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O scrisore clela Blașiu, ce-o publicămă mai 

la vale, deșteptă îngrijirile nostre cele mai se- 
riose.

Este cunoscută cetitoriloră noștri că la fai- 
mosa conferență a consorțiului frățietății au 
luată parte, ca membri activi, și duoi bărbați 
tineri din Blașiu : d. advocată Csato și profe- 
sorulă Dr. Alesandru Grama. Ei au declarată 
acolo că ca „Blășienl“, nu ca particulari, s’au 
dusă „cu bunăvoință și entusiasmă ca se iea 
parte la opera patriotică a acelei conferențe.”

Atitudinea neașteptata a acestoră doue per- 
sone distinse din Blașiu a trebuită se ne sur
prindă cu atâtă mai vertosă, cu câtă scieamă, 
că atâtă d. Csato, câtă și Dr. Grama sunt bine 
veduțl la curtea metropolitană, ba ocupă chiar 
o posițiune ce-i face se fie într’unu strînsă con
tactă cu Escelența Sa Metropoiitulă, celă d’ân- 
tăiu fiindă advocată ală arcliidiecesei, celă de 
ală doilea profesorii seminarială, redactorii ală 
fbiei bisericesc! și, pe câtă scimă, ală doilea 
secretară pe lângă persona Escelenței Sale.

Noi amu arătată cu totă sinceritatea strania 
împresiune ce a făcut’o asupră-ne atitudinea nu- 
mițiloră domni, care a dată prilegiu raportoriloră 
foiloră maghiare de a accentua cu deosebire calita
tea de advocată arcliiepiscopescă a d-lui Csato, ba 
umilă, în neștiința sa caracteristică, l’a trecută în 
listă chiar ca Metropolită. De aici se putea nasce 
bănuiala, că și Prea Sânția Sa părintele metro
polită Vancea, care pănă acum s’a purtată forte 
reservată, se amestecă în politica funestă a 
d-lui Gali și soți și de aceea ne pare bine, că 
domnii Csato și Grama declară adi în foia 
nostră susu și tare, că domniele lorii au luatu 
parte la acea conferență din „voie liberă“ fără 
„nici o înviațiune dela nimenea, ca bărbați in
dependenți în părerile lorii politice. “

Inregistrândă acesta declarare totuși nu 
putemă se nu ne mirămu cum d-nii Csato și 
Grama și-au putută schimba părerile d-loră 
politice în timpă de doue luni și jumătate așa 
de cumplită, în câtă din pasiviștl ce au fostă 
la alegerile oficialiloră municipali din comitatulă 
Albei înferiore au devenită deodată activiști 
estremi de ai d-lui Gali și aderenți ai d-lui 
Tisza.

Cunoscemă în persbnă pe d. Csato și 
scimă că are o memoriă forte bună, de aceea 
ne luămu voia a-i aduce aminte că în adunarea 
județană din Aiudă dela 20 Decembre anulă 
trecută d-sa a ținută o vorbire fulminantă 
despre care relateză corespondentulu nostru 
(Gaz. Trans. Nr. 147 din 1883) că a produsă 
mare efectă. In acesta vorbire d. Csato a ară
tată că „Maghiarii au respinsă tote încer
cările Româniloră de a se înțelege împre
ună și pe Români i-au tractată totdeuna 
„ca pe nisce străini și fii vitregi ai patriei așa 
„că aceștia (Românii) au perdutu totă speranța 
„într’o înțelegere cu Maghiarii și decă a mai 
„remasă pe ici pe colo câte unu suflelă, din 
„care n’a peritu speranța acesta, acela este nu- 
„mai ca ună meteorii de nopte, care în locu de 
„a lumină mai multă spariă cu aperința lui cea 
„bizară; cum adunarea acesta i-a smulsă și 
„densului speranța acesta așa câtă decă s’ar 
„scrie ună adagiu pe porta prefecturei nu s’ar 
„află altulă mai bună ca teribila înscripțiune: 
„Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”.

După acesta vorbire d. Csato cu toți Ro
mânii, între cari era și d. Dr. Grama, au pără
sită adunarea „lăsăndu singuri pe Maghiari cu 
„apertinențele lorii ca se îndeplinescă o politică 

„atâtă de nepatriotică, pentru ca Românii se 
„se nu fie responsabili viitorului și Europei.“

Ei bine ce s’a întemplatu ca d. Csato, dube 
luni și jumătate după o astfeliu de vorbire, se 
între în partida d-lui Tisza pe simplulă cuventă 
alu d-lui Gali, că inițiativa d-lui a fost salu- 
tată cu simpatiă de presa maghiară ? Nu trebue 
se credemă că aici s’a petrecută ceva estra- 
ordinară, că d. Csato a fost trasă la Pesta de 
ună farmecă, căruia n’a putută se-i resiste ?

Domnii Csato si Grama declară înse, că 
s’au dusă la Pesta de bună voia lorii. Forte 
bine ! Ei sunt stăpâni preste convingerile lorii 
și niciodată nu ne vomă încercă de a ne 
atinge de acestu sanctuariu ală individului. 
Se ne ierte înse, decă trebue se combatemă 
aspru teoria d-loră, după care „ca Români pe 
pamentu nu se semtă responsabili decâtu con
științei proprie”. Noi nu înțelegemă nicidecum 
datoria națională a Românului în modulă acesta, 
ci suntemă de părere că fiecare Română este 
responsabilă înaintea națiunei pentru ori-ce pasă 
prin care se atingă câtu-și de puțină interesele 
acesteia.

La celelalte puncte atinse în scrisorea d-loră 
Csato-Grama nu este loculil a respunde aici. 
Câtă pentru învinuirea făcută Blășianiloră de 
„daco-românismu” vomă consacra acestei ces- 
tiuni importante ună deosebită articulă.

Cronica eveneniintelorft politice.
D-lă Tisza lucră cu tactică combinată. 

Elu a arangiată și o conferență de înfrățire 
serbescă. Vre-o 50 de Șerbi, cam totă ațâți, 
ca și cei din compania Roman-Gall, s’au sfă
tuită asupra atitudinei ce este a se observa în 
viitorii de cătră Șerbi sub președința lui Nic. 
Maximovicl și maioritatea (căci spre onorea Ser
biloră fie disă s’au găsită și de aceia cari au 
condamnată direcția frățietății) a primită urmă- 
torea programă de acțiune cu privire la alege
rile viitore dietale :

1. Serbii stându pe basa dreptului publică creatu 
prin Art. de Lege XII din anulă 1867 și pgtrunșl de 
semțeminte patriotice, voru năsui în unire cu ceilalți 
cetățeni ai patriei conformă principieloră liberale aco
modate timpului, ca statuia ungară să se desvâlte în 
fiecare direcțiune, s6 se întărescă și prin aceea s6 se 
restabilescă bunăstarea comună. 2. Ei voră stărui 
pentru esecutarea Art. de Lege 44 din an. 1868 despre 
egala îndreptățire a naționalitățiloru. 3. Ei voru cere 
să li se lase folosirea deplină a autonomiei bi
sericesc! garantate Serbiloru priu art. de Lege 
9 din anulă 1868. 4. Intre marginele acestei legi 
Serbii voru pretinde s6 se delăture tote gravaminele 
câte s’au ivită cu privire la autonomia bisericescă.

