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Brașovft 25 Martin st. v.
„Gazeta Transilvaniei“ va apără dela înce- 

putulă Iun ei viitâre în fie-care di de lucru.
O dorință fierbinte a numeroșiloru amici și 

sprijinitori ai acestei foi, o trebuință, sâmțită. de 
toți Românii de bine se împlinesce.

Amu muncită cu onestitate, amu luptată cu 
credință aperândă în străvechia nâstră. patria, 
în mijloculă multă persecutatului nostru poporă 
marile idei și principie înscrise pe drapelulă 
libertății naționale, la care aspirăraă ca națiune 
inteligentă și laboriâsă, ce suntemă.

Munca nâstră n’a fost zădarnică. Lupta ce 
amu luptat’o a adusă rodele sale. Ele sunt 
modeste ca și activitatea, ca și puterile nâstre, 
der sunt, le vedemă și le pipăimă, car ființa 
lorii deșteptă în noi încredere și ne întăresce 
speranța în viitoră.

Numerosele dovedi de aderență și de sim
patia, ce le primimă mereu din tote părțile lo
cuite de Români pentru conduita nostră politică 
precum și viulă interesă, ce’lă manifestâză publi- 
culă română făr’ de nici o deosebire față de 
organulu nostru, ne încurageză de a face din 
acestă organu unu diaru cuotidiană.

„Gazeta Transilvaniei" e unu organu de 
luptă și niciodată n’a. fost., credemă, mai mare 
lipsă ca se lupte umeră la umeră cu toți Ro
mânii bine semțitori, ca acuma, cându dela 
resărită și dela apusă se redică proroci min
cinoși, cari voră se îmbete poporulă cu vorbe 
înșelătorc și cându adversarii românismului se 
pregătescă a luă cu asaltă cetățuia solidarității 
nâstre naționale, cea din urmă întăritură, înde- 
retulă căreia se mai adăpostesce oștea luptători- 
lorti noștri pentru egala îndreptățire națională.

S’au împlinită șâse ani de cându am pri
mită conducerea acestui diaru. Cu greu și forte 
încetă s’a realisată o mică părticică din spe
ranțele ce le nutream în peptulu meu în mo- 
mentulă cându am luată asupra-mi greua sar
cină de publicistă. Juna nâstră generațiune, la 
care am apelată atunci ca să iesă din reserva 
sa pe teremulă lucrării publice-politice și lite
rare abia acum începe a se mișcă și a păși 
mai energică spre marile idealuri, cari trebue 
se conducă unu poporă ca ală nostru setosă de 
libertate; abia acum începe a se smânci din 
mocirla indiferentismului adăpată cu idei veni- 
nâse, ce le-a produsă curentulă materialistă prea 
de totă sburdalnică ală timpului de față.

Mișcarea ce-o vedemă adl manifestându-se 
în sînulu jjmei nâstre generațiuni ne bucură și ne 
însufiețesce, căci trebue se ne dicemă, că amu 
contribuită și noi c’ună grăunte la stârnirea ei 
și numai o dorință avemă ca acestă mișcare, 
în aventulă său, se nu iesă din cerculă adum
brită deramurele vechei tulpine. Generațiunea mai 
tâneră se nu uite nici unu momentă, că ea s’a 
ridicată pe umerii betrâniloră noștri, cari au 
luptată cu devotamentă nestrămutată spre 
a păstră neatinsă moștenirea strămoșâscă, tesau- 
rulă limbei și ală naționalității române.

Mari sunt nevoile și multe și grele sunt 
ranele, de cari sângeră necontenită bietulu nostru 

poporă. Mai multă ca ori și cându elă are 
lipsă de ajutorulă bărbătescă și neînteresată 
ală fiilonl sei.

Pe câtă îi va fi cu putință, organulă nostru 
se va strădui și în viitorii cu puteri înmulțite 
de a dă mână de ajutoră poporului cu cuvân- 
tulă și cu fapta, aven dă în vedere necontenită 
numai și numai binele și bunăstarea lui.

Luptândă pentru binele poporului română 
luptămă totodată și pentru binele patriei, care 
numai atunci pâte fi fericită, cândă tâte popâ- 
rele voră fi mulțumite, bucurândă-se fiecare de 
aceleași drepturi și de aceleași beneficii. De 
aceea declarămă și adl, după cum amil decla
rată înainte cu șese ani, că: în mijloculă lup- 
teloră sfășietâre ale egoismului esagerată pri
vată și națională vomă ține susă stîndartulu pe 
care stă scrisă : fericirea patriei și a popâre- 
loră sale.

Cu acestă devisă mergemă înainte, credin
cioși principieloră ce le-amu apărată în cariera 
publicistică, avendă firma convicțiune, că publi- 
culii română, care va sci aprețiâ pe de-o parte 
sacrificiele ce le recerc o asemenea întreprin
dere, ear pe de altă parte sinceritatea luptei nâstre 
și atitudinea pe deplină independentă a foii, ne 
va dâ în viitoră ună sprijină’și mai mare, în 
interesulu causei naționale.

Dela începutulu lunei viitâre vomă stâ în 
contactă mai strînsă cu publiculă nostru, ideile 
și părerile nâstre se voră întâlni mai adeseori. Fie 
că acesta se contribue ca cu-o oră mai curendfl 
să se împlinâscă ceea ce dorinul cu toții: 
strînsa unire între tof.1 factorii noștri naționali 
și o acțiune energică și concentrică spre re- 
câștigarea drepturiloril nâstre naționale ce ni 
s’au răpită cu forța!

Aurel Mureșianu.

Nou abonamentu

Ia „GAZETA TRANSILVANIEI14.
Cu începerea lunei viitâre st. v. diarulu 

nostru va apără în tote dilele de lucru. ’Eltt va 
avă anii serviciu telegraficii regulata. Atâta pentru 
partea politică câta și pentru cea literară anul câști
gată mai multe puteri probate. Constituirea definitivă a 
biroului redacțiunală se va face cunoscută onor, ceti
tori peste câteva dile.

„Gazeta Transilvaniei44 va fi celft mai 
eftinu diaru de di în tâtă monarcliia urcându-se 
prețulu abonamentului pentru Austro-Ungaria numai la 
12 florini pe anu, ear pentru România Ia 36 franci.

Va se dică pe trei luni va costa „Gazeta Tran
silvaniei44 ca diaru cuotidianft totu numai 3 florini 
câta se plătea mai înainte cându apără numai de 
dube ori pe septfimână.

Onorații noștri abonați, cari au plătită deja abo- 
namcntnlfi sunt rugați a ne trămite diferența în prețu 
pănă la 12 fl. respective 36 franci pe ana.’

Administrațiunea.

Regină în 31 Marte 1884.
(Conferința electorală în comitatulu 

Mureș-Turda.) St. D-le Redactorii! Cândă cu 
conferința ținută în cansa proiectului de lege 
școlasticu, furămă și noi Românii din acestă 
ținută insinuați la cornițele în modulă celu mai 
impertinentă, că amă revolta, că suntemă Daco- 
romaniști, și mai cu semă președintele clubului 
adv. P. Barbn, care Insinuări apoi s’au recu

noscută chiar de dânșii de nisce insinuări reu- 
tăciâse în urma raportului poliției nâstre.

