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Dumineci 11 (23) Marțiu__ 1884.
„Corespondenții P o 1 i t i c e“, — or- 

gană ală ministeriului de esterne din Viena — 
dela 17 Marte a. c. i se scrie din Budapesta: 
„D. ministru Tisza a avută de mai înainte cu- 
„noscință de noulă programă alu Româniloră 
„(din consorțiulă frățietății. — Red. Gaz.) și a 
„fostă pe deplinu mulțumită cu elă. Cu tote 
„aceste înse d. Tisza a respinsei punctulu pri- 
„vitorti la legea electorală în Transilvania, 
„cum și cererea Româniloru de a le ceda mai multe 
„cercuri electorale. D. Tisza nu voiesce a 
„face din cești uni politice și de 
„d om eniulă dreptului publică o b- 
„iectulu un oră precupeții. Românii 
„(din consorțiulu Roman-Gall — Red. Gaz.) 
„numai de aceea s’au alipită lângă partida 
„guvernamentală fiindă-că acdsta nu se închină 
„șovinismului nelegitimă, ci ținemdă necondiți
onată la idea de stată, voesce a fi dreptă cu 
„tote naționalitățile. (?! — Red. „G. Tr.“)

„Pester Lloyd“, organulă guvernului 
ungurescă, dela 16 Marte scrie cu privire la 
„programa" omeniloră frățietății: „Ceea ce nu 
„se pote discuta este punctulu, care tracteză 
„despre aceea, ca se se schimbe legea elec
torală din Transilvania. Ori-ce esperimentu 
„în acesta direcțiune e inadmisibilă. Interesulă 
„de viată ală statului ungară și ală națiunei 
„maghiare este condiționată de domnirea spiri
tului (ungurescă — Red. Gaz.) asupra volumului 
„(românescă — Red. Gaz.) și orl-ce încercare 
„de a alterâ acostă stare ar fi ună atentatii 
„comisă în contra unității naționale și a ideei 
„de stată unitară. Prin urmare c’ună postulată, 
„a căruia realisare ar aduce lucrulă acolo, ca 
„poporațiunea maghiară a Transilvaniei se fie 
„condemnată la ună rolă secundară politică, 
„nu putemu pactâ nici atunci decă e formulată 
„de cătră o „partidă" română supusă guyer- 
„nului."...

„Nemz e t", marele organă ală d-lui Tisza, 
seu cum se mai numesce ală partidei liberale 
maghiare din 16 Marte a. c. dice : „Ideea de 
„stată ungară (cu alte cuvinte ideea maghiari
zării. — Red. „Gaz. Trans.") triumfeză... Do- 
„v6dă pentru acesta este și conferința română 
„(a consorțiului Roman-Gall. — Red. „Gaz.") 
„dela Pesta. Aderenții visuriloră absurde (apă
rătorii drepturiloru poporului română — Red. 
„Gaz.) sunt totă mai multă strîmtorați (?!) 
„și adl seu mâne voră dispare din munții ro- 
„ mantiei ai Transilvaniei (? ?)......N a ț i on a 1 i-
„tățile ddcă voiescă se esercite 
„drepturi politice, trebue se se 
„contop6scă cu partidele maghiare 
„și se se ferescă de a proclamă la alegeri 
„candidați proprii naționali, căci 
„numai așa potă câștiga încrederea celoră dela 
„putere".

Brașovu 11 Marțiu st. v.
Cutezanța adversariloră noștri trece peste 

tote marginele. Se vede că sunt aprope de că
dere, căci și-au pierdută mințile. Câteva per- 
s6ne, ună prelată care a părăsită turma sa, 
vre-o duoi trei funcțiunarl în activitate și ne- 
activitate și vreo duoi trei deputațl se adună la 
Pesta și hotărescă că voră perseverâ a fi și în 
viitoră slugile cele mai plecate ale d-lui Tisza 
— și acestă evenementă, care într’ună stată cu 
stări regulate și sănătose ar provoca numai rî- 
sulă generală, este salutată de totă presa gu
vernamentală maghiară cu-o bucuriă nebună, ca 
și cândă țera ar fi reportată o mare victoria.

Accentuămă încă odată că personele, cari 
și-au dată rendez-vous în sala dela „ Jăgerhorn" 

din Pesta, ca se facă o demonstrația pentru d. 
Tisza, sunt totă de acele, cari și mai înainte 
numai prin*  aceea s’au distinsă, că au întorsă 
mantaua totdeuna după ventă și au desvoltată 
ună servilismă, care le-a creată ună renume 
forte dubiu și nefavorabilă în sînulă poporului 
română. Este d6r o anomaliă din cele mai 
surprindetore cândă guvernulă unui stată cu 15 
miliâne locuitori, între cari trei milione Români, 
face din demonstrațiunea comandată a unoră 
astfelă de persone o causă celebră nu numai 
față de poporațiunea din întru, ci și față de 
străinătate.

Ce ar dice Anglesii d6că cabinetulă Glad- 
stone ar arangiâ ună pronunciamentu în favorea 
politicei sale cu câțiva irlandezi, cari totdeuna 
au stată în serviciulă lui și nu representă de- 
câtă servilismulă și lipsa loră de principii ? 
Las’ că Gladstone nu este d-lă Tisza, ca se 
tracteze cu asemeni ființe de-o esistentă efemeră, 
d£r chiar se-o facă, credemă, că ar fi suflată 
dela postulă seu de puterea hohoteloră, cu cari 
ar întempinâ poporațiunea anglesă o astfeliu de 
încercare ridicală.

Unguriloră le place a se asemenâ cu An
glesii și a se lăudâ, că constituția loră e cea 
mai vechiă în Europa după cea anglesă, ddr 
numai singură casulă cu consorțiulă Roman-Gall 
e de ajunsă spre a ne arătâ, că deosebirea în
tre aceste duoe popore este în tote privințele 
ca ceriulă de pămentă și că principiele consti- 
tuțiunale, de cari se conduce adl cea mai mare 
parte a nației maghiare, nu plătescă nici o 
para chioră.

Ințelegemă ca guvernulă unui stată consti- 
tuțiunală să se bucure cândă i-a succesă a în
frânge o oposițiune care l’a împiedecată în mer- 
sulă seu, der ori ce omă cu mintea sănătosă 
trebue se se mire vedendă copilărescile capriole 
ce le facă organele d-lui Tisza, de bucuriă, că 
a succesă măiestrului loră de a sparge o ușă. 
deschisă, aranjândă o comediă cu nisce omeni, 
cari de cândă heulă au stată totdeuna în ser
viciulă celoră dela putere.

Ce sensă p6te ave esclamarea diarului „Nem
zet", că idea de stată maghiară a triumfată 
pentru că consorțiulă Roman-Gall a primită o 
programă ce i-a dictat’o d. Tisza ? In ce stă 
triumfulă pretinsă ? Ce oposițiune a făcută acelă 
consorțiu mai înainte guvernului ca se vină 
acuma și se-și plece capulă ? Care e causa 
bucuriei ce-o manifestă adl foile tisaiste din 
acelă incidență ? Ori doră cele 40—50 de 
persone vedute au la spate totă atâtea sute de 
aderenți nevSdutl în talară si în fracă ? Au• ' * ♦ 
vedută pote cei dela „Nemzet" reversurile loră 
pe masa de scrisă a d-lui Tisza ? De ce nu 
le dau atunci pe față ca se scimă pe toți câți 
s’au vendută?