Caracteristice sunt dube momente cari de
osebești! acțiunea Serbiloru lui Angyelici de 
aceea a companiei Roman-Gall. Antăiu în pro
grama serbescă nu e vorba de alăturarea Ser- 
biloță la partida d-lui Tisza ; alu duoilea s’a 
decisă ca acestă programă se fie presentată 
conferinții generale serbesci ce se va ține la 
Kikinda-mare. Prin urmare consorțiulu serbescă 
nu s’a ruptă pe față de corpulă națiunei ser
besci, cum au făcută omenii frățietății române- 
maghiare din Pesta și este posibilă că la Ki- 
kinda programa Serbiloră lui Angyelici se fie 
respinsă. La conferința memorată mai -susu Ser
bii din N e o p 1 a n t a au pledată cu argumente 
tari pentru politica pasivității.

Diariulă guvernamentală „Pester Lloyd“ 
nu mai pote de bucuriă pentru că vede, că 
naționalitățile din Ungaria (mai bine cjisu omenii 
frățietății —) se întorcă erăși în cerculă lucrării 
pacinice constituționale, „spre a conservă și spori 

tote bunătățile libertății și ale civilisațiunii. “ Lui 
„Pester Lloyd“ nu e nici de libertate, cu atâta 
mai puțină de drăguța de civilisațiune, pe care 
prin faptele cele brutale ale sale și ale stăpâni- 
loră sei în tote dilele o iea în deșertă. Foia 
guvernamentală se bucură de acțiunea consor
țiului serbescă și română fundată de d-lă Tisza, 
pentru că spereză că Serbii și Românii voru 
întrâ în strunga partidei tisaiste unde Tisza pote 
tunde, mulge și beli pe bietele naționalități 
cum îi place. Șovinistii maghiari speră că 
voră pute topi cu timpulă naționalitățile în 
căzanulă maghiarisării. Păstorii Angyelici și 
Roman, cari stau în serviciulă guvernului ungu
reștii, voră se ducă pe Sârbi și pe Români prin 
rovinele și smârcurile activității, ca apoi totă 
ei se îi bage în căldarea maghiarismului dicândă 
că și așa suntemă nisce națiuni călbejite, cari 
numai sunt de traiu.

Vorbindă despre conferința Serbiloru din 
25 Marte „Pester Lloyd“ dice, că conclusele 
conferinții îlă umplu de plăcere, nu că dâră ar 
fi mulțămită întru tbte cu punctele programei 
der pentru că vede, că Serbii suntă pe calea 
cea mai bună de a se apropiâ de factorii for
matori de stată din Ungaria. Discutândă pro
grama conferinței serbesci dice, că nu voesce 
se facă nici o încriminațiune. Lucrulu celă mai 
principală după „P. Lloyd“ din conclusele confe
rinții serbesci este esprimată în punctulă primă ală 
programiijiinde Serbii lui Angyelici accepteză drep- 
tulu publică ungurescă și constituțiunea ungurescă 
ca basă (ca și consorțiulu frățietății române din 
Pesta. Red. Gaz.) a esistenții lorii politice și pă- 
răsescu cu totulă posițiunea separatistă de 
partidă separată serbescă. Acesta învolvă în 
sine recunoscerea ideei de stătu națională ungurescă 
pe care au tăgăduit’o totă-deuna (și o tăgăd- 
uescu și acuma — Red.) adeverații conducători 
și representanți ai Serbiloru.

Acesta recunoscere din partea unoră cetă
țeni ungurești se* pare ca o anomaliă, cândă 
vină numai acuma se o proclame serbătoresce. 
Acesta desbrăcare a Serbiloră lui Angyelici de 
Individualitatea lorii națională și contopirea în 
națiunea politică, îndentificatâ cu națiunea gene
tică maghiară pentru „Pester Lloyd” este o 
politică sănătosă națională serbescă. Credemă 
deu, că foia guvernamentală vede în acesta de- 
clarațiune ună triumfă ală maghiarismului, ală 
teoriei statului națională asupra ideei polietnice 
și poliglote a statului, basată în starea și des- 
voltarea lui reală. Bucuria celofu dela „P. 
Lloyd“ este înse prea timpuriă, căci decă omeni 
ca Dr. Polit condamnă procederea conferinței 
consorțiului frățietății serbo-maghiare, fie sigură 
că poporală serbescă nu merge cu acestă con
sorțiu.

Maurițiu Jokai declară în „Nemzet”, ca 
prințulă de coronă R u d o 1 f ă l’a însărcinată, 
ca se ridigeze din opera etnografică a 
m o n a r c h i e i a u s t r o -ungare partea 
aceea, care tracteză despre țările coronei sft. 
Ștefană. Elă a primită asupra sa problema de a 
participă la acesta operă monumentală, cu acea 
speranță sigură, că învețații, scriitorii, iubitorii 
de artă și adunătorii de date din Ungaria se 
voru grâbi cu asemenea entusiasmă, de a con
tribui cu tote cunoștințele si științele lorii, ea 
în deceniulă viitorii se se creze o operă, care 
se eterniseze esistința milenară a Ungariei cu 
cuventulă și după chipă. Jokai schițeză apoi 
programa redacțiunii și declară, ca prințulă de 
coronă a lăsată mână liberă colaboratoriloră 
și numai câtă a dată îndrumarea, ca opera se 
fie astfelii, ca se servescă spre ondrea monar- 
cliiei și a scriitoriloru și artiștiloru. Prințulă 
austriacă de coronă voesce se realiseze o operă 



literară și artistică grandiâsă și pentru ca se 
p6tă ajunge la scopulu, ce și l’a propusă nu s’a 
adresată numai la Jokai, ci și la alte puteri 
literare și artistice din monarchiă. Scopulă 
operii intenționate este, dc a face ca poporală 
se cunoscă mai bine monarchia din tote conși- 
derațiunile și se pună adeveratulă patriotismă 
pe nisce base mai largi și mai solide.

Inițiativa prințului de coronă, spre a creâ o 
operă, care sâ inaugureze o cunoscință temei
nică a poporeloră și a țeriloră, care formâză 
monarchia austriacă, este una din cele mai sa
lutare. Acostă operă grandiosă literară și artistică 
va eternisâ pentru tote timpurile numele prin
țului de coronă, care a dată prima ideă la 
acestă salutară monumentă, în care se voră pre- 
sentâ tote popdrele monarchiei austriace ca 
într’ună mosaică antică. Noi nu putemă decâtă 
se salutămă acesta întreprindere framosă, deră 
totodată voimă, ca și poporală română sâ figu
reze într’ună modă demnă, de aceea dorimă, ca 
Alteța S’a archiducele Rudolfă să angajeze la 
acestă lucrare si literati români si credemă, că 
datorința acestora este se adune tote datele ne
cesare despre Români și se le pună la disposiția 
Altetei Sale.