In 27 Marte fiindă conchiămată conferința 
clubului electorală, pănă acum nu amu auditu 
de nici o insinuare. Destulă că conferința a 
fostă cercetată de unu numără frumosă de inte- 
legință, în care s’au discutată tâte obiectele sta- 
torite în programa conchiemătâre în cea mai 
bună liniște.

Conferința și-a alesă comitetulu său er pe 
3 ani în persânele D-loră Patriciu Barbu, pre
ședinte ; G. Maioră, secretariu; M. Orbonașă, 
Alex. Târnovână și Petru Ciobotariu, membri în 
clubulă comitetului centrală, în 2 sub-comitete 
D-nii Leon Lupii, Teodoră Harsăn, N. Mateiu, 
Galateon Șagău, luon Șandoră și Teodorii 
Pop eseu.

In urma mai multoră convorbiri și propu
neri s’au adusă în unanimitate următârele concluse:

1. Românii din acestă Comitată aderâză pe 
lângă programa partidei naționale statorită. la 
anulă 1881 în Sibiiu.

2. S’a statorită ] rincipiulă solidarității față 
de decisiunile, ce se voră aduce de conferința 
generală viitâre în Sibiu, ori-care ară fi deci
siunile aceleia.

3. S’a statorită, ca delegații noștri să fie 
constanți pre lângă aceste concluse.

4. S’au alesă delegații în persânele D-loră 
P. Barbu, M. Orbonașă, Al. Zernovenu și Ga
lateon Șagău, er de suplențl Ion Sandei*  și 
Leon Lupii.

După acestea președintele mulțămindă mem- 
briloră pentru fatigii în cuvinte cordiale ședința 
s’a încheiată, și membrii înfățișați și în locuința 
președintelui se departă în speranța unui veni- 
toriu mai bună ca a „Viitoriului“ din Pesta.

Primesee D-le Redactorii espresiunea stimei 
ce ți-o conservă.

Corespomlintele.

Convocare.
La solicitarea comitetului electorală din Si

biiu d. d. 12/24 Martie a. c. Nru. 51, după o 
coînțelegere preliminaria cu mai mulți membri 
din ambele cercuri electorale ale comitatului 
Bistriță-Nasăudă, ne luămă voia a convocă pre 
toți alegătorii români din acestu comitată la o 
adunare generală pe 15 Aprile st. nou 1884 la 
10 âre diminâță în sala otelului cetății în 
Bistriță.

Obiectele consultărei voră fi : 
a) constituirea clubului electorală ; b) alegerea 
subcomiteteloră în ambele -cercuri electorale; 
c) alegerea membriloră, cari se participe la. 
conferința română electorală ce se va convocă 
în Sibiiu; d) desbaterea asupra altoră propu
neri, ce s’ar face față de alegerile venitorie.

Auctoritatea administrativă locală este încu- 
nosciințată despre ținerea acestei adunări.

Sperămă, că în împrejurările critice, în cari 
trăimu, nici ună alegătorii nu va căută motivă 
de scusă, ci fără esitare va participă la acesta 
adunare.

Bistriță în 31 Martie 1884.
Gregoriu Moisiift, Joachimii Mureșianu 

vicariu. advocata.
Danilă Lica.

advocata.

Dreptulfi limbilorti în statuii cu naționa
litate inicstfi.

(Urmare.)
Cu atâta mai dâmnă de respectă e legea 

susă citată din 17 Augustă 1873, pentru că a 
adusă o fundamentală soluțiune a dificultăți lom 



limbistice, celu puținii într’unU ramii însemnată 
alu justiției — procedura înaintea tribunal el oru 
civile așteptă după o asemenea deslegare —. 
Acestă lege „relativă la întrebuințarea limbei 
flamande în procedura penală" conține în esență 
următorele hotărîri: In provinciile *)  Flan- 
dria-apusenă și Flandria-resăritenă, Antverpia și 
Limburgia, precum și în districtul!! Lovaniului 
(Lowen) *)  se urmâză. procedura în limba fla
mandă încependil dela prima înfățișare a vino
vatului înaintea judelui, de cumva vinovatul!! 
nu cere întrebuințarea limbei francese. Totu 
asemenea sunt a se ascultă martorii în limba 
flamandă, decă ei nu propunu a se face ascul
tarea în limba francesă. Ne observându-se 
disposițiunîle premergetore la procedura ascul
tării sâu la pronunțarea sentinței, urmâză nuli- 
ficarea respectivei proceduri, decă s’a procesu 
în contra pronunțării partidelor^. Totu princi
piile observate strictă față cu întrebuințarea 
limbiloru usitate în țâră se observă pentru tote 
fasele procedurii, precum și pentru primirea 
esperțiloru și mai vertosu pentru pledoarele 
acusatorului și ale apărătorului. Numai cându 
doui seu mai mulțî învinovățiți sâu acusaț!,carl 
sunt încurcați într’una și aceeași afacere penală, 
nu cunoscă aceeași limbă, rămâne la disposiți- 
unea arbitrară a judelui, să alâgă limba, în 
care are să se facă ascultarea. Insă și în ca- 
sulti acesta apărătorulu se p6te servi numai de 
limba aceea, pentru care s’a decisă acusatulă. 
Decă la o procedură urmată într’o limbă se ieau 
depunerile martorilor!!, protocâlele etc. în cee- 
alaltă limbă, atunci trebuescă a se face tradu
ceri pe spesele statului și a se adauge a tergo 
(în dosă) la respectivele acte. **)

*) Din cele trei provincii ale Belgiei sunt Flan- 
dria-apusenă și răsăritenă, Limburgia șl Antverpia 
flamande; Liegiulă și Henegavia v a 1 o n i c e ; 
Brabantulft are naționalitate micstă și Luc- 
senburgia mai multa germană.

*) Lovaninlă (Lowen) e situată în provincia Bra- 
banttt, a cărei poporâțiune în mare maioritate e francesă.

**) Vedl așa! — Nu cum a enunțată judele cer- 
uală din Brașovă. — Decă statulă (mai bine guver- 
nulă) ungură nu vre să aibă spese cu traduceri; să 
imiteze pe Belgian!. — Red.

***) Tribunalele polițiane au o jurisdicțiune pe
nală pentru transgresiuni (contravențiuni) asemenea 
judecătoriiloru udstre de cercă.

Disposițiunile legii citate relative la usulă 
facultativă ală limbei francese seu flamande se 
observă și lă procedura înaintea tribunalelor!! 
polițiane ***)  seu corecționale ale jurisdicțiunei 
Bruxelei, dâră nu și la procedura înaintea tri- 
bunaleloră de apelă din Bruxela și Liegiu. 
Insă tribunalele de apelă au să îngrijâscă de 
traducerile necesare.

