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NOU AEOlT^MEISrTtr
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.**
Cu 1 Octomvre 1886 st. v., se va începe nuft won 

abonamente, la care învitămd pe toți onorați! amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

1’retulu Abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl.
„ ș6se ,, 6 ,,
„ unu anii 12 „

Pentru România și străinătate:
.pe trei luni 10 franci 

„ ș6se „ 20 „
„ unu anii 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorii de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponu numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulu.

Domnii ce se voră abona din nou sS binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta, ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 26 Septemvre 1886.
Se pare că în aceeași măsură, în care se 

încurcă lucrurile în lumea cea mare, se turbură 
și mintea șoviniștiloră din lumea cea mică și 
strîmtă ungurdscă. Pe cei ce s’arii îndoi de a- 
c£sta îi invitămă să cetăscă articululă de fondu 
ală f6ei clușiane „Kolozsvari Kiîzlony" de Marța 
trecută, intitulată „Ardelulă și cestiunea Orien
tului.11

Acestă articulă, ca și multe altele, ce apară 
în acăstă fdiă subvenționată de guvernulă ungu- 
rescă, conține o amestecătură de idei scâlciate și 
de presupuneri false și răutăcidse, cărora nu le 
mai poți da de căpătâiu. Ar fi în adevără fărte 
greu de a înțelege scopulă ce-lă urmăresce au- 
torulă cu acestă articulă, decă nu ar fi vorba 
întrînsulă de „agitatorii români" și de Kultur- 
egyletulă din Clușiu.

Și fiindcă nu putemă descoperi nici o le
gătură în acăstă operă diaristică șovinistă, nici 
logică, nici stilistică, ne voră permite binevoi
torii noștri cetitori de a-o caracterisa prin câte-va 
cuvinte: „Problema orientală11, „cestiunea bul- 
gară“, „mișcare reacționară în Serbia, România 
și Muntenegru", „debutulă lui Kaulbars în Sofia“, 
„umbra slavă", „vibrare în Balcani", „spaimă 
ungurăscă", „cestiunea Ardâlului", „Sașii și Ro
mânii," „necesitatea de a se urmări agitatorii" 
„Ard^lulă în periculă și pusă la mare probă", 
„împlinirea prevederilor braviloră bărbați Beksics 
Grustav, Horvath Gyulă, Szatmary Gyorgy", „tă
ria și perseveranță în susținerea Kulturegyletului", 
„ori ce șovăire ar fi păcată de mărte", „indi- 
ferentismulă ar fi unu blăstemă".

Etă ună lucru aprdpe de necrezută: Kul- 
turegyletulă din Clușiu pusă în directă legătură 
cu misiunea generalului Kaulbars în Sofia. Etă 
ce p6te produce mintea șovinistică prin saltu
rile mortale ale ideiloră ei estravagante. Cine 
ar fi credută că „patrioții" Kulturegyletiști de 
câte ori se adună la vr’ună nou banchetă sâu 
la sărbătorirea vr’unui nou fiasco, facă politică 
mare orientală, lucră la țăsătura uriașă a pro 
blemei, cu care își frământă capetele diplomații 
de a(ji ai întregei Europe?

Ageri și pătrunzători politici mai suntu cei 
dela Kulturegylet! Ei vădă înainte lucruri, despre 
cari p6te că nici principele Bismarck nu visâză.

Numita f6iă vorbindă de puterniculă curent 
slavă, ce se mișcă în t6te părțile, cșLice:

„In asemeni împrejurări, ori de câte ori se 
arată o nouă vibrare în Balcani, care vibrare o 
scdte la ivâlă o mână uriașă și dibace, totdâuna 
ne cutremurămă: 6re nu va fi mâne-poimâne și 

o „cestiune a Ardâlului" ?! — Amestecându-se 
cărțile, mărindu-se încurcăturile, ce va fi decă 
vomă vedâ căcjendă nexurile de față și vomă sta 
atunci aci, o biată parte a țării isolată, nu ca 
una care se va tocmi, ci asupra căreia se voră 
face tocmeli... Ună momentă Ardălulă p6te fi 
espusu la mari pericule și la mari probe"...

Nu scimă cum se unesce cu multă lăudatulă 
patriotismă kulturegyletistă, faptulă, că cei dela 
f6ia clușiană strămută cestiunea Ardălului în Bul
garia. Așa departe să fi ajunsă la noi lucrurile, 
cu vestitulă constituționalismă ungurescă și cu 
faimosulă sistemă de guvernare ală d-lui Tisza?

Dăcă e vorba de marile pericule din afară 
amă voi să scimă de ce numai Ardălulă să fiă 
în primejdia și nu și Țâra ungurâscăj?

Se vede că șoviniștii kulturegyletiști cunoscă 
vre-o parte slabă, care espune Ardălulă mai 
multă periculului.

Ca să fimă sinceri, le-o spunemă verde și 
noi, că Ardălulă în adevără sufere de o rană 
adencă. Și în privința acăsta suntemă de acordă 
și noi cu „Kolozsvâri Kozlony", că causa suntă 
agitatorii, dâr nu „agitatorii nădrăgari" români, 
cum Zice numita f6iă, ci agitatorii nădrăgari 
unguri.

Acești agitatori în frunte cu voinicoșii Bek
sics, Horvâth, Szathmâry etc. ară trebui urmă
riți fără milă, așa cum Zice „Kolzsvâri Kdzl.“, 
adecă „cum urmăreau cruciații creștini pe săl
batici". Atunci amă fi siguri, că cestiunea Ar
deiului s’ar resolva pentru totdâuna spre binele 
comună ală patriei.

S’ar resolva, Z'cem^ dăr nu în Bulgaria, 
ci aici la noi acasă, unde e buba, cu concur- 
sulă nostru legală și adevărată constituțiunală.

Atunci n’ar mai trebui „să se cutremure" 
kulturegyletiștii la ori-ce „vibrare în Balcani" 
și kulturegyletulă n’ar mai avă nevoiă să părte 
grija generalului Kaulbars.

Acăsta spre sciință și liniștire celoră dela 
„Kolozsvari Kozlony."

Bulgaria și Rusia.
(Raportă telegr. alu Ag. Ilavas.)

Soita, 6 Octomvre. Generalulă Kaulbars, în loch 
de a se duce directă dela Orchania la Plevna, a făcută 
ună ocolă pentru a visita orașulă Vratza unde Zankov 
a fostă altădată arestată și unde lăsă numeroși partisani. 
Grupulă de locuitori care a primită pe generalulă, es- 
primă încrederea sa în protecțiunea Rusiei. Generalulă 
răspunse în același sensă ca și discursulă pronunțată la 
Orhania, insistândă asupra amânării alegeriloră j și pu
nerii în libertate a oficeriloră. Generalulă e acum pe 
drumulă Plevnei.