Mai curendă ne vine a crede, că foile gu
vernului prin strigătele loru nebunesc! de veseliă 
voră se acopere fiasculă cumplită ce l’a făcută 
acțiunea de înfrățire pusă în scenă de mai mulțl 
ani înedee.

Prin aceea că făcu atâta valmă d’intr’ună 
lucru de nimică cei dela guvernă dovedescă 
numai slăbiciunea și incapacitatea loră. Ei 
alarmeză pe bietulă poporă maghiară cu sciri 
despre triumfuri false, ca se-și mai reinoescă 
puțină popularitatea feștelită.

cutezareaOrganulă d-lui Tisza merge în 
sa pănă a proclama contopirea naționalităților^ 
în partidele maghiare, disputându-ne chiar în
dreptățirea de a ,av6 .representanțl proprii națio
nali. După logica despotismului ungurescă noi 
Românii n’avemă lipsă nici de lege electorală 

nici de drepturi electorale, căci partidele 
maghiare îngrijescă pentru noi. Cu omeni ca 
cei dela „Nemzet" nu mai putemă stâ de vorbă. 
Singurulă respunsă ce-lă merită este: In bala- 
mucă cu ei!

Uni actîî generoșii.
Cetitorii noștri îșl voră aduce aminte de 

promisiunea solemnelă, ce a făcut’o episcopulă 
Mihailă Pavelă din Oradea-mare în sino- 
dulă diecesană, că va sprijini din tote puterile 
sale gimnasiulă română din Beiușă, a căruia 
esistență era, precum scimă, fdrte amenințată. 
Vredniculă păstoră sufletescă și-a ținută cuven- 
tulă și astăcți aflămă, că în diua de 7 Marte 
Prd, Sânția Sa a depusă suma de cinci- 
d e c 1 de mii florini ca fundațiune pentru acelă 
gimnasiu.

Cu câtă o faptă urmăresce ună scopă mai 
nobilă și mai însemnată, cu atâtă mai mare 
trebue se fie și stima și recunoscința față de 
acela, căruia i se datoresce. Felicitămă pe Pre 
Sânția Sa episcopulă Pavelă pentru acestă gene- 
rdsă faptă, menită de a contribui la redicarea 
nemului română prin cultură. Fie ca ea să 
aducă rodele dorite de Prd Sânția Sa și de 
totl Românii binesemtitorl!

* I

„Nemzet" despre cestiunea de naționali
tate.

Organulă guvernului scrie în numerulă s6u 
dela 16 1. c. următorele:

„Nu credemă, că o cestiune de naționalitate 
se va amestecă în luptele electorale. Rămâne 
gloria partidei liberale și a guvernului, că, de 
cândă se află în fruntea țării, ideea de stată 
ungurescă nu numai n’a perdută din tăremă, 
dăr a câștigată teremă totă mai multă. Nu numai 
că ea n’a mai slăbită, ci s’a mai întărită. Tri- 
umfândă a în trată în ținuturile 
naționalitățiloră; nu numai la ună 
punctă și-a zidită o fortărăță puternică, de unde 
îșl p6te continuă cuceririle sale. Să ne aducemă 
aminte numai de starea, în care să afla Ura în 
privința naționalitățiloră, cândă a primit’o guver
nulă liberală.. Atunci încă domniă grozavă agi
tațiunea naționalitățiloră. Tare crescuse cresta 
propagandei daco-române, serbesci și pansla- 
vistice. Despre aceea nici că mai vorbimă, că 
mijlăcele de comunicare formau ună stată în stată.

In Ardelă mai erau privilegiile Sașiloră, 
ale Sachsenlandului. In partea meridională a 
Ungariei lucră Omladina. In comitatele slo- 
văcesci se lățise panslavismulă, dincolo de D6- 
lulă-mare erau pronunciamentele Româniloră. 
N’au trecută cinci ani și tăte acestea s’au schim
bată mare parte. Este ună resultată mai mică, 
că mijlocele de comunicațiune s’au maghiarisată, 
ună mai mare, că castelele cele vechi ale par
ticularismului săsescă s’au dărîmatu, celă mai 
mare, că cestiunea serbăscă a încetată de a 
mai esistă, că panslavismulă și-a întreruptă celă 
puțină în parte lucrarea sa subminătore, că 
daco-romănismulă ajunsă acolo, că partea cea 
mai mare, mai înțeleptă și mai cultă dintre 
concetățenii români mai fără esceptiune l’au 
condemnată. Și conferința din Budapesta este 
o dovadă pentru acesta, deră totdeodată și 
dovadă aceea, că esistă și o presă patri
otică română și ac6sta presă are cetitori 
în poporulă românescă. Partisanii visuriloră 
absurde se reducă totă mai multă la ună teremă 
mai restrînsă și adi s6u mâne voră dispăre din 



munții românesc! ai Ardâlului *),  ca acolo se 
vină în locuiri agitațiuniloru și alu discordii con
cordia și frățietatea. **)

*) Adevărată, că adl seu mâne voră dispară cu 
totulă ilusiunile frățietății din Budapesta și se voră 
trezi odată din târbăcelă și amețelii, cei ce ună momentă 
au fostă ademeniți cu vorbe slabe si ceea ce astădl 
i să pare foii celei mai șoviniște ună visă absurdă, va 
deveni o pură realitate. — Red.

**) Niciodată pe drumulă, pe care a apucată 
presa guvernamentală nu va veni frățietatea și con
cordia între Români și între Unguri, apoi cine agiteză 
și lucreză mai multă pentru spargerea frățietății ca 
tocmai presa maghiară de tâte nuanțele și de tâte 
colorile. — Red.

***) Cinismă și farisăismă mai mare, ca în acâstă 
afirmare nu ne putemă închipui; ea ne aduce aminte
de mărturisirea lupului, cândă era să moră. — Red.

***•*) Sărmană lege ce-ai mai păcătuită, că fariseiii 
te chiamă acum de mărturiă ? — Red.

*****) De cândă cavalerii frățietății au ajunsă a fi 
celebritățile Româniloră și a representâ maioritatea 
poporului română ? Red.

Și partida liberală și guveruulu n’au do- 
benditu aceste resultate prin mijloce violente și 
prin illegalităț! ***)  Din contra au dobândită prin 
aceea, că totudeuna au stată pe teremulă le
gală, der pe teremulă acesta a dovedită puterea 
statului ungurescă. Totu ce a contraveiiită legii, 
a prigonită fără cruțare. Ideea de stată ungu
rescă au afirmat’o în administrațiune, justiția, 
Instrucțiune, pretutindenca, încâtă a cerută inte- 
resulă acestei idei supreme și încâtă a concesă 
legea.****)  Naționalitățile, seu partea precumpăni- 
tore din ele și negreșită cei mai priceput! au 
înțelesă, că lupta, care este îndreptată în contra 
ideii de stată și nu se află pe terenu legală 
nu duce la nici ună resultată și că ea nu strică 
statului ungară, ci naționalităților!! înseși.

Le strică prin aceea, că decă se despartă 
de națiunea maghiară, nu potă luâ parte îm
preună cu acesta la progresii și desvoltare. 
Dâcă se voră alipi înse de națiunea maghiară, 
ei nu numai că voră avâ partea sarcineloră ce 
le portă, ci se voră bucura și de bunătățile, 
cari se cuvinii poporului contribuentă în intre- 
gitatea lui. Stagnațiunea nu pote înainta nici 
statele, nici naționalitățile, nici individii.