Prin Legea dela 22 Maiu 1878 au obținută 
Flamandii o isbendă nu mai puțină prețidsă 
pentru egala îndreptățire a limbiloru pe tăremulă 
afaceriloru administrative. Conformă disposi- 
țiuniloră acestei legi sunt a se scrie în provin
ciile curată flamande ordonanțele și comunicatele, 
cari le adresâză amploiații de stată cătră pu
blică, sâu în limba flamandă, sâu în cea fla
mandă și cea francesă. Corespundința amplo- 
i ații oră de stată cu comunele și cu particularii 
urmâză în limba flamandă, de cumva acestea 
sâu aceștia din urmă nu-șî espriraă dorința, ca 
corespundința să se facă în limba francesă, sâu 
de cumva ele însăși sâu ei înșiși nu se ser- 
vescă de limba francesă în corespundința I01T1. 
In jurisdicțiunea micstă a Bruxelei se emită 
ordonanțele și comunicatele în limba francesă, 
sâu în limba francesă și flamandă. La cererea 
comunelor!! și particularilor!!, seu dâcă acestea 
sâu aceștia nu se folosesc!! de limba francesă, 
corespundința se face în limba flamandă, de 
altfelă în cea francesă.

Spiritulă egalei îndreptățiri a limbiloră pare 
a fi întrătu în șcdlă cu multă mai curându de- 
câtu în odaea judecătorâscă. Pentru scâla po
porală celă puțină a fostă de multă principiul!!, 
ca instrucțiunea să se predea în limba maternă 
a școlarilor!! ; și deși limba francesă servesce 
de limbă de învățământ!! la scdlele medii și 
mai înalte, totuși în legea scdleloră medii (Loi 
sur l’enseignement moyen) din 1 luniu 1850 e 
prevedutil, ca limba flamandă să se învețe și să se 
aplice pretutindinca în diferitele ramuri ale 
instrucțiunii. Propunerea flamandă este prescrisă 
în aceste institute (în localități flamande) ca 
„obiectă de învățămentă numai pentru limba 

flamandă1'. Totuși legea memorată dispune, și 
anume în programa cursurilor!! pentru ateneele*)  
regesc! (de stată), ca profesorii de istoriă, de 
geografiă, de sciințele naturale și de matematică 
să dea scolariloră flamand! instrucțiune după 
putință în limba flamandă seu celă puțină de- 
finițiunile și faptele să se preciseze în acestă 
limbă. In tote ateneele și scdlcle medii, chiar 
și în cele valonice, s’a îngrijită pentru învățarea 
limbei flamande. In școlele medii și în secțiunea 
humanistică (section des humanites) a ateneeloru 
limba flamandă nu figurâză ca obiectă obligată; 
însă învățarea ei este obligată în secțiunea pro
fesională (section professiionele) a ateneeloră. 
Chiar și în scolele valonice de fete s’au îngri
jită pentru învățarea limbei flamande. Din 
contră universitățile, afară de unu cursă pentru 
literatura flamandă, sunt încă totă cu desăvârșire 
închise pentru limba flamandă, și de aci urmâză, 
că fldrea intelegenței flamande, fiitorii învățațl. 
amploiațl, judi și advocațl, desnaționalisându-se 
se despartă de poporă. Aci zace, precum ob
servă profesorală Paulă Frâdericq, în epistola 
sa adresată cătră Dr. Fischhof, marea piedecă 
pentru lățirea ideiloră liberale în provinciile 
flamande, a căroră poporâțiune se află încă cu 
totulă sub jurisdicțiunea clerului fanatică. Pre- 
otulă e unieuhl omă cultă la țâră, care se înțelege 
cu poporală în limba lui. De aci urmdză apoi nemăr
ginita domniă a clerului asupra poporului dela 
țâră în Belgia și crâncenele lupte, caii țâră a 
avută a le susținâ în anii din urmă cu ultra- 
montanii. Cu tote acestea recunâscerea acestoră 
rele îșl face cale totă mai iute, și este chiar 
și lină proiectă de lege gata (p6te că de cândă 
a scrisă profesorală Frâdericq despre densulă 
a devenită lege), care (proiectă) introduce o 
reformă mai adâncă tăiătâre în instrucțiune în 
acostă direcțiune. După acestă proiectă de lege 
au să se propună în viitor!! în ateneele flamande 
limba flamandă, germană și anglesă, precum și 
alte două obiecte de învățământ!! în limba fla
mandă. Totădeodată are statulă se adauge pe 
lângă universitatea din Gentil ună institută 
pentru crcscerea de profesori, cari să pâtă dâ 
instrucțiune în limba flamandă.

Relativă la usulă ambeloră limbi usitate în 
țâră în celelalte ramuri ale vieței publice avemă 
să mai adaugemă numai câteva mici observări. 
Limba internă de s e r v i c i u a oficii- 
loră publice este cea francesă. In parlamentă 
se pâte vorbi și în limba flamandă; dâră de 
acestă dreptu numai fdrte arare-ori se face usă. 
Numai jurământul!! îlă depună deputății flamand! 
în limita loru maternă. Protocâlele ambeloră 
camere se pârtă în limba francesă și protocâ
lele stenografice se tipăresc!! numai în francesa; 
âră regimulu publică din anulă 1878 încâce în 
tâtă. dina desbaterile tjilei premergătâre în 
amândouă limbile sub titululă : „C o m p t e 
ren du analytique". Legile se votâză în 
limba francesă și numai tecstulă francesă este celă 
oficială; însă și acestea se traducă și se publică 
în limba flamandă sub titululă: „Bulletin 
des lois.“

Ăstfelu vedemă, cum se petrece procesulă 
împăcării limbistice pe basa dreptului și a 
oportunității în pace și în liniște într’ună stată 
culturală cu naționalitate micstă, ale cărui re- 
lațiuni au așa de mare asemănare cu ale patriei 
nâstre; cum sciu Valonii, cari în Belgia ocupă 
cam aceeași posițiune ca Germanii în Austria, 
și Flamandii, Cechii belgian!. să se înțelâgă, 
pe lângă tâte contrastele naționale, cândă e 
vorba de a combate pe inimicii libertății și ai 
progresului. In ajunulu alegeriloră din anii 1873 
și 1878 Valonii au trebuită se concâdă, ca, în 
interesul!! causei liberale, să se aducă ambele legi 
relative la limbi memorate mai susă, și Flamandii 
s’au mulțămită deocamdată cu acâsta isbândă 
pentru pretensiunile loră naționale. Nicl-odată 
nu s’a audiții în Belgia strigătulă după împăr
țirea administrativă a țerei, cu tote că singura
ticele regiuni limbistice sunt așa de bine de- 
marcate, și Flamandii nicl-odată nu s’au pro
vocată la idividualitatea istorică-politică a țărei 
spre scopulă unei sîle neîndreptățite și nefolo-

*) A t e n e e 1 e cu diferitele loră secțiuni core
spunda gimnașiilora și scâleloră nâstre reale superiâre 
eră „Ies âcoles moyennes“ gimnașiilora și scdleloră 
ndstre reale înferidre.

sitâre a limbiloră. In Belgia nicl-odată n’a 
fostă restignită libertatea în numele naționalității.
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Ore șoviniștii noștri naționali nu o se învețe 
nimicii din cele espuse despre Belgia ?

(Va urmă.)

Adunarea generală XI. din 28 Martie 1884 a 
„Institutului de credită și de economii „Albina".

Președintele societății, D. J a c o b ă B o 1 o g a, 
deschide adunarea la 10 6re înainte de amâijl, con
stată presența a 24 acționari, carii representă 131 
voturi, cum și că sunt depuse cu totula pentru parti
cipare la acâstă adunare 375 de acțiuni; denumescc în 
sensula § 25 din statute pe DD. Cornelia T o- 
b i a s și V i s a r i o n R o m a n de notari ai adu
nării, er pe DD. N i c a n o r a F r a t e ș ă și Au
relie B r o t e de scrutători, și dechiară adunarea 
în sensula § 26 din statute de constituită.