Vă anunțamă într’o depeșă de aZI dimineță că era 
să se încăpă întrevorbiri între agenția rusescă și minis- 
terulă bulgară pentru amânarea alegeriloră peste 8 4’le. 
Dăr acestă proectă nu pare că a reușită, căci la Sofia 
ca și pretutindeni se pregătescă pentru alegeri. .

A circulată șcirea că trei] oficeri ai garnisdnei din 
Șumla ’șl-ar fi manifestată nemulțumirea contra actualei 
ordini de lucruri și ar fi amenințată că se dec'ară con
tra regenței, dăcă acăsta nu ar amâna alegerile și nu 
ar pune în libertate pe oficerii compromiși. A fostă, e 
adevărată, ună schimbă de esplicațiunl între acești ofi
ceri și guvernă, der pănă în acestă momentă șcirile 
primite nu permită a se crede la o mișcare contra 
Regenței.

La Sofia, liniștea e perfectă, dăr se teme la Rus- 
ciucă și Varna de diua de Duminecă, în timpulă ale
geriloră, când generalulă Kaulbars probabilă se va găsi 
în fața manifestațiuniloră, unele ostile Rusiei, ăr altele de 
părere contrariă. Ar pută resulta din aceste turburări 
incidente grave.

Sofia, 6 Octomvre. Corespondența schimbată în
tre guvernulă bulgară și generalulă Kaulbars, în dilele 
din urmă, a fostă trimisă agențiloră diplomatici. In ul

tima sa scrisăre, generalulă Kaulbars repetă că respon 
.^abilitatea consecințeloră cari arh putea resulta din re- 
fusulu1 guvernului de a amâna alegerile și de a pune în 
libertate pe ofițeri, va cădea asupra șeflloră actuali ai 
guvernului.

Petersburgă, 6 Octomvre. fiarele din Petersburgă 
publică o telegramă datată din Giurgiu și anunțăndh că 
garnisona din Șumla a aderată la programul generalu
lui Kaulbars și că adesiunea garnisănelor din Rusciucă, 
Vidină, Plevna și Slivno pare sigură. Comandanții ce
loră trei regimente (?) din Șumla ar fi trimesh la So fi 
o telegramă categorică, insistândă asupra necesității de 
a preveni o ruptură între cele două națiuni surori, de- 
clarândă că în casă contrară își reservă libertatea de 
acțiune.

Crisa bulgară.
— Se comunică din Sofia cătră „ Tagblatt" că gu

vernulă a descoperită ună nou complotă ală partisani- 
loră d-lui Zancow. Nisce MacedonienI ar fi fostă anga
jați să surprinZă pe membrii guvernului și să’i aresteze.

— Se scrie din Sofia cătră „Neue Freie Presse" 
că arestarea comandantului de brigadă Ștarov, care în
treținea relațiunl clandestine cu generalulă Kaulbars pro
duce 6re care sensațiune.

— „Kreuzzeitung" blameză pe Rusia autocratică 
pentrucă lucrâză în Bulgaria prin mijlâce revoluționare.

— Weserzeitung susține proiectulă de alianța din
tre Anglia, Austria și Germania, cea ce ar paralisa cu 
totulă pe Francia și Rusia.

— „Nordd. AUg. Zeitung" critică panslavismulă 
care voesce să deducă din ultimele evenimente din Bul
garia necesitatea pentru Rusia de a ocupa câtă mai 
iute Bulgaria.

Ea dice că dăcă n’ar exista considerațiunl de ună 
altă genă, tradițiunile istorice ar fi de ajunsă ca să de
monstreze câtă e de îndoiosă avantagiu unei astfelă de 
măsuri, din punctă de vedere ală interesului aceluia 
chiar ce face ocupațiunea.

— In urma desființării stării de asediu au apărută 
mai multe foi, între care „Svetlina" lui Zankow și „Ne- 
zavisimost Bolgare" a Republicaniloră. Cea dintâi pu
blică o expunere a evenimenteloră dela 8 Augustă pănă 
astătfi, aprobă gonirea prințului, contestă legalitatea re
genței și pledăză pentru acceptarea notei ruse. „Nezavi- 
simost“ condamnă urmările revoluției și blameză politica 
de stradă a generalului Kaulbars. Ea încuragiază pe gu
vernă să persisie în oposițiă și amenință personală pe 
Zankow și Clement, dăcă ’șl voră urma planurile tră- 
dătâre.

— Consululă rusă din Filipopolă, Igelstrom, a so
sită în Sofia spre a se înțelege cu Kaulbars.

— Meeungulă dela 22 Septemvre a luată o resolu- 
țiă de încredere în guvernă, în care îndâmnă să se stă- 
rae în resistența contra pretențiuniloră rusesci. 0 depu- 
tațiune a meetingului a salutată apoi pe ministru preșe
dinte, care a mulțumită pentru încrederea votată gu
vernului.

— Soirea ce a circulată în privința garnisânei din 
Rusciucă, care se dicea că s’a pronunțată contra regen
ței, e fără temeiu. Din contra ofițerii acestui orașă șl- 
au manifestată devotamentulă cătră guvernulă actuală, 
cu ocasiunea unei scrisori, ce generalulă Kaulbars o tri
mise comandantului orașului, locotenentului colonelă Til- 
lov, pe care îlă invită să pună în libertate pe oficerii 
arestat!. Comandantulă a refusată acesta, referindu-se 
guvernului centrală. Acestă incidență va face obiectulă 
unei note a guvernului bulgară cătră puteri

— Mulți supuși muntenegreni și șerbi de familii 
mai bune au intrată în oștirea rusăscă pe cheltuiala gu
vernului rusă pănă în primăvara anului 1887.

Din Sofia se scrie „României libere" : Agenția 
„Havas* în depeșile sale publicate in (fiarele din Bucu- 
rescl x’a dată nici o importanță scandalului întâmplată 
într’o cafenea din Sofia, ba ce este mai multă, înregis- 
trâză falsă acelă scandală, care s’a întâmplată astfelă: 
Ună adjutantă ală lui Kaulbars a cetită într’o cafenea 
înaintea cetățeniloră bulgari circulara cu pretențiunile 
guvernului rusă. Când a isprăvită cu cetirea, atunc
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maiorulă Cernev s’a repezită la adjutanții și i-a strigata: 
>De unde ai primita acestă circulară falsă?» — »Nu-I 
falsă, Kaulbars ml-a dat’o în numele Țarului și al& gu
vernului rusă.» — »Eh! la dracu cu Kaulbars, la dracu 
cu Țarulă și cu guvernul ă rusă." De aci apoi s’a iscata 
o bătaiă, care s’a sfîrșită prin intervenirea poliției. Au- 
tjindă Kaulbars despre acesta scandata, a adresata în
dată ministrului de esterne NacevicI o scrisâre forte pu
țina politicosă pentru guvernula bulgara.»