Acesta au recunoscut’o celebritățile Români- 
loră; a recunoscut’o maioritatea naționalității 
române. *****)  Au recunoscut’o mai înainte încă 
Serbii. Intre Slovaci înse agitațiunea nu s’a pu
tută lăți niciodată așa ca ei se-și fi alesă o 
țintă deosebită de aceea a națiunei maghiare. 
In viitoru încă și mai puțină ca în trecută voră 
pute înfluința naționalitățile asupra alegeriloră, 
ori că își voră esercitâ ori se voră absține dela 
drepturile loră constituțiunale. Trebue se se 
ferescă înse în ori ce casă de a pune c a n d i- 
d ați deosebiți. O partidă o naționalități
loră n’au putută și nu voră pute formâ. Și ele 
nici nu au ună asemenea scopă. (Audi fariseulă! 
Red. Gaz.) Spre a face ca încrederea reciprocă 
se fie cu atâtu mai perfectă, trebue înse să evite 
chiardeapune candidați proprii naționali. 
Ei trebue, decă voiescu se esercite drepturi 
politice se se înșire în cadrulă partideloru esis- 
tente. Sunt destule partide, potă prin urmare 
alege. Ori-ce contrarietăț! ar esistâ între aceste 
partide, una este neîndoios!!, că tote își au 
rădăcina în pamentălă patriei și sunt petrunse 
de idea de stată ungară. Naționalitățile tocmai 
pentru aceea trebue se se alăture la una din 
partidele parlamentare, căci chiar prin acesta 
alipire dovedescă că voiescu se se grupeze și 
împrejurul!! stogului ideei de stată ungare...

Numai pe teremulă legală pote se esiste o 
atingere între naționalități și partidele parla
mentare. Numai idea de stătu ungară pote 
pune capetu agitațiuniloru. Naționalitățile trebue 
se fie petrunse t.otu mai multă de aceea că nu
mai în cadrulu constituțiunei esistente potu fi 
fericite, potu se-și realiseze interesele loru cul
turale și economice. Dâr acesta presupune de
plina recunoscere a ideii de stătu ungare, pri
mirea tărâmului constituțională. Si decă la > 1 
viitorele alegeri și acele elemente ale naționali- 
tățiloru, cari au fostă pană acum pasive și 
ostile statului ungară, voră da testimoniu de
spre acâsta, vomă stâ față cu ună faptă îmbu
curătorii, a căruia urmări voră fi forte Importante 
și pentru viitoru. “

Cronica evenemintelorft politice.
Pregătirile pentru primirea principelui 

mostenitoră ală Austriei în B u c u r e s c I 
s’au și începută. AA. LL. imperiale și regale 
voră ocupă apartamentele Reginei. Camera ja- 
ponesă va fi transformată în cameră de culcare 
și salonulii galbenă va servi de salonă de pri
mire AA. LL. La gară se va face o strălucită 
primire auguștiloru călători, cari vină cu-o 
suită compusă din 35 persâne.

Comisiunea micstă a u s t r o - r o m â n ă, în
sărcinată a studii ore-car! articole din legea 
vămiloră, și-a terminată lucrările, dice „Gazette 
de Roumanie". Membrii austriac! din acestă 
comisiune au plecată din Bucuresci.

Se telegrafeză din Pesta diarului „Le 
Temps“ : „Trei-deci și șese a n a r c h i s 11 au 
fostă arestați în noptea de 14 spre 15 Martie ; 
se dice, că printre ei se află și membrii comi
tetului revoluționară eșecutivă, organisați acum 
de curândă. „Anarchiștii arestați voră fi es- 
pulsați în patru-deci și optă de ore. Făcându- 
se perchisițiuni domiciliare, poliția a pusă mâna 
pe mai multe broșuri socialiste și diferite îngre- 
diențe chemice. După scrisorile găsite, tote 
sforțările anarchiștiloră trebuiau șă fie îndrep
tate în contra agențiloră poliției. “

„Politische Correspondenz“ anunță, că d. 
K a 11 a y, ministru de finance alu imperiului, 
va visitâ încă și vera asta provinciele Bosnia 
și Erzegovina.

Ministrul!! președinte ală Franciei Jules 
F erry crede că, cu luarea Băc-Ninhului afacerea 
Tonkinului s’a încheiată. Nu mai e vorba acum 
de câtă de amănunte tehnice pentru întărirea 
posițiuniloră cucerite. E rândulu Chinesiloră 
acum se începă negociările. Stăpâni pe deltă, 
Francesii își potă urmări scopurile în Tonkin 
fără a-șl perde răbdarea prin trăgănarea nego- 
cieriloră din partea Chinei. D’altmintrelea, nici 
nu s’a făcută vr’o încercare d’a începe tratările ; 
înse Francia se află in fericita posițiune de a 
pute să aștepte.

Se anunță din Madridă, cu data de 16 
Marte, că generalul!! Velarde și mai mul ți supt- 
oficieri au fost arestați sub Inculparea, că au 
pronunțată discursuri resvrătitore în întruniri 
clandestine.

„El Dia“ și „la Iberia“ anunță, că mai bine 
de trei-deci din cele mai însemnate diare din 
provinciă, ce aparțină opiniunei liberale dinastice 
republicane, stângei dinastice seu independente, 
au aderată la manifestul ă presei ma
drilen e, pe care diarele conservatore din 
partea loră îlă califică de protestare facțiosă.

In diua de 3 Martie s’a deschisă navigați- 
unea pe rîurile B u g ă și D n i p r u. Din 
Ociacoff în Nicolaeff trecă mereă nisce vase, 
cari încarcă tunuri de asediă.

Ultimile noutăți din Tonkin spună, că 
generalulă Briere a ocupată citadela Thai- 
Nguyen, ce se află la 57 kilometri spre nordă 
deBac-Ninhși că s’a instalată acolo. Generalulă 
Negrier a urmărită trupele chinese pănă la ju
mătatea drumului dela Lang-Son, apoi s’a întorsu 
la Bac-Ninh cu colona sa.

„Amenințarea pasiviștiloru.“
Sub acestă titlu cetimă în „Ellenzek" din 

Clusiu Nr. 68 dela 20 Marțea, c. următorele:
„Gazeta Transilvaniei" a începută deja a ame

nința. In nr. 26 se ocupă mai pe tâte paginile cu 
noi : Acestă atențiune fată de noi ■ ne îndatoreză multă. 
Se ocupă cu noi de aceea, ca sb pâtă lovi încă și 
mai bine în domnii dela Pesta și dela Blașiu, despre 
cari amă fostă Bustinută, că tacă. Unelte slabe sunt 
aceștia înaintea „ Gazetei“ de aceea, pentru că sfă- 
tuiescă pe compatrioții loră, ca sb se împace cu Ma
ghiarii ! Credă că sunt unelte slabe, căci decă întrega 
națiune ar merge după ei, atunci din ce ar trăi 
Gazeta ? *)

Sb lăsămă însb acâsta. Amă disă, că „Gazeta" 
amenință. Ea dice : „Ellenzâk" și cu toți Ungurii voră 
trebui sb se convingă, că adl poporulă română nu 
mai pâte fi dusă de nașă de câțiva episcopl și cu 
atâtă mai puțină de câțl-va funcționari ai d-lui Tisza.

*) Inregistrămă cu plăcere constatarea celoră de
la „Ellenzâk", că nația româna nu merge după acele 
unelte. — Red.