Conforma publicațiunei de convocare din 11 Fe
bruarie 1884 președintele pune la ordinea dilei rapor- 
tuln anuala ala Direcțiunei. Directorulă esccutivtt, D. 
Visarion Roman, dă cetire acelui raportă în urmă- 
torală cuprinsa :

Domnilora acționari!
Cu anula espirată 1883 institutula nostru a înce

pută ala duoilea deceniu ala activității sale. In isto- 
riculă, ce ama făcută în raportulă nostru precedenta, 
ama arătata desvoltarea continuă și progresulă cres
cânda, de care institutula nostru s’a bucurată în primii 
(Jece ani ai activității sale. Constatăma eu mulțămire, 
că acea desvoltare, acela progresa continuă și în de- 
ceniulă alu duoilea și se confirmă încă în proporțiunl 
inai mari. După cum v6 veți convinge din detailurile 
de mai jostt, în anula 1883 tâte operațiunile institu
tului au luata o mare estensiune, âr venitula bruta 
a ajunsa la o cifră, ca nici cândă în trecuta, la 
183,850 fi. 41 cr. Dâcă cu tâte acestea dividenda nu 
se va putea ficsâ mai mare, ca cea din anulă trecuta, 
acesta se atribue împrejurării, că pre lângă venitula 
său considerabilă anulă 1883 ne-a adusă și greutăți 
mari. Le voină aminți pe scurtă.

Mai ântăiu anulă 1883 va însemnă o tristă epocă 
în istoria desvoltării casseloră de economii din Un
garia ; în acesta ană adecă a întrată în valâre arti
colul ă de lege VII. 1883, care impune casseloră de 
economii și altoră institute de bani, cari primescu 
capitale spre fructificare, o contribuțiune de 10% dela 
interesele depuncriloră, stânda în voia instituteloră, 
de a subtrage acâstă contribuțiune dela deponențl. 
Impregiurările nepermițânda, ca sC punemă aedstă 
contribuțiune în sarcina deponențiloră noștri, a tre
buita să primima, ca s6 o plătescă institutula, după 
cum au făcută și celelalte institute de bani din locă. 
Acâstă sarcină grea însă a înflnințatll în moda fdrte 
simțitoră asupra resultatului gestiunei nbstre, micșo- 
rândă cu ap râpe 2300 fiorini profitulă curata ala anu
lui trecută.

Preste totă contribuțiunile și compctințele de 
stata, ce plătesce institutula, sunt atâta de mari, încâta, 
deși venitula dela edificiulă institutului este în partea 
cea mai mare scutită de contribuțiune, cifra acelora 
a ajunsă în anulă trecută la fi. 11,438 88 cr., care îm
părțită pe cele 3000 acțiuni ale institutului face 
aprbpe 4 fiorini de acțiune.

Ală doilea momentă de înfluință asupra resulta- 
tului finală ală anului trecuta a fostă, că bilanțula 
specială ală sucursalei nbstre din Brașovă a încheiată 
cu o perdere de fi. 2838 71 cr. Căușele sunt cele 
espuse în raportulă nostru din anula trecută : greutățile 
începutului, fiindă „primulă ană de activitate, perioduJă 
cel mai dificilă ală fie-cărui stabilimentău. După-ce 
însă acelă ană ală sucursalei s’a împlinită numai la 
1 Augustă 1883, cele cinci luni treefitâre, deși an fost 
productive, constituescă ună periodă multă mai scurtă, 
de câtă Be p6tă coperi tdte sarcinele primului ană. 
Administrațiunea Dvdstre însC nu va intrelăsâ nimica 
din cele de făcută, ca filiala nostră din Brașovă sC-șl 
confirme utilitatea prin atingerea scopului ei: de a fi 
o sorginte de beneficii pentru institută."

Ala treilea momentă apăsătoră alu anului 1883 
a fostă Btarea mare a numerarului la mai multe epoce, 
oferindu-ni-se adecă capitalele în mai mare mCsură, 
de cum se puteau întrebuința în sfera operațiuniloru 
nbstre. Adevărată, că acâsta ne-a făcută posiblă o 
nouă reducere a intereseloră la depuneri în cursulu 
anului • efectele acestei măsuri din urmă însă se voru 
arătă mai multă în anulă curentă.

Aventulă nou, ce au luată operațiunile institutului 
și crescerea însămnată a venitului său în anulă 1883 
față de anulă premergătoră se manifestă tocina în 
împregiurarea, că tote amintitele greutăți considerabile 
s’au putută învinge în cursulă anului, fără ca venitula 
D-lora acționarr să se reducă.



In comparați unea anului 1883 cu anula premer- 
gâtora însă sC nu perdețl, D-loru acționari, din vedere, 
că pe eândi! d. e. Ia profitul:! anului 1882 a concursă 
o provisiune dela realități vândute de 9672 fl. 54 cr., 
venitulă anului 1883 n’are asemene câștiguri ocasionale, 
ci întregu este produsul:! operațiunilor:! nostre curente.

Premitendi! aceste, ne luăină voie a trece la es- 
punerea. tabloului despre mișcarea afacerilor:! anului 
trecută.

Depunerile. Cu finea anului 1882 erau la institute 
1210 depuneri în suma de 1,176.660 fl. 65 cr., în 
cursulă anului 1883 s’au mai făcută 1067 depunert în 
suma de 1,455.874 fl. 98 cr. Decretarea totală a fostă 
de 2277 depuneri în suina de 2,632.535 fl. 63 cr. Din 
aceste s’au ridicată 673 depuneri în suma de 1,158.736 fl. 
39 cr., remănândă starea lori! cu 31 Decembre 1883 
de 1604 depuneri în suma de 1,4/13,799 fl. 24 cr., 
cil 297,138 fl. 59 cr. mai mare ca în .anula 1882.

Esoomptuju de oambie. Starea portfoiului cu finea 
anului 1882 era de 2742 cambie în valdre de751,192 fl. 
17 cr. In cursulă anului s’au mai escomptată 6378 
cambie în valdre de 2,079.902 fl. 76 cr. Starea totală 
a portfoiului a fostă prin urmare de 9120 cambie în 
valdre de 2,831.094 fl. 93 cr., din aceBte s’au rescum- 
perăttt în cursulă .anului 5861 eambie în valdre de 
1,906.231 fl. 94 er., r remănândă starea 'portfoiului cu 
finea anului 1883 de -3259 eambie în valdre de 
924.862 fl. 99 er. Față de anulă trecfttă o erescere 
de 173.670 fl. 82 cr.

Cambie în suferință .avurămă eu totulă patru, care 
s’au trecuta la profituri și perderl cai pagubă înnsumă 
de 1275 fl. 93 er.