— „Moscovskie Wiedomostif în numărulă său 225; 
dela 16 ale lunei curente, vorbinda despre afacerile Ori
entului între alte Qice: „împrejurările, cari se dau pe 
față în peninsula balcanică, nu promită absoluta nimica 
buna în viitorula apropiata. După opinia nostră, în 
contra ideiei inamice Rusiei (?) și privitore la federa- 
țiunea stateloră balcanice, trebue să opunemă într’ună 
moda energica idea unirii tuturora poporeloră balcanice 
într’ună singura stata slavu puternica, sub protectoratul 
Rusiei. »Numai prin realisarea acestei idei se va înte
meia o pace durabilă la Orienta."

România și Rusia.
Sub acestft titlu f6ia englesă, „St. James 

Gazettc11 publică următorulă articulu în iruntea 
unui recenta numără alu său:

Nu numai în Bulgaria și în Serbia se silesce Rusia 
energica de a’și stabili influința sa. In adevăra, ce i-ar 
folosi rusificarea acestora două mici state, dăcă România 
— multa mai înaintată în civilisațiune decâta fiăcare din 
cele două state și cu o poporațiune multa mai mare ca 
a Serbiei și Bulgariei împreună — ar rămânea indepen
dentă său, ceea ce ar fi mai rău încă, ar înclina cătră 
o alianță cu Austria? Spre a ajunge în Bulgaria pe us 
cată, Rusia trebue să traverseze România și trecerea să 
se efectueze seu cu forța, cu seu fără consimțămentula 
Austriei, său, ca în timpulă ultimului răsboiu ruso-turcă, 
în virtutea unei convențiunî formale. Faptulă că în 1877 
România a încheiată o convențiune cu Rusia, conven- 
țiune, prin care acăstă din urmă putere a {întrebuințată 
căile ferate române și a cumpărată în România provi- 
siunî pentru armata, care învada Turcia, acestă faptă, 
dicemă, nu e încuragiatoră pentru acela care ar voi să 
considere România ca o barieră în drumulă Rusiei cătră 
Constantinopolă. Dăr România n’a avută, în adevără, 
să alăgă în acăstă afacere. înainte d’a se’nțelege cu 
Rusia, ea a făcută apelă la tăte puterile care’i garan
taseră neutralitatea, dăr numai pentru ca să afle că nici 
o putere singură nu se considera datâre a lucra afară 
numai de casulă când obligațiunea ar fi fostă acceptată 
de puterile semnatare combinate. Deci nu i-a rămasă 
României decâtă să se’nțelegă asupra condițiuniloră mai 
bune cu puterea, care adunase deja o armată imensă la 
fruntaria ei de nordă. România avea s’alăgă între două 
căi: său să fiă invadată de trupele ruse și tractată ca 
țără cucerită, său să le admită în condițiuni determinate 
și cu ună orecare profită. Odată aliată cu Rusia, Ro
mânia a avută interesă, ca Rusia să fiă victoriosă, căcî 
altfelă, după retragerea armatei ruse, s’ar fi găsită es- 
pusă mâniei Turciei. De aceea chemată fiindă de Rusia, 
care fusese pusă în mari dificultăți înaintea Plevnei, Ro
mânia a dată aliatului său, cu voiă fără voiă, sprijinulă 
unui puternică contingență și a pus’o în stare d’a lua 
fortărăța ce înzadară o atacase.

După pace venise momentulă de a’și regula socote- 
lele cu Rusia, care se arătase deja dispusă a tracta Ro
mânia ca ună stată vasală. Ba nici chiar pe basa astor- 

felă de relațiunl, căci marea putere nu s’a purtată cu 
generositate, nici cu dreptatea ordinară cătră celă mai 
mică. Se’ncercase deja, der înzadară, să priveze ar
mata română de stindardele, de puscile și de celelalte 
trofee ce ea le luase dela Turci și, la finele răsboiului, 
Rușii au anexată teritoriulă dela îmbucătura Dunării, 
care, sub numele de Basarabia, fusese deslipită de 
Rusia prin tractatulă de Parisă din 1856. Guvernulă 
română, prevădendă acăstă eventualitate, introdusese 
în convențiune o clausă specială de cuprinsulă, că 
în Iote împrejurările întegritatea teritoriului română 
trebuia să fiâ conservată în limitele sale actuale. 
Der odată în posesiunea fâșiei de teritoriu la care lăco ■ 
mise, Rusia a refusată a o lăsa din mână. Răsboiulă 
ruso-turcă a dată României independența, și în același 
timpă a oferită armatei române ocasiunea de a proba că 
era compusă din trupe brave și disciplinate. Dăr a fă
cută asemenea să părdă țera o importantă parte din te
ritoriu și acesta, fără ’ndoială, contribuise multă a decide 
pe România să caute ună sprijină în Austria, așa pre
cum a făcută acum de câțiva ani încăce. Adeseori e 
destinulă stateloră mici d’a se vede forțate să se spri
jine când pe ună vecină puternică, când pe altuia; și 
România ar putea câștiga, său participândă cu Austria 
la ună răsboiu contra Rusiei, său cu Rusia la ună răs
boiu contra Austriei.

Dăcă, de eseraplu, România ar încerca perderi se- 
riâse într’o luptă contra Austriei, Rusia o-ară pută des
păgubi, în casă când Austria ar fi învinsă, dându’i Tran
silvania cu poporațiunea ei română. Dăcă România ar 
ajuta Austriei să respingă pe Rusia, recompensa sa ar 
fi negreșită lășia din Basarabia, ce i s’a luată acum optă 
ani. cu acea Basarabiă ce a aparținută Rusiei, timpă de 
aprăpe optdecl de ani.

Ună ultimă faptă ală României, faptă de natură 
defensivă, a fostă îndreptată nu în contra Austriei, ci în 
contra Rusiei. La invitarea guvernului română, genera- 
lulă Brialmont a întreprinsă fortificarea Bucuresciloră care, 
fiindă odată lucrările terminate, va fi ală treilea locă 
tare ală Europei, adecă celă mai tare după Anvers (unde 
generalulă Brialmont a lucrată deja) și după Metz. Sis- 
temulă forturiloră, care înconjură Bucurescii n’ar pute 
împedeca mersulă Austriei cătră Constantinopolă, fiindcă 
Austria, înaintândă în acestă direcțiune, n’ar atinge Ro
mânia. D6r Rusia întreprincjendă ună marșă cu același 
scopă, n’ar putea trece prin România. In casulă acesta 
capitala română n’ar putea fi lăsată la o parte, și pen
tru a o asedia ar trebui o armată mai fotă așa de mare 
că și pentru a asedia Metzulă.