Sub titlulă „C o m e r ciulă română cu 
p e t r o 1 e u“ „Pester Lloyd“ de la 22 Marte 
prevestesce pe capitaliștii străini se nu se an- 
gageze în esploatarea petroleului din România, 
decă nu voru se se ruineze. Cele trei companii 
străine, cari se ocupă acum cu acestă esploatare, 
ar fi perdută, se dice, aprdpe patru milione și 
voră fi nevoite se se retragă. Causa acestei 
perderi e scăderea în productivitate a terenuri- 
loră petrolifere, cari promiteu atâtă de multă 
la începută. La Drăgănâsa, proprietatea d-lui 
Cantacuzină, păcura se urcâ cu atâta putere, 
în câtă arunca sondele la mare depărtare. 
Acum înse, productivitatea a scădută într’ună 
chipă îngrijitoră.

Ni se asigură — scrie Român11 — că, în 
privința presei s’au luată de comitetele 
de delegați unite otărirea, ca, orl-ce delicte de 
presă privitore la funcționari se fie judecate de 
juriu, âr orl-ce atacă adusă numai familiei per- 
soneloră private, care nu sunt funcționari se se 
trămită la tribunale. Patru din delegații Camerii 
au fostă pentru proiectulă redactată de minori
tatea comisiunii Senatului, âr duoi au fostă ca 
libertateă presei se se lase ast-felă, 
cum este în actuala Constituțiune. Totă de 
acâstă părere au fostă și duoi din delegații Se
natului, âr duoi au fostă de aceeași părere cu 
cei patru ai Camerii.

D. I. C. B r ă t i a n u, primulă ministru, a 
fostă în 14 Marte la Paiață, unde în numele Con
siliului de miniștri, a felicitată pe M. S. Regele, 
pentru aniversarea proclamărei rigatului.

Cuvântarea, ce a adresat’o împăratulă 
Germaniei președințiloră Reichstagului, 
cândă aceștia veniră sâ-lă felicite pentru aniver
sara a 87-a a dilei nascerei sale, n’a fostă nici
decum o cuvântare de ocasiune, ci, fiind-că a fostă 
rostită fată cu consiliulă federală, a dobândită 
însemnătatea unui mare actă politică. Ecă cu
vintele rostite de împeratulă: „Sunt veselă d’a 
vedâ pe domnii din consiliulă federală, ve mul- 
țămescă pentru marea d-v6stră activitate și sunt 
fericită de a ave acelea-șl țînte cu principii 
germani de altă dată; de partea acesta sunt 
sicură.“ După aceea împâratulă se adresă câtră 
președinții Reichstagului, cărora le dise : „Des- 
baterile au fostă forte vii în aceste din urmă 
dile. Inceputulă acestora desbateri din Reichs
tag nu mi-au plăcută. Me surprinde, că se facă 
greutăți, cândă este vorba de prelungirea legii 
contra socialiștiloră. Se uită ce a provocată 
crearea acestora legi. A trebuită se sângereză. 
Credă, că sunt îndreptate chiar contra mea per
sonală lucrurile, cândă se refusă midilocele contra 
unoră asemenea escese. Ne aflămă la o răspântia 
și unele din sforțări voră conduce în cele din 
urmă la răsturnarea monarchiei. îngrijiți, ca 
totulă se se facă bine.“

Ună membra . din secțiunea statistică a so
cietății imperiale rusescl de geografia a publi
cată o curiâsă lucrare asupra esilării în 
Siberia dela anulă 1823 încoce după cifre 
oficiale. Aceste cifre crescă necontenită și atingă 
maximulă loră în 1875 și 1876 (în acestă epocă 
s’au arătată primele simptome ale nihilismului 
și primele mari procese politice). In 1876 nu 

s’a trămisă dincolo de Urali mai puțină de 
19,000 de persone. Mai bine de jumătate de 
esilațî, 51%, au fostă loviți de „justiția admi
nistrativă11, adecă esilațî fără a fi judecați. In 
acestă categoriă sunt înțeleși acei, cari sunt 
transportați în urma unei hotărîrl a consiliului 
comunei (hoți de cai și de vite, incendiari, pun
gași de totă felulă, în contra cărora membrii 
comunei rurale exercită dreptulă loră într’ună 
modă neînduplecată). Numărulă acelora, cari 
întovărășescă de bună-voe pe esilațî, femei și 
copii, cresce necontenită. Mai rară e casulă, ca 
ună bărbatu se însoțescă pe nevasta lui. Chel- 
tuelile generale, pe cari le ocasioneză aceste triste 
convoiurl, se urcă la 700,000 de ruble pe ană.

D. Iandrinzev — acesta e numele autorului, 
— face câte-va cugetări morale și o descrip- 
țiune a vietei esilațiloră. Nicl-odată, dice dân- 
sulă, aceștia nu se obicinuescă cu modulă loră 
de esistență, cu noulă loră genă de viață. 
Arare-ori ei se înstalâză și exercită o meseriă 
seu ună comerciu. Nici unulă nu părăsesce 
speranța întorcerii. In aceste funeste colonii, 
numerulă crimeloră e mare: 1 la 28 de locui
tori. Acestă cifră nu vorbesce în favorea teo
riei moralisărei esilațiloră și a vinovațiloră prin 
transportare.

Poliția din Viena, după ce aresta pe tero- 
ristulă Kammerer, care trăise la Berna avisâ 
poliția acestui orașă, cum că mostianii din Berna 
se află în legătură cu omorîtorii din Viena și 
Studgartt. Poliția făcu imediată o anchetă 
energică și resultatulă acestei anchete a fostă 
adunarea tuturora dovediloru cum că, centrală 
agitațiunei proselițiloră lui Moise se află tocmai 
în G-ermania și Austria, eră nu în Elveția.

Veniturile Turciei se urcă la suma de 
271.875,000 franci. Acestă cifră nu cuprinde 
cele 70,385,000 franci afectați la plata dobân- 
diloră, despăgubiri de resbol, etc. Cheltuielile 
atingă suma de 381.950,000 franci, în cari nu 
întră nici o provisiune pentru datoria publică 
socotită la 550.000,000 franci și care ocasi
oneză o sarcină de 50 milione franci. In gene- 
nerală, cheltuielele anuale întrecă veniturile cu 
100 pănă la 124 milione. Anulă acesta defici- 
tulă, dice-se, va atinge suma de 150 milione. 
Consecințele acestei sisteme sunt lesne de vedută. 
In acestă încurcătură funcționarii publici și ar
mata suferă mai cu semă, primindă d’abia 
jumătatea soldei. Nu e de mirată deci, că în 
administrațiunea turcâscă domnesce corupțiunea. 
Ministrulă ca și celă mai mică slujbașă își face 
singură partea seu opresce în drumulă loră spre 
visteriă banii contribuabililoră. Acestă corup- 
țiune întinsă costă pe tesaură celă puțină doue 
treimi din veniturile sele. O reformă financiară 
în Turcia e der absolută necesară.