Creditulu hipotecarii. împrumuturile pe hipotece 
au stătu la finea anulă 1882 din 678 obligațiuni în 
suma de 597,064 fl. 88 er,, în anulă 1883 :s’'au unai 
acordata 186 împrumuturi în suma de 207,016 fl. 80 cr., 
a resultată prin urmare una totala de 764 împrumu
turi în suma de 804.081 fl. 68 cr., în cursulă anului 
s’au achitată 8 împriimutdrl în suma de 51,668 fl. 55 cr., 
șl an reraasa cu 31 Decembre 1883 756 împrumuturi 
în sumă de 752.413 fl. 13 cr., o erescere de 155,348 fl. 
25 cr, față de anula trecută.

Scrisuri fondare. Cit 31 Decembre 1882 au fosta 
în circulațiune scrisuri fondare în valdre de 561,600 fl. 
în cursulă anului 1883 s’au mai emisa 169,000 fl., 
au fosta deci cu totula în circulațiune 730,600 fl., din 
cele trase la sorti s’au rescumpârată în cursulă anu
lui 20,600 fl., remâni! prin urmare eu 31 Decembre 1 
1883 în circulațiune 710,000 fl.

Operațiunea împrumuturiloră pe hipotece în scri
suri fonciare ne-a realisată deplină speranțele, desvol- 
tându-se pe base sănStdse totă mai multă la opera
țiunea principală a institutului.

Scrisurile ndstre fonciare au ajunsă a fi o valdre 
fdrte căutată, în câtă în timpulă din urmă înstitutulă 
neputendă mulțăml tdte cererile, se facă prenotărl cu 
cjecile de mii pentru emisiunea, care urmâză. In urma 
acestei căutări cursulă la bursă âlă scrisuriloră ndstre 
fonciare este în urcare. Ele notâză astăijl preste no
minala fl. 101 50 cr.

Creditele flese au stata cu finea anului 1882 din 
174 împrumuturi în suma de fl. 64,684 42 cr., în cur
sulă anului espirată s’au mai dată 59 împrumuturi în 
suma de fl. 27,131 80 cr., totalulă loră a fostă deci 
de 233 împrumuturi în suma de fl. 91,816 22 cr., din 
aceste s’au reseumperată 9 împrumuturi în suma de 
fl. 10,886 7 cr., remănândă cu 31 Decembre 1883 
224 împrumuturi în suma de fl: 80,930 15 cr. In »eom- 
parațiune cu anulă trecută o erescere de fl. 16,245 
73 er.

împrumuturi pe efeote. Starea cu 31 Deeembre
1882 a fostă de 71 împrumuturi defl. 23,803, în cursulă 
anului s’au mai dată 122 împrumuturi de fl. 54,333 
30 cr., resultândă ună totala de 193 împrumuturi de 
fl. 78,136 30 er., din care s’au achitată 84 împrumu
turi de fl. 35,166 30 cr., remănândă la finea anului
1883 109 împrumuturi de fl. 42,970, adică o erescere 
de fl. 19,167. Partea cea mai mare a acestora îm
prumutul! s’a efectuită la sucursala ndstră din Brașovă.

Reuniunile de credită s’au redusa dela fl. 24,792 
5 cr. la fl. 17,151 56 cr., fondulă de garanțiă ala 
lora este de fl. 6249 3 cr.; ca dubidse amu amortisati! 
în bilanța fl. 994 96 cr.

Schimbulii de monetâ. Transportula cifrei de 
monetă din anulă trecută a fostă de fl. 49,910 65 cr. 
în cursulă anului s’au mai cumpărată de fl. 1.043,843 
43 cr., totală fl. 1.093,754 8 cr. Din aceste s’au 
vândută fl. 1.037,171 68 cr.. si au râmastt cu 31 De- 
cembre 1883 fl. 56,582 40 cr. Mai mult:! lucreză în 
acestă afacere filiala ndstră din Brașovă, afacerea însă 
a fostă puțină productivă.

Creditele de contii-ourentii cu coperire (numai la 
filiala din Brașovă) s’au desvoltată în cursulă anului 
dela fl. 2080 — la fl. 14,380 78 cr.

Mișcarea cassei în cursulti anului 1883. Intrări 
fl. 5.242,099 59 er., Eșirl fl. 5.259,026 77 cr., Totală 
fl. 10.501,126 36 er., cu fl. 3.077,623 73 cr. mai multă 
ca anulă trecută.

După tdte acestea aveină ondre, a vâ presentâ 
însuși bilanțulă anului 1883, revâdută și aprobată din 
partea comitetului D-vdstre de supraveghiare (se 
cetesce).

Suma activei oră institutului este deci cufl. 371,749.55 
cr. dr suma venitului brută cu fl. 27,528.24 cr. mai mare 
ca în 'anula premergâtovă. Subtragândiî din venitulă 
bruta alu anului de fl. 183,850.41, totalulă eșiriloră 
cu fl. 144,811.23, resultă ună profită curată altt anului 
de fl. 39,039.18.

Conformă § 62 din statute propunemă următdrea 
distribuire a acestui profită: 50/° dividendă după ca
pitalul:! sociala fl. 15,000.—, restulă de fl. 24,039.18 
sâ se împartă cum urmâză : 10% fondulă de reservă 
fl. 2,403.92 ca tantiemă pentru consiliul:! Direcțiunei, 
directorul:! esecutivă și oficialii institutului fl. 3,846.26 
3% pentru scopuri de binefacere'fi. 721.17 fl. 6,971.35 
din restul:! de fl. 17,067.83 propunem:! a se dâ ca 
supradividendă fl. 15,000.—, er fondului de pensiuni 
ală funcționarilora institutului fl. 2,067.83, fl. 17,067.83.

Pe basa 'acestei distribuțiuni dividendă anului 
1883 se ficsdză cu 10% aidecă 10 florini de o acțiune.

Fondulă de reservă ală acționarilor institutului 
cu adausulă sumei de astădl din profita a ajunsă la 
suma de fl. 40,299 12 cr., âr fondulă de pensiuni la 
suma de fl. 10,783 76 cr.

In sensulă § 36 din statute sunt eșițl din con- 
siliulă Direcțiunei Domnii Ioană Hania și Ioană Popa: 
veți binevoi a întregi aceste vacanțe prin alegere, 
asemenea și loculu unui membru în comitetulă de 
supraveghiare în urma demisiunei Dlui Ioană Bădilă.

Avemă ondre a. vfi propune, s6 aprobați bilanțulă 
anului 1883, cum și propunerile ndstre pentru distri
buirea profitului curată și să binevoiți a dâ adrnini- 
strațiunei absolutoriula de gestiunea sa pe acela ană.

Se dă apoi cetire următoriului raportă alu corni- 
siunei de supraveghiare.

Onorabilă adunare generală! Subsemnatulă comi- 
tetă de revisiune, esaminândă conformă §§ 57 și 58 
din statute contula profitului și perderiloră, precum și 
bilanțulă institutului de credită și de economii „Albina“ 
pentru anulă 1883, a aflată tdte posițiunile în deplină 
consonanță cu registrele respective, purtate cu tdtă 
esactitatea. Ne luamil ddr voie a vC propune, a aproba 
computulă anuala pro 1883 și a dâ direcțiunei abso- 
lutoriuli!. In privința împărțirei profitului curată sun- 
tema de acorda cu propunerea Direcțiunei de a se 
împărți conforma § 62 din statute (urmâză proiectul:! 
de distribuire ca mai susă).