Prin urmare Rusia îșl dă silințe a săpa și submina 
România prin mijlâce politice și așa dicândă morale. Fi
indcă România nu pâte fi reclamată de Rusia în vir
tutea nici unei teorii etnologice (poporațiunea română 
fiindă de rassă latină), Rușii facă apelă la locuitorii ei 
pe tăremulă comunității de religiune și de «legături isto
rice». Într’ună diară care servesce în BucurescI intere
sele Rusiei (fâia engleză înțelege pe «L’Independance 
Roumaine". — Red »Gaz.“) ună scriitoră (Rosetti Ros- 
novanu din Moldova. — Red. »Gaz.«) trage din căderea 
prințului Alexandru urraătârea conclusiune : , In țările din 
Orientă care datorescă, în trecută, liberarea loră Rusiei, 
nimenea — orice merite ar avea și orice servicii ar fi 
putută face — nu se pâte menținea lungă timpă opu- 
nendu-se acestei uniri." Și scriitorulă adaugă, evidentă 
că la adressa regelui Carolă ală României: ,E o fatali
tate inevitabilă, că principii germani transplantați în Ori
entă nu potă și nu voescă a înțelege acăsta». E pro

babilă că aceste argumente facă puțină efectă asupra 
Româniloră, căci dăcă era o dorință generală în țără 
pentru »o unire apropiată cu Rusia", camera evidentă 
că n’ar fi votată imensele sume necesare pentru fortifi
carea Bucuresciloră contra eventualității unei mișcări îna
inte a Rusiei. Cu tăte astea e de dorită să nu se părtjă 
din vedere, că în România, ca și în Serbia și Bulgaria, 
Rusia lucrăză cu ardăre a demoralisa țăra și a face orice 
guvernămăntă imposibilă.

La prima vedere s’ar pută părea, că orice resis- 
tență din partea României n’ar putea avea nici ună e- 
fectă pentru a împedeca scopurile Rusiei. Dăr România 
are pe picioră de răsboiu 150,000 de ămeni, și acăstă 
armată ar fi îndoită dăcă, statornicindă contra Rusiei, ea 
ar fi împlinită prin armata Serbiei și a Bulgariei.

Trupele României singure, cu Bucurescii atâtă de 
puternică fortificați, ară pută opune o resistență de na
tură a încuragia ună aliată șovăitoră, și a înlesni unui 
aliată, hotărită a da asistența, timpulă d’a sosi.

Răsboiu cu Rusia.
Sub acestu titlu a publicată „Allgemeine 

Zeitung“ din Miinchen o seria de articuli, cari 
au făcută mare sensațiune. Reproducemă din 
ei următdrele părți:

Atmosfera îngreuiată de furtuni, ce planăză asupra 
peninsulei balcanice, lasă să se strecâre câte ună fulgeră, 
care e privită ca presemnulă marei furtuni ce se apro- 
piă pentru Europa, și atunci răsună strigătulă: Asta 
însemnăză marele răsboiu cu Rusia 1

Ună astfelă de presemnă a fostă și ultima revolu- 
țiune din Bulgaria. Se credea că armatele ruse se vădă 
deja în marșă. Dăr cine să părte marele răsboiu cu 
Rusia? Se pâte râre cugeta, cum stau a^I lucrurile, o 
coâlițiune în Europa contra Rusiei, ca în răsboiulă Cri- 
meei? Ori dâră are să provâce Germania marele răs
boiu cu Rusia și să promoveze alianța Franciei cu 
Rusia ?

Și cu tâte astea, de pe buzele flăcăruia în Europa 
se rostescă cuvintele: răsboiulă cu Rusia, care cuprinde 
în sine ună adevărată periculîi. Când se gândesce ci
neva la răsboiulă cu Rusia, se gândesce mai ântăiu la 
Austria, care ar avă să părte acestă mare răsboiu.

Intr’adevără, dăcă raportulă Austriei cătră Rusia 
în cestiunea Orientului este astfelă, încâtă contrastulă 
intereseloră să nu se pâtă aplana nici chiar prin mijlo
cirea „onestului samsară», atunci ar trebui mai curendă 
său mai târdiu să isbucnăscă acestă răsboiu. Dăr mai 
ânteiu ar trebui să ne lămurimă asupra împrejurărei, că 
ce pâte și la ce să cade să nisuiască Austria în peninsula 
balcanică, pentru ca să putemă vorbi despre ună con
trastă ală intereseloră între Austria și Rusia în cestiunea 
Orientului. Dăcă Austria nisuesce în peninsula balca
nică la ceva imposibilă, dăcă vră să împingă de acolo 
pe Rusia și să se pună în loculă ei, atunci vetjl bine 
că contrastele suntă de neaplanată. Dăr atunci cei din 
Austria ară trebui să se lămurăscă și asupra împreju
rărei, că ună răsboiu cu Rusia ar putea avă consecințe 
necalculabile pentru totă ce stă în legătură cu cestiunea 
Orientului: că Rusia într’ună astfelă de răsboiu, consi- 
derândă elementulă slavă din Austria și ârecare aspi- 
rațiunl sud-slave, ar pută aduce în periculă chiar esis- 
tența Austriei — negreșită că numai atunci când alianța 
austro-germană nu s’ar pune la incercare.

Dela tractatulă din Berlină s’au schimbată încâtva 
raporturile Austriei și Germaniei cătră Rusia. Nimfcin- 

FOILETONU.

Moții și Istrienii
iii.

Vocabularultl cuvinteloriî în can n se 
preface în r.

Ne vomă încerca a scrie cuvintele 
întocmai după cum le esprimă poporulă.

In lipsa însă de caractere române 
suntemă nevoițl a împrumuta dela Un
guri consonantele compuse ty, care sună 
ca terminațiunea francesă tie; ny ca gn 
în limba francesă și gy care sună ca gh 
în cuvintele ghimpe, ghindă, neghină.