Adunarea alegetoriloru români din comita- 
tulu Făgărașului concbiămată pe diua de 4 Aprile 
se amână pe 11 Aprile 1884, în care di se va 
întruni la 10 bre a. m. la „Otelulă Paris11 în Făgărașu.

Comitetulă clubului alegbtoriloră români din comi- 
tatulă Făgărașului.

Făgărașu 27 Marte 1884.
A. Micu, I. Roman, I. Duvlea, 

preș. secret. membru comit.

Convocări.
Conformă scriptei comitetului permanentă 

electorală din Sibiiu ddto 10 Faură a. c. avemă 
onore a convocâ pe toți alegătorii români din 
comitatulă Târnăvei-micI la conferința electorală »
ce se va țîne în D. S. Mărtinu la 9 Aprile st. 
n. la 11 ore a. m.

Obiectele conferinței voră fi următorele:
1. Reconstituirea clubului electorală.
2. Alegerea representanțiloră la conferința 

generala, ce se va țîne în Sibiiu.
3. Alte propuneri referitore la țînuta Ro- 

mâniloră alegători din comitată.
Dela comitetulă clubului electorală din D.- 

S.-Mărtinu.
Dicio-Sân.-Martinu în 17 Marte 1884.

Vasilie Zehanu, Iacobu P. Macaveiu,
președinte. secretariu.

Blasiu 27 Marte 1884.
Prâ stimate Domnule Redactoră! După ce 

în doi numeri ai prețuitului diaru, ce redigeți, 
am fostă fără nici o basă criticată pentru par
ticiparea mea la conferența ținută în 14 1. c. 
în Budapeșta, și pentru conduita mea observată 
cu acea ocasiune, ear critica D-tale a dată ansă 
la non-sensulă din Blașiu, apelândă la sâmțe- 
mântulă D-tale cavalerescă și de lealitate pre
cum și la datorințele, ce le ai ca redactoră al ă 
unei foi seriose politice te rogă se binevoiesci 
a publică în prețuitulă D-tale diară alăturata 
rectificare a mea și a amicului meu Dr. Ale- 
sandru Grama.

Sperămă, că nu vei refusă împlinirea unei 
cereri atâtă de juste, cu atâtă mai vârtosă 
pentru că nici nu este vorba de-o corespondință 
privată, ci de-o rectificare provocată prin nescai 
aserțiuni eronate de ale D-tale.

După cari primescc asigurarea deosebitei 
considerațiunl dela ală D-tale

stimătoră
Ludovică Csato.

Blașiu 27 Martin 1884.
Onorată Redactiune!

După ce „Gazeta Transilvaniei1' mai ântăiu m’a 
suspiționată, că eu în conferința din Budapesta nu 
aș fi representatu ideile mele, eră după aceea în 
duoi numeri a susțînutu, că eu în aceeași conferință 
aș fi vorbită în numele Blășianiloru, am onbre a rec
tifică lucrulu prin următorele : Eu în numita confe
rință am vorbită numai în numele meu și a consoțu- 
lui meu profesorală Dr. Alesandru Grama, cu care 
laolaltă am luată parte la aceeași conferință și cu 
care am avută mai înainte înțelegere prealabilă cu 
privire la țînuta, ce amă voită a-o observă. Acesta se 
vede apriată chiar și din cuvintele mele, cum sunt 
acele reproduse în „Gazeta Transilvaniei11, cari sună : 
„noi B 1 ă ș i a n i i, cari s u n t e m ă de față 
la acestă conferință.11 Eră prin cuventulă: 
responsabilitate, ce l’amă întrebuințată în 
același pasagiu ală vorbirei mele, și pre care pole că se 
baseza Onor. Redaețiune în aserțiunea sa, eu am înțelesă 
responsabilitate înaintea consciinței nostre naționale, 
eră nu înaintea la nu sciu ce trămițâtorl, despre cari 
în tocă vorbirea mea nu este nici baremă ună singură 
cuventă. Am vorbită mai departe în discursulă meu 
despre BlașianI, însă nicăirl în numele loră, și sub 
Blașianl nicidecum nu am înțelesă pre opidanl, ci am 
înțelesă Blașiulă celă inteligentă, Blașiulă celă istorică, 
Blașiulă acela, căruia în continuu, precum bine scițl, 
i se aruncă în față pre nedreptă Dacoromanismulă. 
Noi ambii încă în 1881 amu fostă politice convinși 
despre desastrele cele multe, ce le-a adusă politica 
pasivității preste națiunea română, și încă atunci amă 
țînuiă susă ambii principiulă activității, ca uniculă, 
prin care credemă și suntemă convinși, că desastrele 
aceste le putemă reduce la ună minimum. Din causa 
acesta vâclându, că în Budapesta se va țîne una con
ferință a aleggtoriloră români, ce țînii la principiulă 
activității, fără de a suspiționâ buna întențiune a con- 
chiămătoriloru, din v o e liberă, fără nici una în- 
viațiune dela nimene, pre carea ca bărbați indepen
denți în părerile politice nu o amă primi în contra 
convingerei nostre dela nimene, amă luată parte la 
aceeași conferință, și pentru acesta atâtă ca Români, 
câtă și ca alegâtorl pe pămentă nu ne semțiină nime- 
nuia responsabili decâtă singură conscienții nostre ; 
eră timbrările neusuate în luptă pentru idei 
politice prin jurnalistica loială și cultă, ce dc 
ună tempă încbce se aruncă în fața celoru ce 
au participată la aceea conicii; iță din (.aztca unora, 
cari au alte principie poiiiicc, -.Riur in interesulă 
națională și din iubire cătră națiune, in caiHa nu pri- 
mimă prelegeri dela nimene, nu ne v vă intimida 
nici odată a nu ne spune și apârâ principiele și vede
rile nbstre politice țînendu-ne de adagiulu străbuni- 
loră : „s i f r a c t u s i 1 1 a b a t u r o r b i s, i m- 
p a v i d u m f e r i e n t ruinae?

Primiți Domnule Redactoră asecurarca conside- 
rațiunei nbske.

Lndi.jvicu Csato,
Dr. Alesiindru Grama.

Românii de peste Carpați.
In PloiescI a apărată unu diaru nou cu nu

mele „Alarma11, care și-a propusă de a ține 
în curentă pe cetitorii sei și cu starea și miș
carea Româniloră dela noi. Felicitămă pe con
frații dela „Alarma11 din inimă și le dorimă 
multă succesă. Pentru astădl estragămă din- 



tr’ună interesantă articulă alu acestui cliaru în
titulată „Românii de peste Carp ați" următorele :

Noi, grațiă virtuțiloru strămoșescl, cari n’au putută 
fi stârpite din vinele nâstre nici de vitregimea vecuri- 
loră, nici de mârșavele uneltiri ale vrăsmasilortt noștri 
seculari, stămtt astădl pe o treptă, la care nici că 
amu fi putută visa înainte cu câte-va deciml de ani. 
Ajunși însă la acestă înălțime nu trebue, nu ne este 
ertatu să uitămă, că mai avemu frați cotropiți de 
străini, cari în timpuri fbrte grele ni-au ajutata rege- 
nerându limba si desfăsurându-ne istoria din nomolula i 5

întunerecului (prin G. Șincai, P. Maior, S. Micu-Clain) 
și ne-au trămisă apostolu pe nemuritorul! Georgiu 
Lazanl, care să ne deștepte din letargia, în care ne-a 
impinsu epoca tristă a fanariotismului.