Vomă avâ ocasiune, ca sb le dovedimă tuturoră celoră, 
ce se îndoiescă în puterea nâstră națională, că po
porulă română n’a renunțată și nu va renunță nici
odată la drepturile sale și că elă nu merge cu acei 
episcopl, cari se degradă a fi agențl politici ai d-lui 
Tisza, ci merge în mânia loră cu „Gazeta" cu prin- 
cipiele ei s. c. 1."

Acesta însemnă, că decă pasiviștii au lucrată 
vreodată, acum tocmai voră lucra cu perseveranță 
nihilistică pentru aceea, ca alegatorii români sb nu 
mergă la alegeri. Voră năpădi asupra cercuriloră 
electorale cu cuventulă, cu toba, cu popii, cu dascălii 
și cu totă feliulă de mijlâce, de cari se voră pute 
folosi, spăriândă poporulă și întrebnințândă tâtă în
fluința loră la fața locului, pentru ca alegatorii sb remână 
acasă; astfelă apoi voră dovedi că națiunea sunt ei 
si că densii sunt în adevbră națiunea 1

Și ce va fi atunci ?
Procurorulă regescă va aresta o mulțime de a- 

gențl politici, de agitatori, cari cu intimidări voră 
reține pe cetățenii statului ungară cu semță constitu
țională dela esercițiulă dreptului loră de alegbtorl, 
cari voră ațîțâ pe Români în contra Maghiariloră. Și 
de asta ne-ar păre rbu 1

Lucrarea pasivistă, ce se pune în perspectivă de 
cătră „Gazetă" provâcărbsbunare de aceea, pentru că 
de pe acum audimă orațiunile agențiloră, ce se voră 
respândi prin țâră; aceștia voră vorbi astfeliu: „Ro
mâniloră! Nu alegeți! Maghiarii ne-au răpită dreptu
rile! Legile esistente ne omâră! Conștituția maghiară 
nimicesce visurile mari ale națiunei nâstre! Nu pri- 
mimă constituțiunea maghiară. Afurisită s$ fie cu toți 
urmașii Iui acela, care își va băga votulă în urnă! 
care cere drepturi după constituțiunea maghiară."

Așa voră vorbi acei agențl. O asemenea ațițare 
a unui nemă în contra celuilaltă, se ține de compe
tența procurorului (erășl procurorulă !! Red. Gaz.) Vomă 
regreta tristele eveneminte; căci vr’unulă sâu doi mar
tiri politici voră scâte la lumină fără îndoiâlă alegerile.

Acesta nu va împiedeca, ca alegerile sb se facă, 
poporulă română va fi representată. (cum și prin cine? 
Red. Gaz.) Ce conducere fără capă a poporului! Tristă 
lucru mai este față de corână acestă oposițiune hotărîtă.

Ori dâră nu e așa ? Corâna conchiamă parlamen- 
tulă. O parte a politiciloră români rbspunde: „Noi 
nu alegemă! Nu trămitemă deputațl la adunarea con- 
chiamată de corână, nu voimă sb fimă representațl!“

Ce este asta ? Ori dâră nu e o lucrare diametrală 
opusă dorințeloră corânei, intențiuniloră și bunăvoin
ței ei ? La Seghedină se pronunță corâna, în acâstă 
cestiune dojenesce nepatriotismulă. Sunt politici 
aceștia ? Ei facă demonstrațiunl contra acelora, cărora 
corâna le-a descoperită nemulțămirea ei. Este acesta 
patriotismă ? Este acesta politica leală a poporului 
română ?

Nu și de o mie de ori nu! Cu acâstă politică 
poporulă română nu va câștigă nici măcară o talpă 
de opincă, din contră rostogolindu-se în noroiulă Imo
ralității politice îi stă înainte o sigură peire. Fie-vh 
milă depoporă și nu mai călăriți pe elă!"

Clusiu în 18 Marțiu 1884.
Multă onorate D-Ie Redactare! In Nrulă 27 ală 

acestui prețuită diară a apărută referitoriu la recon
stituirea comitetului română electorală din Clusiu o 1 1 
corespondință subscrisă de ună „alegbtoriu".

In corespondință aceea se dice între altele: „Cu 
plăcere constateză, că Clușienii toți sunt aderenți ai 
programei nâstre românescl din 1881, afară de dom- 
nulă protopresbiteră V a s i 1 e R o ș.e s cu, care cu 
argumente naive a vorbită pentru programa foiloră 
Nr. 1 din Sibiu și Nr. 2 din Pesta, fără de a fi fostă 
luată în considerare de cineva etc."

Deși principiile mele politice divergeză de ale 
domnului protopopă Roșescu, în interesulă adevbrului, 
provocată fiindă din mai multe părți, sum constrînsă 
a reflectă pe scurtă la constatarea de mai susu 
a pre stimatului „alegbtoriu".

La conferința numită am participată și eu ea 
ascultătoră, prin urmare am avută fericirea a audi 
vorbirile unuia și altuia dintre alegbtorl, aceea însă 
nici cândă și nici acolo n’am audit’o din gură Reve- 
rendisimului domnă protopopă Roșescu, că densulă 
nu-i aderentă ală programei naționale din 1881, ci 
din contră la ori-ce ocasiune, și la adunarea menționată 
precise a accentuată, că deși în principiu e, activistă, 
densulă totdeuna a fostă si v’a fi s o 1 i d a r ă, ce se 
mai întăresce prin împrejurarea, că și pănă acuma 
s’a absținută dela alegerile dietale.

Iustus.



Convocare.
In înțelesnlu apelului onorabilului comitete 

electoralii permanentă alu partidei naționale ro
mâne din Sibiu dto 10 Februariu a. c. avemă 
onore a invita pe toți alegatorii români din co- 
mitatulu Făgărașului la o conferință electorală, 
care se va ține Vineri în 4 Aprile 1884 st. n. 
11 6re a. m. în Făgărașu în hotelulu „Paris

In deosebi sunt rugați toți preoții, învățătorii, 
notarii, primarii comunali c’unu cuvântă toți înte- 
ligenții români din orașulă și comitatulă Făgă
rașului nu numai se se înfățișeze? deră a îndemna 
și pe alți alegători se participe în numără 
câtă se pote de imposantă la proiectata adu
nare electorală.

Națiunea română n’a avută dela 1865 în- 
c6ce niciodată mai mare lipsă de fii ei credin
cioși decâtă în momentului de față. Deci e de 
dorită, ca nici ună alegătorii! română se nu 
absenteze dela conferința electorală din 4 Aprile.

Programa con feri n ții:
1. Constituirea clubului electorală.
2. Alegerea sub-comiteteloi’ă pentru ambele cer

curi electorale.
3. Desbaterea altoru propuneri față de alege

rile viitore.
Făgărașă, în 19 Marte 1884 st. n.

Comitetul!! clubului alegătorilor!! români ai co
mitatului Făgărașului :

A. Micu m. p. I. Romană m. p. I. Duvlea m. p. 
nresed. secret. memb. com.

Academia Română.
Programa lucrărilor! sesiunii generale din anul! 1884.

1. Raportul! anuală alu. secretarului generală de
spre activitatea Academiei și a secțiunilor! în decur- 
sulă anului încetată. (Art. 17 statute și art. 12 re
gulam entă).

2. Alegerea comisiunii pentru esaminarea lucrări- 
loră făcute de delegațiune în decursul! anului înce
tată, — a comisiunii pentru cercetarea compturilor! 
din anulă încetată, — și a comisiunii pentru combi
narea budgetului pe anulă 1884—1885. (Art. 27 re
gulament!).