A.
Aburăsămă=abunăsămă; de sigură. 

adure=adune 
adura=aduna 
adurare=adunare 
adurătoră=adunătoră, Cu deose

bire adurătâre=adunătâre femeile cari 
strîngă fenulă 
se numesctt a- 
durătoare, ăr 
bărbații adură- 
torl.

adurătură=adunătură 
agorisi= tgonisi

agorisălă=agonisălă 
ajur=ajună 
ajură=ajună; d. e. ajurat’ai?= 

ajunat’ai?
albiră, esprimă albgyiră=albină 
albiruță, albgyiruță=albinuță 
aliră=alină 
alură=alună 
aluriș=alunișă 
alurecă=alunecă 
alurecuș=alunecușă 
alurecătură—alunecătură 
amâra=amâna 
amârare=amânare 
apure=apune 
apurere=apunere 
asemerea=asemenea

B.
băură=băună. — Cânele bătută se 

(Jice că băură. 
bire=bine 
buciriș=bucinișă

bur=bună; d. e. bură gyibirtya = 
bună dimineța 

burătate=bunătate.

C.

cămir, esprimă, c<wny5‘=cămină 
camiriță » c«?mw/m£a=(vatră; 

sobă)

cârepă=cânepă
cârepisce, esprimă cânreptyistye= 

cânepisce. 
căresc=cânescă 
câresce=cânesce 
cerușe=cenușe 
cerușar=cenușară 
cerușiu—cenușiu 
cerușos=cenușosă 
ciră=cină 
cira=cina 
cire=cine 
cireva=cine-va 
clătira=clătina 
cremere=cremene

D.

dăpăra=dăpăna 
dăpărare=dăpănare 
dăpărătâre=dăpănăt âre
dăpărător=dăpănătoră 
dăpărătură=dăpănătură 
dărăpăra=dărăpăna (mai rară) 

desbira, esprimă: gyesgyira—desbina. 
desbirată 
despreură 
detură 
dirainte 
dirapoi 
dinrăuntru 
dumirică

>
>
»
>
>

</2/es^2/irai=desbinată 
</?/esj9re2(ra=despreună 
(/2/eft6ra=detună 
7yîramiye=dinainte 
gyirapoi—dinapoi 

gyinrăuntru—d înăuntru 
dumnyirică—duminică

dorițe=donițe 
dorițl=donițl

F.

Fâr=fână 
fâraț=fânață 
fâros=fânosă 
fântâră=fântână 
fântărea=fântănea 
fiecire=fiecine 
furie=funie 
furingire=funingine

G.

Gălbăruț=gălbănuță 
galbei—galbină 
gălberălă și gălbirălă=gălbinălă 
găiră=găină 
gemeri=gemenl 
gemire=gemine 
gerunche=genunch e.

H.

hairă=haină
hodiri, esprimă: hogyiri==odinni

Huedir, esprimă: 77ue</yir=Huedină.
Acesta e ună oră- 
șelă peste munte 
unde merg cu deo
sebire Albăcenii).

>



Nr. 217. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

du-se tractatulă dela San-Slefano, tractatulă din Berlină 
șl-a îndreptată ascuțișulă contra Rusiei. Rusia a tre
buită să consimță, fără a contrazice, ocuparea Bosniei 
și Erțegovinei. Andrassv, sprijinită de Beaconsfield, a 
făcută ca Serbia să nu se întindă cătră Bosnia și Mun- 
tenegru, nu cătră Erțegovina, ci Serbia a fostă împinsă 
cătră Bulgaria și Muntenegru cătră Albania. Cumcă 
congresulă din Berlină cu creațiunile sale a fostă o o- 
peră greșită, au arătată cele mai nouă complicațiuni din 
peninsula balcanică și va arăta și mai multă viitorulă. 
Sigură e, că decă pe timpulă congresului din Berlină ar 
fi fostă Gladstone, și nu Beaconsfield, în fruntea aface 
riloră din Anglia, creațiunile din peninsula balcanică ară 
fi primită o altă formă și cestiunea Orientului s’ar fi 
apropiată cu multă mai multă de resolvarea ei.

Totă crisa Orientului culmineză deci în rivalitatea 
seu mai bine Z's'ă în lupta Austriei și Rusiei pentru in- 
fluință în peninsula balcanică. Acăstă luptă a dusă la 
stabilirea ore-căroră «sfere de interese* în peninsula 
balcanică, care ar însemna precum se pare, numai deli
mitarea aceloră teritorii, pe care ar dori fiăcare din cei 
doi rivali a și le însuși. Cealaltă Europă stă neutrală 
față cu acesfă luptă, precum s’a observată în ultimulă 
răsboiu sârbo-bulgară, și precum se arată și mai multă 
cu privire la provisoriulă din Bosnia și Erțegovina, care 
provisoriu numai așa se p6te esplica, că Europa a lă
sată să se răfuescă singure Austro-Ungaria și Rusia a- 
supra nordului peninsulei balcanice. Austria a încer
cată în Kremsier și în Kiernievice să obțină consimță- 
mântulă Rusiei la anexarea Bosniei și Erțegovinei, der 
Rusia a refusată. Și nici în timpulă recentă, când Ru
sia șl-a serbată triumfulă său în Bulgaria, n’a vrută nici 
s'auZă de anexarea Bosniei și Erțegovinei la Austria. 
Celelalte puteri nu vrâu să s’amestece în acestă cestiune 
deși ca semnatare ale tractatului din Berlină suntă deo
potrivă îndreptățite ca și Rusia, și deși celoră două pro
vincii Ie-a dată Austria, prin întocmirile d’acolo, carac- 
terulă unei depline anexiuni, lipsindu-i numai numele.

Dâr nu e greu a gâci, pentru ce Rusia nu con
simte la anexare. Vrea ca la ocasiune, tocmai în pu
terea tractatului din Berlină, să provoce pe Austria a 
evacua Bosnia si Erțegovina, pentru că după acelă trac
tată ocupațiunea celoră două provincii nu însemneză a- 
nexiune. Rusia îșl face secotela așa, că decă s’ar do
vedi vre-o revoltă în provinciile ocupate, fiindcă n’ar fi 
bine administrate, atunci ar urma consecința, că aceste 
provincii seu să se restitue Sultanului (instalându-se ună 
guvernatoră generală) seu să se împartă între Serbia și 
Muntenegru.

Rusia niciodată nu se va învoi, ca acelă teritoriu 
din nordulă peninsulei balcanice, care adl de faptă se 
află în sfera de putere a Austriei, să-lă lase acesteia 
De aceea Rusia caută a sfărâme influința Austriei în 
Serbia, pentru ca să pregătescă scâterea Austriei din 
Bosnia și Erțegovina și în urmă să realiseze unirea ță- 
riloră serbescl (Serbia, Bosnia, Erțegovina, Muntenegru, 
Serbia vechiă și Macedonia nordică.)