Sibiiu, în 17 Marte 1884.
Comitetulă de revisuire ală institutului de credită și 

de economii „Albina‘;.
Augusta 8 eno r m. p. Dr. Aurelie B r o t e m. p- 
Michael K a b d e b o in. p. Cornelie T o b i a s m. p.

Adunarea generală: a) ia spre sciință raportulă 
anuala ala Direcțianei; b) aprdbă compturile și bilan
țulă anului 1883; c) dă Direcțiunei institutului și co
mitetului de supraveghiare absolutoriula pe timpula 
anului 1883; d) addptă propunerile Direcțiunei pentru 
distribuirea profitului de 39,039 fl. 18 cr., în sensulă.

§ 62 din statute și fiesâză dividendă anului 1883 
cu 10% prin urmare cuponnlă ală unsprezecelea dela 
acțiunile institutului exigibila la 1 Iuliă 1884 se va 
rescumpfrrâ cu 10 florini.

Suma de 7.21 fl. 17 cr. resultată din bilanța în 
senBula § 62 lit. e) din statute pentru'scopuri de bine
facere, se va distribui precum urmâză: 1. Pentru în
ființarea unei reuniuni române de agricultură 200 fl.
2. Reuniunei femeilora române din Sibiiu 221 fl. 17 cr.
3. Reuniunei femeilora române din Abrudă 100 fl.
4. Alumneului naționala din Timișâră 100 fl. 5. Re
uniunei române de cântări din Sibiiu 50 fl. 6. Reuni
unei pentru înfruniBețarea orașului Sibiiu 50 fl. Pre
țuia marceloril de presență pentru anula 1884 se fic- 
seză cu patru florini. In consiliulă Direcțiunei se re- 
alegă dd. Ioană H a n n i a și Ioană P o p a. In ioculă 
d-lui Ioan Bădilă, care a demisionată se alege în 
comitetulă de suprweghiare ală institutului d. Ioană 
C r e ț u, vicenotariu la oficiulă orfanală ală comitatu
lui Sibiiului.

Cu aceste adunarea se încheia.

Diverse.
(Cânteoele nostre populare) au începută, dice 

„Doinac, a deveni mai interesante pentru străini, de 
câtă pentru noi. Legațiunea română din Viena, a 
cerută direcțiunei conservatorului, din îndemnul:! mai 
multora distinși artiști vieuesl, o colecțiune din cân
tecele ndstre populare. Aceste cântece voră fi ună

bogată isvoră pentru artiștii vienesl, căci ei voră găsi 
în ele cele mai frumose, melodibse și variate motive, 
cari le voră servi de teme în diferitele lori! compo- 
sițiunl. ®

(0 medalia pentru Victor Hugo.) Citimă în „Le 
Temps11 dela 26 Marte : Am clisă, că ministrulă In
strucțiunii publice ș’ală frumâselonî arte voise sâ ser
beze a 82 aniversară, a nascerii lui Victor Hugo, 
oferindu-i o medaliă în efigia sa. Medalia nu fusese 
sfârșită pentru diua de 26 Februariu. Ea a fostă în
mânată poetului „Legendei secolilon!“ ei! sâra. Mi» 
nistrulu n’a dus’o singură. Eh! erâ însoțită de Kaem- 
pfen, directorulă frumoselori! arte, și de d. A. Borel. 
D. Falliâres, dându-i acestă medaliă, a rostită urmă- 
tdrele cuvinte: „In numele Republicei, vâ oferă acestă 
medaliă, opera unui artista eminente, care p’« parte 
represintă portretulă d-tale er pe cea-laltă o stea, 
simbolulu geniului d-tale, care stălucesce asupra lumii 
întregi. Sunt fericită, că ministerulă, ce ocupă mi-a 
procurata acâstă ocasiune pentru a salută pe Victor 
Hugo sfe ml arâtă tdtă admirațiunea mea gloriosului 
poetă naționala, care va dâ numele sâu acestui se- 
cula.‘!

Budapesta, 1 Aprile 1884.
Societatea literară „Petru Maiori*  a junimei ro

mâne din Budapesta, în urma ofertelori! întrate cu 
ocasiunea seratei literare - musicale, ce a ținut’o la 15 
Marte a. c., îșl ține de plăcută datorință a dâ espre- 
siune mulțămitei sale acelora prâ stimabili domni, 
cari au binevoita a le contribui, și anume:

Escel. Sale d-Iui Miron Românulă, archiepiscopă 
și metropolită gr. or. 25 fl., Alesandru Farra, consuli! 
română 20 fl., Nicolae Popea, archimandriti! și vicarii! 
archiepiscopescă 5 fl., Ioană cav. de Pușcariu, septemviră 
10 fl., Dr. Iosif Gali, deputată dietalu 50 fl., Vinccnțiu 
Babeși! 10 fl., George Mocsonyi 15 fl., Alesandru Mo- 
csonyi 10 fl., Eugeniu Mocsonyi 10 fl., Ioană Vornica. 
maior ces. reg. 20 fl., Samuilă Poruțiu, consiliariă mi
nisterială 10 fl., Atanasiu Cimponeriu, jude la tabla 
reg. 5 fl., Dr. Ilarion Pușcariu, protosincelă archiepis- 
copescă și asesori! consistoriala 1 #, Iuliu cav. de Puș
cariu 10 fl., George Stupă farmacistă 5 fl., D. Drăgă- 
nescu 5 fl., Teodori! Pop, proprietarii! în Lugoșă 1011., 
Gerasimu Rață 5 fl., George Szerb, deputată dietală 
5 fl., Dimitrie Ionescu 5 fl., Lazar Ioncscu 5 fl., Dr. 
Carolă de Thorma, profesoră la universitate 5 fl., D. 
Bonciu, notarii! publici! în Aradu 5 fl., Leontin Sinio- 
nescu, deputată dietalu 3 fl., Dimitrie Mihailescu, agentă 
români! 3 fl., Beleș 3 fl., Dr. Alesandru Grama, pro
fesori! de teologiă în Blaj 3 fl., Ioană Poruțiu, secre- 
tariu la consulatulă română 2 fl., Dr. Atanasiu Ma- 
rienescă, jude la tabla reg. 2 fl., loanu .Suciu 2 fl., 
Silviu Suciu 2 fl., Dr. Constantin Rădulescu 2 fl., Va- 
siliu Harșianu advocată lfl., Cadariu 1 fl., Schelegianu 
1 fl., Ioană Dragoșiu 1 fl., Adam Mihailoviciu 1 fl., 
Remus Roșea, rig. în drepți! 1 fl., George Chicinu drd. 
în drepți! 1 fl., N. N. 1 fl., X. X. 1 fl.

Repețindă mulțămita societăței nostre, profitămu 
cu plăcere de ocasiunea de a ruga pe numiții oferențl 
sâ binevoiâscă a primi asigurarea deosebitei stime, ce 
le-o păstrămă.

Dr. G. Creuiceanu, Gerasimu Sârbii,
președinte. secretariu.

Circuit! Th. Sidoli
dela P6rta Vămii.

Astăgi Duminecă, în 6 Aprile st. n. 1884,
Duoe representații briliante.