3. Raportul! comisiunii însărcinate cu cercetarea 
cărților! întrate la. concursă pentru premiul! Năsturel! 
Ilerescu de 4000 lei si Lazară de 5000 lei.J

4. Alegerea unei comisiunl pentru cercetarea co- 
lecțiuniloru de arii poporale române presentate la con
cursul! premiului Heliade-Rădulescu de 5000 lei.

5. Raportulă comisiunii însărcinate cu cercetarea 
lucrărilor! delegațiunii în decursulă anului 1883—1884. 
(Art. 27 regul.)

6. Raportulă asupra stării financiare a Academiei 
(Art. 7 lit. b. statute).

7. Primirea legatului făcută Academiei de repo- 
satulu D. Ilagi-Vasile.

8. Determinarea subiecteloră de pusă la concursă 
pe anii viitori (Art. 7. lit. a. statute).

9. Determinarea subiectului, ce este a se pune la 
concursul! premiului Eliade - Rădulescu de 5000 lei 
pentru anul! 1886. (Art. 95 regulament!).

10. Modificarea articulului 36 din regulament!.
11. Cestiunea ortografiei și a dicționarului.
12. Regularea nonelor! sume acordate de cameră 

pentru Academiă prin budgetul! ministeriului instruc
țiunii publice și cultelor! pe anulă 1884—1885.

. 13. Alegerea comisiunii de 9 membri pentru cer
cetarea operatelor!, ce vor! întrâ la concursul! pre
miilor! anuale în anulă viitor! 1885. (Art. 7. lit. c. 
statute).

14. Alegerea unei comisiunl pentru a studia ma
nuscrisele, ce se vor! presentâ la concursul! premiului 
Lazară de 5000 lei pe anulă 1885, asupra subiectu
lui : Studiu asupra agriculturei, industriei și comerciu- 
lui în România.

15. Raportul! comisiunii bibliotecei.
16. Votarea regulamentului pentru biblioteca A- 

cademiei.
17. Formarea budgetului pe anulă 1884—1885. 

(Art. 7 lit. m. și Art. 40 statute).
18. Alegeri de membri onorari și corespondenți.
19. Luai-ea disposițiunilor! necesare pentru Insta

larea publicațiuniloru și a bibliotecei Academiei.
20. Votulu asupra memoriilor!, ce sunt a se pu

blica în anale pe anulă 1883—1884.
21. Disposițiunl pentru tipărirea manuscrisului 

d-lui Gr. G. Tocilescu „Țăranul! român!11 premiată 
de Academiă în sesiunea generală din 1882.

22. Dispdsițiunl pentru tipărirea psaltirii în ver
suri a mitropolitului Moldovei Dosofteii.

23. Propuneri diverse din partea secțiuniloră.
24. Alegerea delegațiunii pe anulă viitură 1884— 

1885 (Art. 7. lit. i. și Art. 15 statute).
25. Raportulă secretariului generală asupra lucră

riloră sesiunii generale (Art. 12 regulamentă).

Diverse.
(Societatea „Macedoromână11) al! câreia scopă 

este desvoltarea culturală a Românilor! din provinciile 
turcescl, va ține dilele acestea o întrunire în BucurescI 
La acestă întrunire va asista și cunoscutulă luptător! 
pentru drepturile Românilor! din Turcia, d. Apostol! 
Mărgărită, care de cât-va timp! se găsesce în 
BucurescI. Intre altele va fi vorba să se editeze din 
nou (Jiarulă macedo-roinânu „Frățilia întru Direptate,11

(Societatea pentru cultura și literatura română 
in Bucovina.) MercurI în 29 Februariu (12 Marte) a. c. 
a ținută în sala societății Armonia (otelu Moldavia) 
în Cernăuți prelegerea sa domnul! Calistratu 
Coca vorbind! despre Teoria Materialismului în con
secințele ei practice.

(Manevrele in Germania.) O hotărire a cabinetu
lui militară alu împăratului Germaniei reguleză ma
nevrele armatei în 1884, în modulă următor!: Cor
pul! ală 7-lea și ală 8-lea voru esecutâ nisce manevre, 
la cari va asista împăratul!. In corpul! 9-lea (Schles- 
wing-Holstein) și 10-lea (Hanovera) brigadele de cava- 
leriă vor! fi întrunite în timp! de nuoă dile. Fie-care 
regiment! va avea patru escadrbne și va fi întovără
șită d’o bateriă călareță. Oficerii de cavaleriă din 
corpul! 2 (Pomerania), 8 (Prusia renană), 9, 10, 11 
(Hessă), 14 (Baden) și 15 (Alsația-Lorena) vor! ese- 
cutâ călătorii de instrucțiune analdge acelora, pe care 
ministerul! de resboiă le prescrisese în Francia, anulă 
trecută. In sfersit!, o mare manevră de asediu cu 
resboiă de mine, va întruni la Coblența în luna Au
gustă mai multe batalione de pionerl.

(Moda câniloriî.) Elegantele din Parîsă s’ocupă 
cu mare interesă de cânii lor! favorițl. A trecută 
timpul!, când! ele se mulțămiaă d’a-și îmbrăcă cânii 
cu mici paltonă seu blănl pentru a-i aperâ în contra 
frigului; acum este vorba d’a-i îmbrăca la modă și 
potrivită tuturor! împregiurălor!. Cânii vor! purtă 
o brățară la piciorul! stângă de dinainte ș’ună medalion 
la gâtă: colanul! Pompadour, colanul! Căbe de câ- 
tifea albastră, verde seu roșiă înodată între urechi. 
Li se mai dă voie să pdrte și colanul! de oficieră 
avend! nodă de cravată. In serile de primire, ei 
vor! purtă legătură albă, când! stăpâna lor! va fi în 
doliu, vor! avea gulerul! negru. Când! sunt dușr Ia 
preîmblare, vor! fi legați c’un cordon! de mătase, 
avendă aceeași c-olbre ca și broderiile mantalelor! 
loră, și terminându-se printr’un! belciug! d’argintă 
său de aură.

Notițe bibliografice.
(„Țera nouă.11) „La Roumanie nouvelle11, revistă 

scientifică, politică, economică și literară. Apare de 
două ori pe lună. Redactor!: I 6 n ! Nenițescu. 
Abonamentul!: pe ună ană 10 lei; pe șâse luni 5 lei; 
pe trei luni 3 lei; ună numără 50 bani. Redacțiunea și 
administrațiunea: BucurescI, Strada Berzei 104. — Cu
prinsul! n-rului I: Precuvântare. Ună pasă 
înainte în istoria României, de G. Frunză. Calitățile 
de căpeteniă ale bunului învățător!, de I. Nenițescu. 
Situațiunea europenă.—N -rulă II cuprinde: Tra- 
duction du preambule — programme păru dans le 
premier numero. Unii pasă înainte în istoria României 
(urmare), de G. Frunză. Câte-va cuvinte despre edu- 
cațiuneaînimei, de I. Nenițescu. Ună fostă candidată la 
tronul! Bulgariei. Trei poesii, de I. Nenițescu. — 
După cum se pbte vede din aceste sumare, avem! a 
face cu o revistă seribsă, care merită a fi recomândată 
atențiunei on. publică cetitorii.