Vomă dovedi în numerile viitore, că poporală ro
mâna de peste Carpațl cu tdte prigonirile și suferin
țele, ce Ie-a suferita și sufere dilnica, este încă plina 
de viață și resistă neclintita tuturora opintirilora duș
mane, și chiar acestă resistință, acestă putere de 
viață a lui a pusa pe grijă pe vrășmași, cari folosindu- 
se de situațiunea politică și împrejurările favoritore 
de astădl, nu lasă nici untt mijloca neîntrebuințata, 
cu care gândesce să-la cotropescă..

Nu pretindema — și nu este Româna cu mintea 
întregă, care să o pretindă — ca statuia româna să 
între în încurcături zădainice cu statuia vecină austro- 
ungara, nici dela societatea română nu se cer a jertfe 
extraordinare în favoiula Româniloru de peste munți. 
Totu ce se pretinde dela noi e numai, ca să arătămu 
mai multa interesa, să dovedima mai multă râvnă 
pentru a cuno3ce starea și păsurile frațiloru noștri de 
peste Caipați. Căci într’adevăra cum stămtt astădl 
în acestă privință?

„Franțuzesca tota o vorbima în salone; ne dăma 
fetele după baroni străini — fie și Unguri — numai 
să ni le ceră; ne-ama obicinuita cu străinii, în câta 
nu-i scbtemil nici de acolo, de unde putemă și unde 
suntema în stare să-i înlocuima cu bmenii noștri (mai 
iute sebtemă câte unu „Ungurenu", fiinda-că n’are 
tbte formele, cari să-lu îndreptățescă a fi româna după 
concepția nostră cea mai nouă); în șcblele nbstre se 
învață despre BabilonenI, despre Perși, despre Egipteni, 
despre Norvegl cu o amărunțime esemplară, — tinerimea 
părăsesce însă liceele cu o ideă confusă și adesea 
fără nici o ideă despre istoria jumătății subjugate a 
poporului româna; din Francia cunoscemtt tbte depar
tamentele și scima, cum să scriema capitala celui din 
urmă cantona — din Ardela nu scima de câta Bra- 
șovula și-la numim! Kronstadt (Clușula îlu numimu 
Klausenburg, Sibiula Hermanstadt), er celelalte ținu
turi naționale, uude ni s’a păstrată în mare parte 
nemulil și de unde au isvoiitu atâtea fapte mari, ca 
să împodobescă paginele de aura ale istoriei nbsire, 
sunt țări In cari ne trebue încă untt Stanley și untt 
Brazza, ca să scimtt, ce este în ele și ce se petrece.

Deși! la 26 Marte st. n. 1884. 7
Stimate Dle Redactortt! Precândtt D-V6stră si7 

corespundintele cunctatortt de sub Cibleștt altt „Gazetei 
Transilvaniei" îndeșerttt Invitați pe Românii de pe 
aici la coînțelegere și la conlucrare pe tăremultt poli
ticii,. la conchiămare de vre-o conferință electorală 
spre constituire — ca și prin alte municipie — a 
clubului națională, și causa națiunei pe aici zace baltă, 
— tristă și monotbna situațiune: — pe atunci ecă 
ne scbte din letargiă și ne mai electriseză inimele 
anuncinlii „despre teatru r o in â n tt în Deșii" 
untt așa rara, evenimentu, care nu a fosttt pe aici de 
12 ani, de cândă se produse societatea de diletanțl a 
d-lui Vasiliu Filiptt, astădl domnultt preoții gr. c. în 
Lăpușultt românii (vedl „Gaz. Tr." Nr. 73—72).

In sera de 22 Marte a. c. în sala clubului an- 
glestt resunâ de pe scenă sonora limbă română, dându 
societatea teatrală a d-lui G. Aug. P e t c u 1 e s c u 
dela Lugostt „Pantelonulu roșiii" comediă în 1 acttt 
tradusă din frâncesce de d-na M. Theodorini și „Băr
bații fermecațl" comediă națională cu cântece în 3 
acte de M. Pascali. — In 23 Marte a. c. s’au jucattt 
„Executorultt de Paristt" comediă cu cântece în 2 acte 
tradusă din frâncesce de d-na M. Theodorini, și „Ru
saliile" comediă națională cu eântece în 1 acttt de 
Vasile Alexandri.

Personele, cari compună acestă mică societate 
sunt: d. A. Dobriceantt, d-na I. Dobriceantt, d-s6ra 
E. Sorescu, d. d. G. M. Mihailesctt, S. H. Constanti- 
nescu, I. Bogoiu și Th. Ungurescu, și reproduse spre 
mulțămirea generală, ceea ce atesteză datele aplause 
frenetice și rechiămarea actorilor! pe scenă după 
fiecare acttt — în specialii d. directorii Petculescu, 
d-na Dobriceantt și d. Mihailescu merită deplină laudă 
pentru precisiunea interpretărei rolelor! lorii și pentru 

pronunciarea cea clară — în a doua liniă trebue să 
lăudămu și pre ceilalți dnt membri ai junei societăți — 
observtt însă cu tote acestea, că pentru priceperea 
mai bună a espresiunilortt mai puțină, usitate la noi 
ar fi de dorită, ca domnii actori să vorbescă și să 
pronuncie ceva mai rară și mai precisă. Atunci și 
străinii ar pute înțelege mai multu și mai bine. In 
representațiunile „Soldații români" comediă națională 
cu cântece în 2 acte de d. Vas. Alexandri și „Pros- 
tulu la însurătbre", comediă cu cântece în 1 actu de 
d. V. Alexandri date în 25 Marte a. c. a escelattt d. 
Petculescu, d-na și d. Dobriceanu, d-ș6ra Sorescu, Mi- 
hălescu, Constantinescu.

Observtt, că societatea a dattt în Șomcuta-mare 9 
representațiunl teatrale; pe astăcll e anunciată aici 
penultima representațiune cu piesele : „Paragraful!! 37" 
seu „Palestina în Iași", comediă cu cântece în 2 acte 
de I. Lupescu și „Vlăduțu mamei" seu „Carte n’a în
vățată" și „âmblă Ia însurată." comediă cu cântece 
în 1 acttt de I. Lupescu.

Din anunciu e lăsată afară cuvântul! 
„Tiiansilvania“ î n u r m a unui ordină p o 1 i- 
țienesctt. —

Mâne va fi ultima representațiune, apoi societatea 
va cerceta Năsăudulu și Sigetulu-Marmației, apoi 
Aradultt. Esactitatea producerilor! ne facă onbre și ne 
mări prestigiulu naționalu. Doresctt d-lui Petculescu 
să-și înmulțescă membrii trupei cu actori noi, câ să 
pbta jocâ și piese mai mari, drame etc., apoi succesu 
bună pre câmpultt Thaliei române ! înainte !!