Turcia și Francia.
Din Constantinopolu sosi cu data de 5 Oc

tomvre o soire fdrte importantă telegrafică. Sul
tanulă a făcută o primire demonstrativă admira- 
lului flotei francese, care e cu atâtă mai bătă- 
tdre la ochi, cu câtă primirea ducelui de Edin- 
burg ală Angliei a fostă fdrte rece. Etă tele
grama :

Recepțiunea făcută amiralului francesă Manquessac 

de cătră sultanulă formâză obiectulă tuturoră conversa- 
țiuniloră. Silința Sultanului a fostă aprope fără prece
dentă. Sultanulă însuși s’a ocupată cu cele mai mici 
detalii ale recepțiunei; Vasele cele mai bogate, mai tăie 
de aură, au servită la prân^ulă dată. Sultanulă nu a- 
sistâ la acestă prân^ă, pentrucă urmeză regimulă dietei, 
der recepțiunea ce a avută locă la dânsulă după mâsă 
ținu aprope o oră. Toți invitații francesi ai Sultanului 
primiră decorațiuni său înaintări. In fine totulă a con
tribuită a face mai bătătoră la ochi contrastulă între re
cepțiunea făcută ducelui de Edinburg și cea făcută a- 
miralului Marquessac, astfelă că opiniunea generală este 
că amiralulă a fostă primită ca ună prință de sânge, și 
prințulă de sânge abia ca ună contra-amirală.“

SOIRILE PILEI.
Societatea istorică și archeologică a comitatului IIu- 

nedora și-a ținută adunarea sa ambulantă de astă dată 
în Petroșeni, unde vicepreședintele Franz Solyom-Fekete 
vorbi despre colonisarea din valea Jiului, Robert Kuun 
despre căușele revolutiunei lui Horia. — E curiosă că a- 
cestl domn! «istoric! și archeologl* suntă așa de egoiști, 
încâtă nu’și publică conferințele loră în foi germane seu 
francese, ca să ne „adăpămă și noi dela isvorulă cunos- 
cințeloră loră.* Său nu voescă să afle și alții „adevă
rurile istorice11 decâtă numai patrioții? Amă vrea să 
scimă și noi, cum de „Maghiarii din Valea Jiului* s’au 
făcută «Valahi" și cum din >hoț.ulă« de Horia s’a făcută 
martirulă Horia /

—x—
Miseria în comitatulă Pestei e atâtă de mare, în

câtă profesorulă dirigentă ală scolei de agricultură din 
Ada a Incunosciințată pe viceșpanulă comitatului Pesta, 
că institululă e gata să primăseă spre iernare 200 de 
boi de ai țăraniloră ajunși în miseriă.

—x—
Pe linia Deșiu-Bistriță a căii ferate de pe valea 

Someșului trenurile de nersone și separate s’au sistată 
din considerațiun! de — economiă. — Trebue că mergă 
strașnică de bine afacerile!

—x—
Friedericu Reusche, redactorulă dela »Neue Te- 

mesvarer Zeitung*, fundă găsită de căpitănatulă din 
Timișdra vinovată de agitațiuni socialiste, fu espulsată 
din acelă orașă. Alte c^iare spună că e espulsată pen
tru atitudinea lui politică periculdsă.

—x—
In Giucu-Sereda costă chilogramulă de carne de 

vită 20 cr. „Szekelyfold" găsesce că și acestă preță e 
prâ mare, căci după cum se vândă acum vitele ar fi 
destulă de plătită chilogramulă cu 13 cr. — In alte părți 
ale Ardealuluiă costă chilogramulă 36—45 cr.

—x—
Ună delegată rusă, d-lă Timiriadzeff, a sosită în 

Bucuresc! ca să negocieze cu guvernulă română în pri
vința reînoirii convențiunii comerciale cu Rusia.

Imperatulă Germaniei a avută dlilele astea câfe-va 
leșinuri prelungite, (fice 0 telegramă din Munchenă adre
sată diarului „La France".

Ultime sciri.
Viena, 6 Octomvre. — ț)iarele vieneze sem

naliza 6re cari articole din diarele rusesc!, ce 
declară că Rusia îșl va schimba politica actuală 
ceea ce nu va fi plăcută nici Austriei nici Ger

maniei. — După nisce sciri primite din Parisii, 
se va trimite o protestare colectivă la Peters- 
burgă în casuld în care Rusia ar usa de violențe 
în Bulgaria.

Berlină, C Octomvre. — Ultimele incidente 
din Sofia ar fi nemulțumită cercurile ndstre po
litice. Circulă scirea că lord Churchill;. însoțiți! 
de ambasadorul^ Angliei Sir Malet se va duce 
la Varzin să vadă pe prințulu Bismarck. După 
o altă soire, lordulu Churchill va avea o între
vedere cu prințulu Alexandru de Battenberg.

.Afoscom, 6 Octomvre. — „Gazeta de Mos
cova11 publică unu violentă articolă contra dis
cursului lordului Churchill.

DIVERSE.
Industria francesă. — Mareșalulă prusiana Man- 

teuffel, guvernatorului Alsaciei și Lorenei, ședea la masă 
eu ună diplomată francesă, care căuta să-lă convingă 
de bunulă gustă ală lucrătorului francesă »Nu este 
lucru urită, 4icea elă, pe care degetele lui abile să nu-lă 
transforme în ceva grațiosă." Bătrânulă soldată, impa
cientă, îșl smulse ună pâră albă din barbă și îlă dete 
diplomatului, dicăndu-i: «Hei bine, fă ceva frumosă din- 
tr’acesta, pentru a proba esactitatea celoră dise.“ Fran- 
cesulă luă părulă și-Iă trimise la ună giuvaergiu fran
cesă, scriindu-i ce aștepta dela elă. Peste o săptămână 
o cutioră vine din Parisă: într’însa era ună frumosă 
acă, ală cărui capă representa vulturulă Prusiei ținândă 
in ghiare părulă mareșalului. Der de căpătâele firului 
de pără erau atârnate două mici bule de aură pe cari 
erau săpate cuvintele : Alsacia și Lorena; âr în stânga 
pe care sta vulturulă erau săpate cuvintele acestea: „Nu 
le țineți decâtă cu ună pără.»

Bibliografia.
Tipicii bisericesc!!, prelucrată de Tită Budă, pa- 

rochă în Satu-Șugatagă, și protopopă ală districtului 
Mara; autoră ală mai multoră scrieri bisericesc!. — 
Gherla 1886. Broșura are formată 8° de 131 pag. și 
costă 1 fl 10 cr. In partea din urmă a opului se arată 
și modulă prescrisă întru inițiarea și primirea celoră 
convertiți dela religiă străină, cum d. es. primirea re- 
formațiloră, botezarea Evreiloră. La finea opului se află 
și însemnătatea pe românesce a cuvinteloră grecescl și 
slave, ce obvină în cărțile năstre rituale.