(Doina,) fbie musicală și literară. Administrator!: 
C. B ă r c ă n e s c u. Anulă I. Apare odată pe săptă
mână în Bucnrescl. (Tip. A. A. Grecescu). Costă pe 
ună anii întreg! 7 lei; pe șese luni 4 lei, Abonamen
tele se facil la magasinulu de musică C. Gebauer și 
la redacțiunea (Jiarului, Calea Șerbană-Vodă 118. — 
Lipsa unei foi, care să se ocupe în deosebi cu musica, 
se simțiâ în destulă; prin urmare „Doina11 este câtă 
se pote de bine venită.

I. (Miculu Abecedaru ilustrată,) în usulă șcble- 
lonl primare, de Ibnil Tuducescu, învățător! în 
Lipova. Partea primă, pentru primul! ană de scblă, 
cuprinde: mecanismul! scrierii și cetirei cu litere mici. 
Arad! 1883. (Tip. L. Rethy și fii!). Costă 20 cr.

— n. Miculu Abc. = 18 tabele de părete pentru
începetori, de acelașă autor!. Costă 3 fi. 60 cr. —
III. Metodul! de procedere la micul! Abe
cedar! ilustrată. Costă 40 cr. v. a. (La 10 esemplare 
din manualul! Micul! Abecedar! seu la 1 esempl. din 
tabelele de părete se dă ună esempl. din „Metodul! 
de procedere11 gratis.) — Recomandăm! cu tbtă căl
dura atențiunei d-lor! învățători aceste lucrări ale 
d-lui Tuducescu. Densul! este unul! din institutorii 
noștri cei mai bogațl în pracsă și dela prima vedere 
se pbte observă, că lucrările, despre cari e vorba, 
sunt făcute cu multă diligință.

(Dorină,) dramă în cinci acte și în versuri de 
Vasile Rusănescu. BucurescI (Tipo-Iit. Dor. 
P. Cucu 1883.) Prețul! 2 lei. Ună volum! în 8° cu 
146 pag.

(Pentru o palăriă), comediă într’un! actu după 
M-me Emile de Girardin, de St. P. Popesc u. Cer
năuți (Tip. archiepiscopală) 1883. O broșură de 31 pag.

Ună pericol! națională, de Dr. I. C. 
D r ă g e s c u. Ploescl (Tip. Progresul!) 1883. — O 
broșură de 30 pag.

(A neologismusok kerdese a român nyelvben.) 
Cestiunea neologismelor! în limba română). Irta: Dr. 
Ster ca Siulutiu Au răi (Dr. Aureliu Sterca 
Șuluță). Budapesta 1883. O broșură de 37 pag.

(Revista societății „Santinela românismului11) 
fbie literară, sciintifică redactată de ună comitet!. 
Apare odată pe lună. Abonamentul! pe an! 10 lei. 
Redacțiunea : Strada Romulus 8. BucurescI, tipografia 
națională. — Sumariul! n-rului prim! din Februariu 
1884: Societatea nostră de A. I. Șonțu. Rolul! Che- 
miei în România. Sus! fruntea tinerime, poesiă de 1. 
K. Măldărescu. Prima di de muncă a omului, de Gr. 
Crețescu. Juneța regelui Henrică, traducere de V. 
Larnbru. Așu vrea să cânt!..., poesiă de T. Anestin. 
Ostașul! român!, poesiă de V. Iacobescu. Să fiu iubit! 
de ea, poesiă de P. N. Alexandrescu. Dorul! româ
nesc!, nuvelă de I. K. Măldărescu. Statutele societății 
„Santinela românismului.11 Sumarele ședințelor! publice 
ale societății. Generalul! Teii.

Circula Th. Sidoli
dela Porta Vămii.

Astăzi Duminecă în 23 Marte 1884, 
Duoe representații estraordinare. 
Prima representațiă se va începe după 

arnedă la 4 ore, a duoa la 7l/2 sera.
Debutarea tuturor! artiștilor! și artistelor! mai bune, 
cari se disting! în roluri escelente si presentarea 
cailor! dresați cu freul! și în libertate de directorul!

Th. Sidoli și’ Cesar! Sidoli.
La finea representației:

IAZEPPA și esitaa Ini în stejnle taisi
său recunbscerea calului tătăresc!.

Mare pantomimă istorică în 3 acte
?. W" la lumină brilantă electrică.

Mâne Luni în 24 Marte 1884. 

Representațiă de onore 
în beneficiul! clownilor! gimnastici și a călăreților! 

artiști
Frații Sos. si Tlî. Manwsek.

Invită cu tbtă onbrea publicul! să participe în 
număr! cât! mai mare.

Th. Sidoli, directorii.

Cursulu la bursa de Viena
din 21 Martiu st. n. 1884.

Rentă de aur! ungară 6°/, 122.20. Rentă de aur! 4°/0 
92.—. Rentă de hărthiă 5“/0 88.60. împrumutul! căilor! 
ferate ungare 141.50. Amortisarea datoriei căilor! ferate 
de ost! ung. (1-ma emissiune) 95.40. dto (Il-a emis
siune) 117.—. dto (IlI-a emissiune 100.20. Bonuri rurale 
ungare 101.—. Bonuri cu cl. de sortare 99.90. Bonuri 
rurale Banat-Timiș! 100.25. Bonuri cu cl. de sortare 
99.50. Bonuri rurale transilvane 99.50. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vin! ung. 97.75 
împrumutul! cu premiu ung. 116.75. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.80. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.95. Renta de 
aur! austr. 101.70. Losurile din 1860 136.50. Acțiunile 
băncei austro-ungare 845.—. Act. băncei de credit! 
ungare 326.50. Act. băncei de credit! austriace 323.60 
Argintulu —.— GalbinI împărătesei 5.69. Napoleon- 
d’orl 9.61. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Londra 10 S 
sterlinge 121.40.



Conformu desemnnliii se mai alia încă
de vencLare :

8766 de cesornice remontoir de aurii 
verit. Washigton, cu câte 9 fi. 78 cr. 
și 3967 de cesornice verit. de El
veția cu câte 4 fi. 85 cr.

Mărimea pentru domni și dame. 
T6te aceste cesornice sunt pe se
cundă îndreptate și esacte. Fația 
cesorniceloră lucesce nâptea de sine 
așia, în câtă în orl-ce vreme se p6te 
vedd la câte 6re este. Unu cesor- 
nică remontoir pentru dame pro

bată, care im aînainte a costată 75 fl., acum e nu
mai cu 28 fl.; cdsornice remontoir mari pentru domni, 
mai înainte cu 90 fl., acum numai cu 35 fl.; în 
argintă B1. oficiosă probată, suflată cu aură fârte 
fină, pentru dame mai înainte 30 fl., acum numai 14 
fl.; pentru domni mai înainte 25 fl., acum numai 12 fl. 
50 cr.; cesornice de argintă veritabilă 
de Geneva cu capacă aurită, mai înainte 15 fl., 
acum numai 8 fl. 50 cr.; câsornice remontoir 
patentă verit. Washington, mai înainte 36 fl. 
acum numai 9 fl. 78cr.; căsornice anghiră (ancre) 
de Geneva cu 17 rubine, cu căpacurl de nikelă- 
argintă său în aură doublâ, cu aparată de nikelă pa
tentă regulată și esactă mai înainte 22 fl., acum nu
mai 8 fl. 75 cr.; unu ceasornicu de Elveția 
lucrată forte gentilă, cu mechanismu de anghiră, mai 
înainte 15 fl., acum numai 4 fl. 85. Afară de acestea 
primesce comandorulă pe de geb a, (gratis), ca 
dară dela etablismentulu nostru o pareche de cercei 
de dame cu aură de 14 kar. probatu de cătră ofic. c. 
r. de punțare, cu mărgenă verit. mărgele seu rosete; 
mai departe o cruce la gâtă cu lanță, o broșă .fină 
gravată, unu medalion cu față frunfosa, unu inelu de 
brilliantă simil, 3 garnituri de nasturi pentru cămăși și 
manșete din nikelă-argintă, cu gravare forte frumbsă, 
unu lanțu de căsornicu din aură double, cu medalionă 
cu 12 fotografii picante de Parisă seu cu taleri George, 
1 țigaretă sculptată de spumă cu rose seu figuri îm
preună cu etuia, 2 albumurl conțenendă unulă 50 de 
fotografii, si celalaltă 234 articule diferite de lucsă. — 

Album de fotografii, formă cuadrată, de sbrta 
primă, cu aparată de musică verit din Geneva, cân- 
tându duoă piese, singuraticu 7 fl. 50, ca adausă la 
căsornicele susă numite, numai cu 6 fl. mai multă.