P. Mureșianu.

Românisarea numelorti evreesci.
Cetimă în „Alarma" :
Jurnalultt „Fraternitatea" din BurescI se bucură 

văclendu sporindu-se numărultt aceloru Evrei, cari îșl 
schimbă numele „nu din yre-ună interesă personală, 
„ci purii și simplu spre a și-ltt românisâ" ; ba, „vede 
„lucrul! chiar așa departe, în câtă bmenl, cari au 
„deja unu nume literară (!) seu sunt alt-felu bine cu- 
„noscuțl (pbte din pricina vre-unui f a 1 i m e n t ti!), 
„nu stau multă pe gânduri, spre a face acesta sacri- 
„f i c i ti."

Ne va ierta gazeta evre iscă din BucurescI, decă 
noi vomă arătă vederi cu totultt deosebite de ale sale. 
Noi nu ceremtt de loctt acestă sacrificiu 
de la Evreii din România,, ba cbiar din contra amti 
dori, ca toți să aibă nume cu sunet câttt mai străin, 
pentru ca tbte șarlataniele făcute dilnic! de ei să nu 
le trecă pe socoteala Românilortt:

Noi chiar din contră ceremu, să se facă o lege 
specială și în acestă privință, și pe lângă publicarea 
„obligătoriă" prin „Monitorul! oficial," să se pună și 
taxă câtă de mare pentru fie-care schimbare de nume.

Avemtt în vedere cele ce se petrecu în Ungaria. 
Legile ungurejcl pretindeau până acum o mulțime de 
formalități pentru maghiarisarea numelortt, între altele 
și nntl timbru de 5 florini pentru petițiune. Ungurii 
mai noi, în dorința lorii nebună de a preface tottt ce 
este pe fața pământului în ungureictt, au scuiiattt 
multe din foimalitățile dise, reducând! și taxa de pe- 
titiune dela 5 fl. la 50 craceiî, ba s’au formată si 
societăți „penau maghiarisarea numelortt", cari plă- 
tesett dela sine și acestă taxă minimă.

Cine s’a profitată de aceste disposițiunl ușurătâre? 
In prima liniă Jidanii. Din cele vre-o 20CO—2500 
familii ce și-au maghiarisată numele în ultimii duoi 
ani, două treimi (2/3 parte), sunt jidane. Și care a 1 
fo3tă resultatultt acestoru ‘magliiarisăr.. dese de nume ? 
ConfusiunI în registrele comerciale dela tribunale, 
ușurarea șarlatanielortt de tota soiulă etc. Finkelstein 1 
Aron ese astă-dl din temniță unde a fostă aruncată ' 
pentiu falimentă fraudulostt, mâne îșl maghiaiisbză ! 
numele de familiă în Foldvâry, seu Szecheney (nume J 
de baroni și grbfi ungurescl), celă de boteză și-lă ! 
schimbă singur în Arpâd și peste 3—4 luni, ca un- 
gura neaoș trece într’ună altă ținută ©și deschide 
prăvălii cu banii agonisiți din falimentă și prin credită 
nuou sub firma sa nouă, ca nu pe3te multă să pbtă 
dâ din nuoil falimentă.

Ca să punemti stavilă din capulu locului la ase
menea încurcături, și să nu dămu cu voia ocasiune la 
nuoă șarlatanii, atragem! din nou atențiunea tuturora 
autorităților! competiute și ceremu să se voteze legi 
severe și cu privire la schimbarea seu mai bine ro
mânisarea numelortl de familiă.

Diverse.
(Din Galați) ne sosi trista veste, că Doctorala 

Dimitrie Doca, cunoscută și în societatea nostră ca 
unu medica forte talentata, amabilă și c’unil zelii 

stăruitorii, a încetată din vieță în flbrea juneții nume- 
rându abia 27 de ani. „Galațultt", (lice „Posta", ce 
apare în acela, oraști pierde în D-nultt Doca unu 
membru alu său dintre cei mai folositori și mai di- 
stinsl". Fi-ăi tărina usbră!

7 7 7

(Junimea română din Citiși!) anunciă mbrtea me
dicinistului dela universitatea diu Clușiu Ioane T i- 
peiu întâmplată în 21 Marte a. c. Fi-ăi țărîna nșbră!

(Comitetul! filantropic! din Tuloea) a alesă — 
dice (liarulă „Tulcea" — o comisiune din sînulă său, 
compusă din d-nii Paul Stătescu, Dimitrie Capeleanu, 
Franță Flam, Ornștein și N. Atanăsescu, pentru a îm
părți la săraci sumele, ce s’au adunată din balurile de 
caritate, ce numitul! comitet! organizase în timpulu 
carnavalului. Acestă comisiune în dUele de 3, 4 și 5 
curentă a distribuită la mai bine de 300 săraci suma 
de aprbpe 1400 lei. Binecuvântări în tote limbele 
pipau d’asupra capeteloră generoșiloră inițiatori.

(Populațiunea Dobrogei.) După o statistică, pu
blicată de „Funcționarul", Dobrogea are 106,943 lo
cuitori. Județulu Constanță are 30,236 locuitori, cari 
se împartă: 8977 Românr, 10,444 Turci, 9854 Bulgari, 
3595 Tătari, 300 Greci, 51 Israelițl. Județul! Tulcea 
are 76,707 locuitori cari se împartă după naționali
tate ast-felă: 22,200 Români, 21,861 Bulgari, 10,058 
Israelițl, 788 Armeni, 308 deosebite naționalități.

(Revolta școlarilor! dela gimnasiul! Alexandru 
cel! Bun!.) Diarul! iașianu „Liberalul!" scrie urmă
torele împrejurări: Unu elevii alu classei a IV-a, nu
mită Vasiliu Eugeniu, fiindu dată în judecata conferen- 
ței școlare, pentru necuviințe și insulte adresate profe- 
sorelui Vântu și fiindă deja iertată până acuma de 2 
ori, mai mulțl elevi din clasa IV-a au găsită de cu
viință să mergă în corpore în cancelaria sepiei și să 
ceră ertarea acelui elevă. Fiindu invitați a se retrage 
din cancelariă, ei s’au grămădită la ușa așteptând! 
eșirea profesorului Vântultt pentru a-i cere din nou 
ertarea. De acolo s’au coborîttt la porta scblei unde 
după ce au flueratu pe unu alttt profesor!, care 
eșiâ din seblă au încongiurattt pe profesorală 
Vântu, amenințându-lă cu bătae Ia casă, ddcă le 
voră refusâ cererea. Abia scăpă profesorală în 
trăsură, elevii s’au luată după elă la locuința 
sa, unde l’au insultată în modulă celu mai gravă față 
cu trecătorii. Apoi sera erășl au mersă la locuiuța lui, 
insultându-lil și amenințându-lă cu bătae, de unde apoi 
s’au retrasă cutreerându stradele și făcând! scandaltt 
prin localuri puolice, de unde i-a urmărită poliția. 
Pentru tote aceste fapte fiindă dațl judecății și pe
depsiți cu escluderea din scblă, după, cetirea pedepsei, 
în fața tuturora elevilor!, și a profesorilor!, s’au re
voltată, făcândă acte regretabile, stricând! geamuri, 
bănci etc. Poliția și gendarmii reușiră, a pune mâna pe 
ei și i-au arestata, apoi au fostă puși er în libertate 
după ordinulu d-lui prim-procurortt Teodoră. Pentru 
faptele de revoltă comise în urmă, consiliulu profe
soralii li-au agravată pedbpsa, pronunțând! contra ce- 
loru dovediți părtași la revoltă, escluderea definitivă 
din tbte scolele dm teră.