Prima representațiă se va începe după 
ametjl la 4 6 re, a duoa la 7% sera 

Intre altele pentru prima dră :

Napoleonii I. în EgiptU.
Mare pantomimă istorică, cu jocuri, evoluțiunl, mar
șuri, lupte pedestre și călare. Tablou finali!, luptă și 
plecarea trupelori! egiptene, la lumină briliantă electrică.

înainte de sfârșitulu representației :
Se va trage la sorți gratis unft 

bou viiu.

Mâne Luni în 7 Aprile 1884. 

Representațiă de onore 
în beneficiulă artistei călărețe și ală echilibristului, 

Serona si Aliiertu StraicaiJ J
sâu : o seră glumeță și umoristică.

Onor, publică este invitată a participă în numâră 
câtu mai mare. Cu totă stima

Th. Sidoli, directorii.



Bursa de BueuresoL
Cota oficială dela 20 Marte v. 1884.

Renta română (5°/())- Cump. 93’/2 vând. 94
Renta rom. amort. (5°/,,) ■ J) 921/. D 96
A D
Impr.

convert. (6°/0) n 987. ?) 99
oraș. Buc. (20 1.) n 32 71 33

Credit, fon’c. rurala (7U/O) î) 10478 77 —.—
„ „ (5°/o) • 923/4 —.—
„ urbana (7°/0) îi 1017, n

77

1027,
n „ „ (6°/o) •

» /o) •
D 98 9874

n D «87» 7? 89
Banca națională a României j) 1447 77 —
Ac. de asig. Dacia-Rom • 378 77 —

» D ,, Națională î) 264 77 —
Aura • n 3.20°/o 77 —.—
Bancnote austriace contra aura D 2.09 77 2.10

UI. Articule <le economiă și de economia 
casnică.

Fabricatele „Primei fabrice ungă- 
rice de unsdre negră pentru pei“. 
Unsdre negră pentru pei 1 fl. 20 cr. galbină
1 fl. 50 cr. Laca dupla venețiana 60 cr. de 
Nemencsek, furnisorula curții archid. Iosifa. Fur
nisora la miliția etc.

C 1 e i a rece universala de Singer pen
tru lipirea vaselora, sticlelora, lemnelora, pipe- 
lora și a peilora. 20 cr.

L a c u de M o s ă n s z k y. Curățitortt de me- 
tala, de Nemencsek 10 cr. Prava de insecte de

Cursulâ la bursa de Viena
din 4 Aprile st. n. 1884.

Rentă de aura ungară 6°/ 121.85. Rentă de aură 4°/0 
91.65. Rentă de hărthiă 5°/0 88.45. Imprumutulu căilora 
ferate ungare 141.25. Amortisârea datoriei căilortt ferate 
de ostu ung. (1-ma emissiune) 95.80. dto (11-a emis- 
siune) 117.50. dto (IlI-a emissiune 100.60. B'onurI rurale 
ungare 101.25. Bonuri cu el. de sortare 100.—. Bonuri 
rurale Banat-Timișa 100.25. Bonuri cu cl. de sortare 
100.—. Bonuri rurale transilvane 99.75. Bonuri croato- 
slavoue 100.—. Despăgubire p. dijma de vină ung. 97.75 
Împrumutul^ cu premiu ung. 116.75. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 115.20. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.85. Renta de 
aurit austr. 101.35. Losurile din 1860 136.75. Acțiunile 
băncei austro-ungare 846.—. Act. băncei de credita 
ungare 316.50. Act. băncei de credita austriace 316.75 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.69. Napoleon- 
d’orl Q.60* l/s. Mărci 100 împ. germ. 59.25 Londra 10 S" 
sterlinge 121.35.

«Spre sciințd !
Subscrisulu aduci! prin acesta la cunoștința 

onoratului publici!, că am luatu în antreprisă 
esploatarea cunoscuteloru ape minerale dela Ele- 
patacu. Acesta esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitorii. Dela acestă dată începîndu, aceste 
escelente ape vorii începe a fi manipulate îutr’unti 
ciripii rațională cu totulii deosebită dc celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad boc, solide și de colore verde închisă va 
face în viitorii posibilă transportarea acestora, 
ape la distanțele cele mai mari, fără a li-se 
altera întru nimica constituțiunea clieinică : ast- 
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulă lorii. Pentru a 
evita ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe ou. publică, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de u n ă li t r u ; pe dopti au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopii: „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă: „Elopatak. Neuriehrer. “

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacu, 
atâtă în detail câtă și en gros, amă însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligată de a îngriji de transpor- 
tuliî în lădl franco, respective în schimbulă 
embalagiului.

Prețulu unei lădi ă 50 sticle cu ladă și cu 
sticle cu tottt, 8 fi. — prețulu unei lății cu 25 
sticle 4 fi. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

Elepatacu în 1884.
9—20 Cu t6tă stima
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Jtlliu Bil'O
recomândă onor, publică depositulti sâu de 
ghete de dame și bărbați bogată asortată 
cu fabricate din întru si din străinătate, si asi- 
gură onorațiloru mușterii pe lângă unu serviciu 
promptă cu prețuri eftine articolele cele mai 
solide. Totodată se află în magazinula seu pă
lării de bărbați și de copii de fasonulă 
celă mai modernă cu prețurile cele mai eftine.

Depositulă, Strada Vămei Nr. 12 în 
casa lui Schmidt. ‘ 4—4

Câștigă rentabilul
Persdne solide și harnice din tdte clasele se caută 
pentru vendarea de losuri în rate lunare pe basa 
legei privitdre la comerciula pe rate din anula 1883.

Ofertele sunt a se adresă la
Hanptstădtische Wechselstubengesellschaft

Budapesta. 1—2

Uniculu moclu mai bună și mai eftină pentru comande 1

de

Articulele și obiectele înșirate aci, se pota 
procură dela firmele cele mai renumite, mai ef- 
tinu și mai sigură, esclusivu numai prin redac- 
țiunea dela „Nemzetkozi Hirdeto“ (Budapesta 
VIL Kârolykor 7).

Polsch 1 fl. Pravil pentru stîrpirea cloțanilortl dc 
Reiss 1 fl.

Afară de acestea orl-ce articli de economiă și 
economiă casnică cu prețuia originala.

Se asigurdză următdrele avantage: 1. Se
trămita numai articli și obiecte de calitate esce- 
lentă, numai dela firmele cele mai renumite, nu
mai cu prețurile originale si numai după tarifele 
originale. 2. Cela ce va recomandă prin o sin
gură cartă de corespondință îșl pdte împlini tdte 
lipsele și-și cruță spesele de transporta separata. 
3. Din prețuia articulelorii și obiectelora însem
nate cu ste se iertă 10%, <h‘ obiecte cu preța 
peste 10 fi. se trămita francate. 4. Comandele 
și corespondințele le efectuimu gratis. Spedi- 
țiunile le efectuesce speditorula de primulu ranga 
Bâla Vajda.

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

I. Articule de lecuire.
Rachiu sărată de Brâzay. Cu efecta fdrte 

buna, pentru 42 bdle diferite. Nu pdte lipsi din 
nici o casă. Prețuia 80 și 40 cr.

Cafea Hungaria de Ant. Szalădy. Cu efecta 
fdrte buna pentru cei ce suferă de stomaca său 
catara de mațe s. a. Efecta estraordinartt pentru 
cei ce pătimescu. Neprețuibilă pentru cei sănă
toși. Una chilo 1 fl. 20 cr.