Asociațiunea, revistă economică-literară. apare în 
BucurescI de 2 ori pa lună. Directoră: Basile C. Li- 
viană. — Nr. 2 și 4 dela 1 și 15 Augustă are urmă- 
torulă sumară: Associațiunea (urmare); — Organisarea 
învăț, publică; — Industria tinichelei; Societatea func- 
țiunariloră publici; — Tudora (poveste); — Societățile 
de asigurare; — Bilanțulă societății funcțiunariloră pu
blici. —

In partea inserateloră fdei nâstre de astăzi publi- 
cămă ună estrasă din prospectulă losuriloru ung. Basi- 
lica care voră fi puse în circulațiune în 12 1. c.

Acestă împrumută de losur! — care precum auZim 
va fi pentru multă timpă cea din urmă dintre concesiu
nile de felulă acesta, car! și așa se dau destulă de greu, 
face o impresiune forte favorabilă — ni-se pare că va 
lărgi încă favorabilulă terenă, ce l’au creată, pentru 
desfacerea așa numiteloră lose mici, losurile Crucei 
roșii ungur, a căroră cursă s’a urcată dela emisiune 
forte multă. Losurile Basilica însă afară de scopulă îm
prumutului, care este demnă în mare măsură de spriji- 
nulă generală, posede nisce avantage în tragerile dese — 
dintre care cea dintâi cu ună câștigă principală de 120,000 
fior, și liberă de dare se va face deja în 1 Noemvre 
a. c. — în câștigurile numărâse și mari și în fundarea 
loră escelentă, avantage ce se oferă numai de împrumu
turile cele mari de losurl, car! au ună preță multă mai 
urcată.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

I. J.
îmburătățire=îmbunătățire 
împăra=împăna; a se împodobi 

cu flori 
împărat=împănată 
împliri=împlini i
împreura=împreuna 
ir=in

irant și arani=înaltă. Acestă cuvânt 
se aude cu de
osebire în Scă- 
rișâra.

irainte, esprimă irainty e=lnainte 
iraintare=înamtare 
irapoi=înapoi 
irapoiere=înapoiere 
inchira=închina 
inchirare=închinare 
inchirăciune=închinăciune 
inchirat=închinată 
incremeri=încremeni 
indemâră=îndemână 
indemâratic=îndamânatică 
indepliri=îndeplini 
indeplirit=îndeplinită 
irel și ore?=inelă 
ingalberi=îngălbani 
ingălberit=îngălbenită 
ingâra=îngâna 
ingârare=îngânare 
ingârat=îngânată

i

ingerunchea=îngenunchea 
ingerunchere=îngenunchere 
ingropaciure=îngropăciune 
irimă=inimă 
irimos=inimosă 
inserira=însenina 
inserirat=înseninată 
insărătoșa=însănătoșa 
insărăt oșare=însănătoșare 
insărătoșat=însănătoșată 
insărcira=însărcina 
ințeperi=înțepeni 
intureca=întuneca 
inturecime=întunecime 
inturecos=întunecosă 
inverira=învenina 
inverirat=înveninată 
invireți=învineți 
invirețire=învinețire 
invirețit=învinețită 
jupăr=jupână 
jupăreasă=jupâneasă 
jurincă=junincă

L.

lumirat, esprimă: lumnyirat=luminală 
lumiros » lumnyiros=luminos 

Zwră=lună
M.

lâră=lână 
lâros și Wnros=lânosă 
leagăr=!eagănă 
legărare=legănare 
legărător=legănătoră 
legărătoare=legănătore

măcira=măcina 
măcirare=măcinare 
măciriș=măcinișă 
măcirătură=macinatură 
mâră=mână 
mâra=mâna 
m<îri2nca=mănâncă 
mârătoră=mânătoră 
mârătură=mânătură 
mâre=mâne 
mârecă=mâneeă 
mârecar=mânecară 
margire=margine 
mărunchiu=mănunchiu 
mârușă=mănușă 
minciură=minciună 
milister—ministerQ. (In cuvântulă 

acesta des în
trebuințată în 
vorbirea po
porului n s’a 
schimbat în l) 

mirurat, espr. mnyirurat—minunat 
mirure » mnyirure=minune

N.
neasămărat=neasemănată 

ream=neam. (Acestă cuvântă se 
aude cu deosebire 
în Lăpușă; de esem- 
plu: Ce reamu rtu 
de timeri.

neîmplirit=neîmplinită 
neîmpreurat=neîmpreunată 
nerugirit=neruginită 
nepepterat, espr. netyeptyerat=n&- 

peptănată 
nerușirare=nerușinare 
nerușirat=nerușinată 
nevirovat=nevinovată

0.
oamerl=oameni
omerie și omme=omenie; d. e. 

om de omirie= 
om de cinste. 

orel=inelă.
P.

pâră=până 
pâre=pâne 
pășura=pășuna 
pășurare=pășunare 
pășure=pășune 
pecingire=pecingine 
plămâră=plămână 
plir=plină 
pliri=plini 
poimâre=poimâne 
jpuj-e==pune (Va urma).
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Cu încuviințarea prea înaltă a Majestății Sale împărătesei și apostolice regescl s’au emisii de cătră ministrulu reg. ung. de 
culte și instrucțiune

800,000 bucăți obligațiuni cu premii
de câte 5 fl. — Nominalulă, (8000 serii cu câte 100 numere.)

Acestă împrumută servesce pentru procurarea unui fondă spre a se completa zidirea Basilicei din Budapesta - Leopoldstadt, 
mai departe spre a se restaura și conserva monumentele bisericescl în Ungaria, între cari biserica de încoronare din Buda și cate
drala din Cașovia.

Acestă împrumută se va plăti în timpă de 50 de ani prin tragere de losurî după ună plană anumită.
Tragerile consistă din trageri pentru ștergerea împrumutului și trageri pentru câștigu și ’n intervalulă duratei de amortisare se 

voră face afară de tragerile pentru ștergere 102 trageri de câștigă, în cari pe lângă multe câștiguri secundare, se voră trage câști
guri principale de 200,000 fl. 120,000 fl. 100,000 fl. 75,000 fl. 60,000 fl. 50,000 fl. 20,000 fl. 15,000 fl. 10,000 fl.