Circulă Th. Sidoli
dela Porta Vămii

Astățli Duminecă în 30 Marte 1884, 
Dube representații briliante 

Prima representațiă se va începe după 
amedi la 4 ore, a duda la 7‘/2 sera.
■ înainte de începerea și după finirea repre- 

sentației luminare electrică a'stradei.
La finea representației pentru penultima 6ră : 

0 serată de carnevalu pe ghiată 
mare pantomimă în 11 tablouri cu jocă pe ghiață la 
Iuiniuă brilantă electrică. Tablou finală : Sănialulu în 

timpii de viscolu.

Mâne Lunî în 31 Marte 1884.

Representațiă de onore
în beneficiulu multu agreatului călărețtt-Jokey

Mister William Donel Cook
La finea representației pentru ultima 6ră:

0 serată Ho carnmll p Oiață.
Beneficiantulă rbgă onor, publică a participa în 

numără câtă mai mare.
Cu totă stima

Tli. Sidoli, directoră.



Juliu niro
recomandă onor, publică depositulh seu de 
ghete de dame și bărbați bogată asortată 
cu fabricate din întru și din străinătate, și asi
gură onorațiloră mușterii pe lângă unu serviciu 
promptă cu prețuri eftine articolele cele mai 
solide. Totodată se află în magazinulă seu pă
lării de bărbați și de copii de fasonulă 
celă mai modernă cu prețurile cele mai eftine.

Depositulu, Strada Vămei Nr. 12 în 
casa lui Schmidt. 2—4

«Spre sciințd !
Subscrisulu aducă prin acesta la cunoștința 

onoratului publică, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscuteloră ape minerale dela Ele- 
patacă. Acesta esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitorii. Dela acestă dată începîndă, aceste 
escelente ape voră începe a fi manipulate într’unu 
cliipu rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată până aci. întrebuințarea de sticle 
ad lioc, solide și de colore verde închisă va 
face în viitoră posibilă transportarea acestoră 
ape la distanțele cele mai mari, fără a li-se 
altera întru nimica constituțiunea cliemică : ast- 
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulă loru. Pentru a 
evită ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de ună 1 i t r u ; pe dopă au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă : „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă : „Elopatak. Neurielirer.“

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacă, 
atâtă în detail câtă și eu gros, amu însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligată de a îngriji de transpor- 
tulu în lădi franco, respective în schimbulă 
embalagiului.

Prețulă unei lădi a 50 sticle cu ladă și cu 
sticle cu totă, 8 fl. — prețulă unei lădi cu 25 
sticle 4 fl. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

E 1 e p a t. a c îî în 1884.
6—20 Cu totă stima

ZSTe“CLxielxxer S-
Nr. 124.—1884. 2^3

Publicatiune.9
Din partea comunității Telciu intabulate în 

comitatulă Bistrița-Naseudă prin acesta se aduce 
la cunoștință publică, cumcă din proprietatea ei 
înscrisă în protocolulă funduariă Nr. 1 a comunei 
Telciu din pădurea de molidă, numită în dosulă 
Strîmbei, se va vinde pe calea licitațiunei pu
blice ună terenă de pădure de 1701 jugliere 
756° □ spre tăiare, respective spre folosire pe 
timpă de 17 ani.

Terminulîî de licitațiune se defige pe 20 
Maiu 1884 la 10 ore a. m. la casa comunității 
Telciu. — Prețulă strigărei se statoresce per 
jugheră cu 15 fl. seu pentru totă terenulă de 
vendare cu 25.522 fl. v. a. Oferte scripturistice 
nu se primescă. Fiecare licitantă e obligată a 
depune ca vadiu suma de 5000 fl. v. a. în bani 
gata și totă unadată prin documente demne de 
încredere și valide a-și documentă starea averei 
și purtarea sa morală.

Vadiulă cumperătoriului se rețîne și se com- 
pută în rata din urmă a prețului de cumpărare, 
avendă cumperatoriulă afară de aceea a se mai 
obliga, că va depune îndată după finirea licita
țiunei în bani gata tangentele din prețulă cum- 
perărei plătibilă la 1 Ianuariu și 1 Aprile 1884 
cu 1250 fl. v. a. precum și spre acoperirea 
speseloră causate cu pregătirea planuriloră de 
economisare referitore la acestă vendare de 
pădure a mai depune încă 3600 fl. v. a.; care 
sumă din urmă însă nici se va computâ în pre
țulă cumperărei și nici se va mai replăti cum
păr ătoriului.

Celelalte condițiunî referitore la acestă lici
tațiune se potu vede ori și cândă la subscrisulă 
oficiu comunală.

Dela oficiulă comunei
Telciu în 20 Marțiu 1884.

Nestoru Ganea, Ionu V. Pupeze,
notară. primariu.

Articulele si obiectele înșirate aci, sc potă 
procură dela firmele cele mai renumite, mai ef
tinu și mai sigurii, esclusivă numai prin redac- 
țiuneâ dela „Nemzetkozi Hirdeto“ (Budapesta 
VII. Kârolykor 7).

Uniculu molu mai bunii și mai eftinu pentru comande!

Se asigurăză următorele avantage: 1. Se
trămită numai articli și obiecte de calitate csce- 
lentă, numai dela firmele cele mai renumite, nu
mai cu prețurile originale și numai după tarifele 
originale. 2. Celă ce va recomandă prin o sin
gură cartă de corespondință îșl p6te împlini t6te 
lipsele și-și cruță spesele de transportă separata. 
3. Din prețulă articuleloră și obiecteloru însem
nate cu ste se iertă 10°/0, er obiecte cu preta 
peste 10 fl. se trămită francate. 4. Comandele 
și corespondințele le efectuimă gratis. Spedi- 
țiunile le efectuesce speditorulă de primulă rangă 
Bela Vajda.

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

a

I. Articule de lecuire.
Rachiu săratu de Brâzay. Cu efectu forte 

bună, pentru 42 băle diferite. Nu p6te lipsi din 
nici o casă. Prețulă 80 și 40 cr.

Cafea Hungaria de Ănt. Szalâdy. Cu efectă 
fdrte bună pentru cei ce suferă de stomacă seu 
catară de mațe s. a. Efectu estraordinară pentru 
cei ce pătimescă. Neprețuibilă pentru cei sănă
toși. Ună chilo 1 fl. 20 cr.