Emplastrulii universală de Forty. Pentru 
vindecarea momentană a oricărei rane. După ta
rifă. Unsdrea universală pentru rane, de M. Weiss 
Prețulu 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 
peptu, pilule rgcoritdre si pastile de peptu. După 
tarifă. — Pilule de sănătate carpatine 21 cr. 
din magazinula lui Friedrich. Bune contra tusei, 
scrofulei și durerei de peptu.

Articule de lecuire din magazinula lui Iosifa 
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 
efecta neprețuivera și spre întărirea ochii ora sănă
toși, în câttt nu pdte lipsi din nici o familiă ne- 
incungiuratU de lipsă pentru ochi debili, suferi
tori și preste totu pentru orl-ce bolă de ochi, 
pentru că este recomandată de cei mai renumițl 
medici. Afară de J. Tbrfik se mai capătă la con- 
ducătorula L. Mtlllcr, strada Soroksâr 4. Prețulu 
unei sticle 90 cr

Esența de pelină. Medicină premiată cu me- 
dailia de aura, bună în casa de catara de intes
tine, în lipsa de apetita etc. Mestecată cu vina 
roșiu, dă cela mai buna pelinU. Afară de I. Torok 
se mai pdte capătă la Iacobu Mliller (strada 
Rostely — casa propriă) prețuia 
mare (l‘/2 litră) 3 fl. 50 cr.

Pânză pentru podagrist’i din 
Tărok.

„Săpunii de plante-sultană 
contra bdlelora de piele, pete de ficatu și de 
sdre, înătrdța și migrenă. Prețuia 35 cr.

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

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

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

„Juno cremău, compusă din substanțe nestri- 
căcidse, fără minerale, contra petelorn de ficattt 
și de sdre 1 fl. 50 cr. „Juno pasta“ face pelea 
alba ca ndua 2 fl.; „Juno pudră“ 60 cr. reco
mandată fdrte de institutele chemice din Viena. 
și Budapesta. Tdte aceste sunt fdrte căutate.

Văpse nouă ungarică pentru păru, care redă 
coldrea originală, de Tokody, Prețuia 2 fi. 50 cr.

Săpunii aromatică Sultană, neincungiurabila 
în odaia de toaletă, efectulu recunoscuta, 3 bu
căți 1 fl. de Nemencsik.

Alifiă pentru crescerea perului. Secreții fa
miliarii a lui R. Hausner. Prețuia 1. fl. 40 cr.

Afară de acestea orl-ce articule de toaletă.

50 cr. Butelia

farmacia lui I.

de Nemencsek,

Marfe de modă, vestminte.
Marfe de modă și vestminte albe 

pentru b ă r b a ț I, de L. Karikăs. Vestminte 
albe de sănătate si îmbrăcăminte dc dr. August 
Jâger din magazinula principala 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, fosta croitoria a lui 
Alter și Kiss.

Ghete (țipicl) din fabrica lui Ștefan Lorincz, 
pentru bărbați, dame și copii.

Afară de acestea orice marfe, cu prețulu ori
ginala de tarifă.

i

Diverse.
Se recomândă productele de spirta, drojdii de 

bere, liqueur, rum și esența de oțeta, din fabrica 
societății Gschwindt. Fabrica si baia: Jdzsef- 
văros, Vlldi ut. Magazinula principala: Kăroly 
kbrut 17, în casa baronului Orczy.

Mobile dela prima societate industrială de 
mobile. Scauna de excelenția pentru 16 scopuri 
de C. SchOberl. S r i n e de bani, de Fr. Wiese, 
furnisora la curte. Mobile de f e ra, de H. Stitz. 
îmbrăcăminte de pata, dela furnisorula 
curții T. Htlttl.

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

Biliarde și mese de joca de J. GyOngybssy. 
„A r i s t o nu instrumenta musicalu ce cântă de 
sine, 25 fi., din magazinula principala. „Orches- 
t r i o nu orchestru admirabila, cântă de sine, dela 
1000 fl. în susa, din fabr. princip. Clavire 
din fabric’a lui Lădeczy.

Pusei de vânata, pistdle etc. la furnisorula 
de curte Kirner. Recuisite de venata și 
pentru călâtoriă, dela T. Kertesz.

M a ș î n e c c o n o m i c e, anglesescU etc. (Bu- 
reau : Waizner str. 49, Niederlage 78) de N. Fehcr. 
Mașîne de cusuta dc Neidlingcr. Instru
mente necesare pentru măiestrii dc Geitner și 
Rausch.

Cele mai eminente vinuri spume- 
g ă t d r e din Fraucia dela L. Mliller, 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 liqueuriloril de orl-ce 
soiu, din fabrica Iui A. Watterich.

Portrete f r u in o s u succese din labo- 
ratoriula lui J. Neumann. Zugrăvite cu cărbune 
3 fl., cu cretă 6 fl., cu oleu (mărimea întregă) 
dela 8 fl. în susa. Icdnele se predau nevătămate. 
Stîndarte cu portrete pentru alegeri, din labora- 
toriula lui J. Neumann.

' Lucruri de gravură, Bigile, stampilii, 
maree de sigila, monograme, cu prețuia cela mai 
eftina.

Din farmacia lui Faczănyi se capfită ur
mătdrele articule de lecuire : I. M u ș t a r u 1 u 
dulce de Făczânyi Cu efecta straordinaril si 
eminenta sigura contra catarului, guturala de mațe 
și de stomaca etc. în casa de lipsă de apetita, 
recunoscuta de mai mulțl cu recomandațiunl nu
merose, veritabile și sincere. Prețuia : 1 11. său 
50 cr. — 2. Săpunit Fhenil, cela mai buna 
săpuna de lecuire 1 fi. — 3. Rachiu sărată 
în composițiunea cea mai veritabilă, unicul a cu 
efecta sigura, 80 și 40 cr. — 4. Hărtiă c o n- 
t r a r h e u in e i, vindecă momentan orl-ce durere 
de dinți, capa și rheumă.

C’untt cuvânta, orice obiecta și articula, se 
prepară și trămite conforma tarifei tipărite.

Primulti locii centralii de speduire a tuturora 
productelortt, articlelortt și fabricatelorU de esporta 
din Ungaria (vin de Tocai, menes, din ținutulu 
Balaton, prin L. Voinossy, bere de Kdbitnya, dela 
Dittrich și Gottschlig, pipe de Semnitz dela F. 
Heller ferii ungurescul, oțel etc. dela P. C. Vad- 
hus, Iampe, hârtia, săpunii, paprică (ardeiu) de 
Seghedina etc.) procurându-le tdte dela isvdrele 
cele mai directe, cu prețuri ficsate si cu prețuia 
stabilita în tarifa respectivelora firme’. E de ajunsa 
a adresă o cartă de corespundință la redacțiunea :

„Nemzetkozi Hirdeto.“
(B u d a p e s t a VII. Kăroly korut 7.) 

Efectuire promptă, onorabilă și grabnică.

Editorii; Iacobft Mureșianu. Redactorii responsabilii: Dr. Aurel Mureșianu,
Tipografia: Ioană Gbtt și fiift Henricu.