Cea dintâiu tragere se va face la 1 Novembre 1886 și va cuprinde

UN CÂȘTIG MARE DE 120,000 fl.
unu câștigu de 5000 fl. trei de câte 1000 fl., 4 de câte 500 fl. 20 de câte 100 fl., 50 de câte 50 fl., 62 de câte 25 fl. 

consistă din două părți și adecă:
Din obligațiune însăși și
Din cuponulă de premiu.
trage la tragerea de ștergere a datoriei, atunci posesorulă lui primesce suma de ștergere de celu 

în schimbulă obligațiunei, pe când cuponulă de premiu i se dă îndărSptă și participă la tragerile ur- 
câștiga vr’ună losă la tragerea de câștigă, atunci acesta se plătesce în schimbulă cuponului de pre-

Fie-care losă
1.
2.

losu se va
10 fl. v. a.

Dăcă ună 
puținu șese până la 
mătore de câștiqU. Dăcă însă va 
miu, pe când obligațiunea însăși rămâne posesorului, pănă ce se va trage întruna din tragerile de ștergere și se va plăti cu suma 
minimală de șăse pănă la cțece florini.

Fiă-care losu trebue se fie der replătitu celu puținu cu 6 pănă la 10 fl. și cuprinde în 
cuponulu de premiu afară de aceea o promesă, prin care se acordă dreptulu de a juca la tra
gerile de câștigu.

Câștigurile acestui împrumută nu suntu supuse dârei de câștigu și să ia Ia plătirea loră numai o tacsă de 6s/io°/o.
Sumele de ștergere precum și de câștigă se plătescă două luni după tragere prin cassa centrală reg. ung. a statului. 
Spre asigurarea acestui împrumută servesce fondul ă de ștergere, care este depusă la casa centrală reg. 

a statului și administrată acolo și care e destinată numai spre acoperirea obligațiuniloră și câștiguriloră, mai departe ună 
de reservă de 100,000 fl. în fine o sumă de 500,000 fl. reținută de ministeriulu de culte, care se administrăză deosebită pănă 
tala plătire a obligațiuniloră și a câștiguriloră ca fondă de reservă.

Losurile Basilioa („Bombau64) suntu notate în curs, oficiale ale bursei din B.-Pesta și Viena.
Aceste losurî se pună acum în circuațiune și prenotărî la aceste losurî se primescă

IZT 12 OCTOMVF.E a. c.

ung. 
fondă 
la to-

în condițiunile următdre:
Prețulă unui losu este de 8 fl. 50 cr. v. a.
Pentru fiă-care losu prenotată este a se plăti o cauțiune de 2 fl. în bani gata seu în efecte după cursulă dilei, care la lua

rea în primire a bucățiloră prenotate se socotesce în preță, respective se restitue.
Banceloră subsemnate le este reservată administrarea la birourile de prenotare și este fiă-care birou de prenotare împuterni

cită de a împărți bucățile, ce i s’au asigurată după chibzuiala sa conformă semnăriloră făcute la ele.
Losurile respective suntă a se lua în primire dela 20 până la 27 Octomvre a. c. plătindu-se prețulă loră de cumpărare 

biroulă de prenotare.la
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Prenotărî prîmescu:
In Budapesta: Ungarische JEscompte- und Wechslerbank, Dorotheagasse, Wurmhof, 

„ Pester Ungarische Commercialbank, Dorotheagasse 1,
„ Ungarische Landesbank-ActiengeseUschajt, Palatingasse 4,

In Viena: Union-Bank,
„ Wechselstube der

AgraiU: Kroatische Escomte-Bank.
Wechselstube der Kroatischen

Commercial-Bank,
Arad: Arader Handels u. Gewerbe-Bank, 
Biclitz: Bielitz-Bialaer Handels- und

Gewerbe-Bank,
BOZCU: D-nii E. Schwarz’ Sohne, 
Brody : D-nii Nathansohn & Kallir, 
Brun: Măhrische Escompte-Bank, 

das Bank- u. Grosshandlungs-
haus L. Herber,

D-lă Laur Herber jun., 
Czemovitz: Bukowinaer Boden-Credit-

Anstalt, 
Debreczin: Debrecziner Gewerbe u.

Handelsbank,
Fiume: D-lă Leopoldo Windșpach,

D. Franco Corosszac & Figlio, 
Cincibiseriei: D-lă J. Schapringer, 
Grâu -. Graner Sparassa, 
Graz: Steiermărkische Escomte-Bank,

D-lă A. Neuhold,

Union-Bank, I., Graben 13.
Kanija Qnare: Handels. u. Ge

werbe-Bank, 
Oradea Uiare: Bihaerer Comitats- 

Sparkassa,
Innsbruc7&: D-lă M. Loewe, 

D-nii Payr &. Sonvico,
Casiovia: Kaschauer Handelsbank- 

Actiengesellschaft.
Blagenfurt: D-lă J. M. Rothauer, 
Clusiu D-lă Cari Hutflesz, 
Cracovia-. D-lă Albert Mendelsburg, 
Laibach: D-lă L. C. Luckmann, 

D-lă J. C. Mayer,
Leniberg: K. k. pr. Galizische Ac- 

tien-Hypotheken-Bank,
Landesbank des Kdnigreiches Galitien, 
D-lă August Schellenberg,

IÂUZ: Bank fur Oberosterr. u. Salzburg, 
D-lă Franz Poche,

Neoplanta: D-lă Josef Kleintsek, 
Neutra'. Neutraer Commercial-Credit- 

Anstalt,
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NeuSOlil-. Neusohler Sparkassa, 
Oedenburg -. Actiengesellschaft der 

Oedinburger Bau- und 
Boden-Creditbank,

OllUUtZ: D-lă W. C. Hirsch, 
Fraga: Bohmische Escomte-Bank,

Bohmische Union-Bank, 
Zivnostenska Banka pro Cechy 

a Moravu 
Pressburg: Pressburger Commercial 

Bank-Actiengesellschaft, 
D-lă Theodor Edl, 

JEtaab: Raaber allgemeine Creditbank, 
D-lă Anton Jerfy & Sohn, 

Salzburg : D-lă Cari Spăngler, 
D-lă Cari Steininger, 

Seghedin: Szeghediner Handels u. 
Gewerbebank, 

Timisiâra : Temeser Sparkassa, 
Triest: Filiale der Union-Bank.

-iB

»

In Brasovu: Prima bancă Transilvană.
1

Afară de acesta se primescu prenotărî la zarafiile cele mai mari din Budapesta și 
Viena și la cele mai multe institute de bani și case de schimb din monarchia Austro-Vngară.

Formulare pentru declarările de prenotare stau la disposițiune la diferitele birouri de prenotată.
_muUpeșța_ OctQmbre lg86>

Ungarische Escompte- & Wechslerbank.
Viena

I

I

Union-Bank.
in Viena.

Pester Ungarische Comerzialbank.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

‘II