’ Emplastrulu universalii de Forty. Pentru 
vindecarea momentană a oricărei rane. După ta
rifă. Unsorea universală pentru rane, de M. Weiss 
Prețulă 30 și 50 cr.

Berea de sănătate de J. Hoff. Butelia 60 cr. 
— Zaharicalele-malata 20 cr. — Estractu de 
malata 70 cr. — Berea lui B. Strauss pentru 
peptă, pilule răcoritâre și pastile de peptă. După 
tarifă. — Pilule de 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. — In deosebi se recomandă:

Esența de ochi de Dr. Lebois, apa de 
cura pentru ochi, din F r a n c i a cu 
efectă neprețuiveru și spre întărirea ochiloră sănă
toși, în câtă nu pote lipsi din nici o familiă ne- 
incungiurată de lipsă pentru ochi debili, suferi
tori și preste totă pentru orl-ce bolă de ochi, 
pentru că este recomandată de cei mai renumițl 
medici. Afară de J. Torok se mai capătă la con- 
ducătorulă L. Miiller, strada Soroksâr 4. Prețulă 
unei sticle 90 cr

Esența de pelinii. Medicină premiată cu me- 
dailia de aură, bună în casă dc catarii de intes
tine, în lipsa de apetită etc. Mestecată cu vină 
roșiii, dă celă mai bună pelină. Afară de I. Torok 
se mai pote capătâ la Iacobă Miiller (strada 
Rostely — casa propria) prețulă 50 cr. Butelia 
mare (D/2 litră) 3 fl. 50 cr.

Pânză pentru podagristi din farmacia lui I. 
Torok.

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

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

II. Articule de toaletă.
Pudră „Blaha“ din parfumeria lui M. Miiller 

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

„Juno cremă“, compusă din substanțe nestri- 
căciosc, fără minerale, contra peteloru de ficatu 

Juno pasta“ face pelea 
reco-

și de sore 1 fl. 50 cr. „ 
alba ca neua 2 fl.; „Juno pudră“ 60 cr. 
mandată forte de institutele cbemice din Viena 
și Budapesta. T6te aceste sunt forte căutate.

Văpse nouă ungarică pentru perii, care redă 
colorea originală, de Tokody, Prețulă 2 fi. 50 cr.

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

Alifia pentru crescerea perului. Secreta fa
miliară a lui R. Hausner. Prețulă 1. fl. 40 cr.

Afară de acestea orl-ce articule de toaletă.

III. Articule de economia și de economia 
casnică.

Fabricatele „Primei fabrice un gă
ri ce de unst’irc ndgră pentru pei“. 
Uns6re negră pentru pei 1 fl. 20 cr. galbină 
1 fl. 50 cr. Lacu duplu venețianu 60 cr. de 
Nemencsek, furnisorulă curții archid. Iosifă. Fur- 
nisoră la miliția etc.

C 1 e i ă rece universală de Singer pen
tru lipirea vaseloru, sticleloru, lemneloru, pipe
lor ă și a peiloră. 20 cr.

L a c ă de M o s â n s z k y. Curățitoră de nie- 
tală, de Nemencsek 10 cr. Pravu de insecte de 
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Polscb 1 fl. Pravă pentru stîrpirea clotaniloru de 
Reiss 1 fl.

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

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 
Jăger din magazinulă principală din Budapesta. 
Pelării din fabrica lui N. Nyerges.

Marfe de modă p e n t r u d a m e 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 Lorinez, 
pentru bărbați, dame și copii.

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

Diverse.
Se recomândă productele de spirtă, drojdii de 

bere, liqueur, rum și esența de oțetii, din fabrica 
societății. Gschwindt. Fabrica și baia : Jâzsef- 
vâros, Ulloi ut. Magazinulă principală: Kâroly 
korut 17, în casa baronului Orczy.

Mobile dela prima societate industrială dc 
mobile. Scaunu de excelenția pentru 16 scopuri 
de C. Schoherl. S r i n e d e ’b a n I, de Fr. Wiese, 
furnisoră la curte. Mobile de f e ră, de II. Stitz. 
îmbrăcăminte de pată, dela furnisorulă 
curții T. Hiittl.

S t i c 1 ă r ii din fabrica lui Stolzle si fii, din 
fabrica lui B. Kocsik. R e c u i s i t e pentru 
cai de L. Szigcti. Recuisite de gimnas- 
t i c ă, unelte, petri de m6ră, recuisite de cuină, 
de Geitner și Rausch.

Biliarde și mese de jocă de J. Gyiingydssy. 
„A r i s t o nu instrumentă musicală ce cântă de 
sine, 25 fl., din magazinulă principalii. „O r c h e s- 
trion“ orchestra admirabilă, cântă de sine, dela 
1000 fl. în susă, din fabr. princip. Clavire 
din fabric’a lui Ledeczy.

Pusei de venată, pistole etc. la furnisorulă 
de curte Kirner. Recuisite de venată si 
pentru călătoria, dela T. Kertesz.

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

Cele mai eminente vinuri spume- 
gătâre din Francia dela L. Miiller, 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 f r u m o s ă succese din labo- 
ratoriulă lui J. Neumann. Zugrăvite cu cărbune 
3 fl., cu cretă 6 fl., cu oleu (mărimea întrdgă) 
dela 8 fl. în susă. Iconele sc predau nevătămate. 
Stîndarte cu portrete pentru alegeri, din labora- 
toriulă lui J. Neumann.

Lucruri de g r a v u r ă, sigile, stampilii, 
maree de sigilă, monograme, cu prețulă celă mai 
eftinu.

Din farmacia lui Faczânyi se capătă ur- 
mătdrele articule de lecuire: I. Mustarulă 
dulce de Faczânyi Cu efectă straordinaru si 
eminentă sigură contra catarului, guturală de mațe 
și de stomacă etc. în casă de lipsă de apetită, 
recunoscuta de mai mulțl cu recomandatiunl nu
merose, veritabile și sincere. Prețulă : 1 fl. seu 
50 cr. — 2. S ă p u n ă F-h e n i 1, celă mai bună 
săpună de lecuire 1 fl. — 3. Rac li i u s ă rată 
în composițiunea cea mai veritabilă, uniculă cu 
efectă sigură, 80 și 40 cr. — 4. II â r t i ă c o n- 
t r a r h c u m e i, vindecă momentan orî-cc durere 
de dinți, capă și rheumă.

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

Primul#, loctl centralii, de speduire a tuturora 
producteloră, articleloru și fabricateloru de esportu 
din Ungaria (vin de Tocai, menes, din ținutulă 
Balaton, prin L. Vomossy, bere dc Kobănya, dela 
Dittro h și Gottschlig, pipe de Semnitz dela F. 
Heller feră ungurescul, oțel etc. dela P. C. Vad- 
hus, lampe, liârtiă, săpună, paprică (ardeiu) de 
Seghedină etc.) procurându-le fote dela isvdrelc 
cele mai directe, cu prețuri ficsate si cu prețuia 
stabilită în tarifa rcspectiveloru firme’. E de ajunsă 
a adresă o cartă de corespundință la redacțiunea :

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

Efectuîre promptă, onorabilă și grabnică.
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