La fiecare cesornicu se garantăză cinci 
ani, obiecte comandate și neconvenabile se primescă 
retour său se schimbă, de aceea nici o comandă nu e 
riscată.

Se espedăză în fiecare di afară de sărbătorile 
creștine: PascI, Rosalii și Crăciună.

Adresa: Uhren-Alianz aus Genf
WIEN, I., Adlergasse Nr. 1.

NB. Scrisori lăudatăre se voru primi în totădeauna 
cu mulțiamită, însă nu se mai publică.

II

65 bucăți numai fl. 8.50.

Tacâmuri iii masă Oe arM
BRITANNIA

cu marca brevet, a fabricei.

AucLîti, vedeți și ve mirați!
Unii serviciu verit. englezescu. patent, durabilă 
pentru feliurl și dessertu din argintii de Bri- 
tannia solidă și massivă, care se mai păte pune intr’o 
categoriă cu argintulă verit. și pentru care garantozu 
in sorisu și după 25 de ani că fiindă întrebuințată 
remâne albii. Acăstă garnitură a costată mai înainte 
peste 30 fl. și se vinde acum c’ună prețu forte redusii. 

întrăga garnitură constă din următărele piese :
6 bucăți cuțite de argintă Britannia bunii . . fl. 2.25
6 n furculițe „ „ massive . fl. 1.20
6 n linguri „ „ massive . fl. 1.20
6 n scăunele „ „ fine . . fl. 1.—
1 Ti lingură de supă „ massivă. fl. 1.10
6 n linguri de cafea „ massive. fl. 0.70
1 Ti lingură de lapte „ massivă. fl. 0.60
6 Ti cuțite mici de deșertă si copii, solide . fl. 2.—
6 n furculițe de desertu „ massive . fl. 1.—
6 n linguri de argintu-Britannia solide . fl. 1.—
6 n păhare pentru oue fine . . fl. 1.20
6 n linguri „ fine . . fl.--.60
1 Ti solniță pentru piperă fină . . fl.--.30
1 Ti „ pentru sare frumăsă. fl.--.15
1 Ti tavă de 30 cm. lungime fină . . fl.--.60
65 bucăți fl. 15.—
Tăte 65 bucăți prov2dutu cu marca fabricei de susă, costă

^8 ’ numai fl. 8.50.
Aceste obiecte se trămită și cu bucata pentru 

prețurile susă arătate, der celă ce comandă tăte 65 
bucățile, le capetă în locu de a da fl. 15 

tote numai pentru 8 fl. 50 cr.
Prafă de curățită pentru argintulă meu Brit. cutia cu 15 cr. 

Admonițiune ! Argintulă de Britania nu mai atunci 
este veritabilă dăcă părtă marca de mai susu.
Comandele se efectuescă numai după trămiterea pre
țului seu cu rembursă (Nachnahme) si sunt a se adresa la 

BERTHA ZUCKER’S Britauniasi’llier-Hâiiiiîdeiioî 
Wien II., Pfeffergasse Nr. I.

Dăcă nu convine garnitura se întorcu paralele, 
dovadă că negoțulă e reală. — Catalogulu prețuri- 
loră gratis.

Unîcult modu mai bunu și mai eftinu pentru comande! I
Articulele și obiectele înșirate aci, se potă 

procura dela firmele cele mai renumite, mai ef- 
tinu si mai sigurii, esclusivă numai prin redac- 
țiuneâ dela „Nemzetkozi Hirdeto“ (Budapesta 
VII. Kârolykor 7).

Se asigurăză următărele avantage: 1. Se
trămită numai articli și obiecte de calitate esce- 
lentă, numai dela firmele cele mai renumite, nu
mai cu prețurile originale și numai după tarifele 
originale. 2. Celă ce va recomanda prin o sin
gură cartă de corespondință îșl păte împlini tăte 
lipsele și-și cruță spesele de transportă separată. 
3. Din prețulă articuleloră și obiecteloră însem
nate cu stă se iArtă 10%, er obiecte cu preță 
peste 10 fl. se trămită francate. 4. Comandele 
și corespondințele le efectuimă gratis. Spedi- 
țiunile le efectuesce speditorulă de primulă rangă 
Băla Vajda.

Pentru orl-ce speduire garanțiă întreită: a 
firmei, a speditoriului și a lui „N. H.“

I. Articule de lecuire.
Rachiu săratii ds Brăzay. Cu efectă fărte 

bună, pentru 42 băle diferite. Nu păte lipsi din 
nici o casă. Prețuia 80 și 40 cr.

Cafea Hungaria de Ant. Szalâdy. Cu efectă 
fărte bună pentru cei ce suferă de stomacă său 
catară de mațe ș. a. Efectă estraordinară pentru 
cei ce pătimescă. Neprețuibilă pentru cei sănă
toși. Ună chilo 1 fl. 20 cr.

Emplastrulu universală de Forty. Pentru 
vindecarea momentană a oricărei rane. După ta
rifă. Unsărea universală pentru rane, de M, Weiss 
Prețuia 30 și 50 cr.

Berea de sănătate de J. Hoff. Butelia 60 cr. 
— Zaharicalele-malata 20. cr. — Estractă de 
malata 70 cr. — Berea lui B. Strauss pentru 
peptă, pilule răcorităre și pastile de peptă. După 
tarifă. — Pilule do sănătate carpatine 21 cr. 
din magazinulă lui Friedrich. Bune contra tusei, 
scrofulei și durerei de peptă.

Articule de lecuire din magazinulă lui Iosifă 
Torok: Oleu pentru crescerea barbei 2 fl. 60 cr. 
Vas bravais 3 fl. — Iu deosebi se recomandă:

Esența de ochi de Dr. Lebois, apa de 
cura pentru ochi, din Francia cu 
efectă neprețuiveră și spre întărirea ochiloră sănă
toși, în câtă nu păte lipsi din nici o familia ne- 
incungiurată de lipsă pentru ochi debili, suferi
tori și preste fotă pentru orl-ce bălă de ochi, 
pentru că este recomandată de cei mai renumițl 
medici. Afară de J. Torăk se mai capătă la con- 
ducătorulă L. Mtiller, strada Soroksâr 4. Prețuia 
unei sticle 90 cr

Esența de pelinu. Medicină premiată cu me- 
dailia de aură, bună în casă de catară de intes
tine, în lipsa de apetită etc. Mestecată cu vină 
roșiu, dă celă mai bună pelină. Afară de I. Torok 
se mai păte capătă la Iacobă Mtiller (strada 
Rostely — casa propriă) prețuia 50 cr. Butelia 
mare (iy2 litră) 3 fl. 50 cr.

Pânză pentru podagristl din farmacia lui I. 
T(5rok.

„Săpunii de plante-sultană“ de Nemencsek, 
contra băleloră de piele, pete de ficatu si de 
săre, mătreța și migrenă. Prețulă 35 cr.

Afară de acestea orl-ce articule de lecuire 
după tarifă.

II. Articule de toaletă.
Pudră „Blahau din parfumeria lui M. Mtiller 

Totă de acolo se capetă tăte soiurile de articule 
de toaletă și parfumerii.

„Juno cremău, compusă din substanțe nestri- 
căciăse, fără minerale, contra peteloră de ficatu 
și de săre 1 fl. 50 cr. „Juno pasta“ face pelea 
alba ca năua 2 fl.; „Juno pudră“ 60 cr. reco
mandată fărte de institutele chemice din Viena 
și Budapesta. Tăte aceste sunt fărte căutate.

■Văpse nouă ungarică pentru perii, care redă 
colărea originală, de Tokody, Prețuia 2 fi. 50 cr.

Săpunii aromaticii Sultană, neincungiurabila 
în odaia de toaletă, efectulă recunoscută, 3 bu
căți 1 fl. de Nemencsik.

Alifia pentru crescerea părului. Secretu fa
miliară a lui R. Hausner. Prețuia 1. fl. 40 cr.

Afară de acestea orl-ce articule de toaletă.

III. Articule de economia și de economia 
casnică.

Fabricatele „Primei fabrice u n g a- 
rice de unsăre năgră pentru pei“. 
Unsăre năgră pentru pei 1 fl. 20 cr. galbină 
1 fl. 50 cr. Lacă duplă venețiană 60 cr. de 
Nemencsek, furnisorulă curții archid. Iosifă. Fur- 
nisoră la miliția etc.

Cleiă rece universală de Singer pen
tru lipirea vaseloră, sticleloră, lemneloră, pipe- 
loră și a peiloră. 20 cr.

Lacă de Mosânszky. Curățitoră de me- 
tală, de Nemencsek 10 cr. Pravă de insecte de 

Polsch 1 fl. Pravă pentru stîrpirea cloțaniloru de 
Reiss 1 fl.

Afară de acestea orl-ce articli dc economia și 
de economia casnică cu prețulă originală.

I

Marfe de modă, vestminte.
M a r f e d e m o d ă ș i v e s t m i n t e a 1 b e 

pentru bărbați, de L. Karikâs. Vestminte 
albe de sănătate și îmbrăcăminte de dr. August 
Jâger din magazinulă principală din Budapesta. 
Pelării din fabrica lui N. Nyerges.

Marfe de modă pentru dame dela 
furnisorii de curte Monasterly și Kuzmik. Vest
minte femeescl de Friedrich, fostă croitoria a lui 
Alter și Kiss.

Ghete (tipici) din fabrica lui Ștefan Lfirincz, 
pentru bărbați, dame și copii.

Afară de acestea orice marfe, cu prețulă ori
ginală de tarifă.

Ibî

Diverse.
Se recomândă productele de spirtă, drojdii de 

bere, liqueur, rum și esența de oțetă, din fabrica 
societății Gschwindt. Fabrica si baia: Jăzsef- 
varos, UI16i ut. Magazinulă principală: Kâroly 
korut 17, în casa baronului Orczy.

Mobile dela prima societate industrială de 
mobile. Scaună de excelenția pentru 16 scopuri 
de C. Schoberl. S r i n e de bani, de Fr. Wiese, 
furnisoră la curte. Mobile de f e ră, de H. Stitz. 
îmbrăcăminte de pată, dela furnisorulă 
curții T. Htittl.

S t i c 1 ă r ii din fabrica lui Stolzle și fii, din 
fabrica lui B. Kocsik. Recuisite pentru 
cai de L. Szigeti. Recuisite de gimnas
tică, unelte, petri de mără, recuisite de cuină, 
de Geitner și Rausch.

Biliarde și mese de jocă de J. Gydngyossy. 
„A r i s t o n“ instrumentă musicală ce cântă de 
sine, 25 fl., din magazinulă principală. „Orches- 
t r i o n“ orchestră admirabilă, cântă de sine, dela 
1000 fl. în susă, din fabr. princip. Clavire 
din fabric’a lui Lădeczy.

P u b c I de venată, pistăle etc. la furnisorulă 
de curte Kirner. Recuisite de venată și 
pentru călătoriă, dela T. Kertesz.

M a ș î n e e c o n o m i c e, de N. Fcher. M a- 
șîne de cusută de Neidlinger. Instrumente 
necesare pentru măiestrii de Geitner și Rausch.

Cele mai eminente vinuri spume
gă t 6 r e din Francia dela L. Mtiller, represen- 
tantele firmei Jaques Louis Freres în Budapesta 
Grand vin de la couronne 3 fl. 80 cr. Carte 
blanche l-ere chois 3 fl. 50 cr.

Esențe pentru gătirea liqueuriloră de orl-ce 
soiu, din fabrica lui A. Watterich.

Portrete frumosă succese din labo- 
ratoriulă lui J. Neumann. Zugrăvite cu cărbune 
3 fl., cu cretă 6 fl., cu oleu (mărimea întregă) 
dela 8 fl. în susă. Icănele se predau nevătămate. 
Stîndarte cu portrete pentru alegeri, din labora- 
toriulă lui J. Neumann.

Lucruri de gravură, sigile, stampilii, 
maree de sigilă, monograme, cu prețulă celă mai 
eftină.

1

Din farmacia lui Faczănyi se capătă ur
mătărele articule de lecuire: I.Mustarulă 
dulce de Fâczânyi Cu efectă strao’rdiuară si 
eminentă sigură contra catarului, guturală de mațe 
și de stomacă etc. în casă de lipsă de apetită, 
recunoscută de mai mulțl cu recomandațiunl nu- 
merăse, veritabile și sincere. Prețuia : 1 fl. său 
50 cr. — 2. S ă p u n ă F h e n i 1, celă mai bună 
săpună de lecuire 1 fl. — 3. Rachiu sărată 
în composițiunea cea mai veritabilă, uniculă cu 
efectă sigură, 80 și 40 cr. — 4. Hârtiă cen
tra rheumei, vindecă momentan orl-ce durere 
de dinți, capă și rheumă.

n

C’ună cuvântă, orice obiectă si articula, se 
prepară și trămite conformă tarifei tipărite.

Primulu locii centralii de speduire a tuturora 
productelora, articlelora și fabricateloră de esportă 
din Ungaria (vin de Tocai, menes, din ținutulă 
Balaton, prin L. Vomossy, bere de Kdbânya, dela 
Dittrich și Gottschlig, pipe de Semnitz dela F. 
Heller feră ungurescă, oțel etc. dela P. C. Vad- 
hus, lampe, hârtiă, săpună, paprică (ardeiu) de 
Seghediml etc.) procurându-le tăte dela isvărele 
cele mai directe, cu prețuri ficsate si cu prețuia 
stabilită în tarifa respectiveloră firme’. E de ajunsă 
a adresă o cartă de corespundință la redacțiunea :

„Nemzetkozi Hirdetd.“ 
(Budapesta VII. Kâroly korut 7.) 

Efectuire promptă, onorabilă și grabnică.
5—7
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