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ISTOV ABOlTAMBITTtr
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1886 st. v., se va începe imft nou 

abonamente, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețnltt Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl.
„ șâse ,, 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

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

Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cuponfl. numărultt fâșiei sub care 
au primită. d-iarultl.

Domnii ce se voru abona din noii să binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu, 27 Septemvre 1886.
Până când atâta moliciune și timiditate din 

partea aceloi’u bărbați ai națiunei ndstre, cari 
prin posițiunea lortl, prin cunoscințele loră și 
prin forța împrejurărilor^ suntu nu numai chiă- 
mați, ci datori n^mului, familiei și ondrei nume
lui loră de a purta lupta legală în contra vol- 
niciei și a despotismului adversarilor^ noștri de 
la putere?

Până când atâta indiferentism^, când se 
tract^ză de a întâmpina ferindu loviturile ce se 
dau naționalității române și intereselor^ ei de 
viâță de cătră cei ce au decisă nimicirea loru? 
Nu mai este nici unu pică de curagiu și de 
bărbăția în noi?

Nu e nimicu mai periculoșii pentru unu 
poporă decâtă când lamura lui, bărbații lui cu 
posițiune pierdu interesulă pentru afacerile pu
blice naționale și devină apatici în nisce mo
mente decisive ale luptei pentru esistență. T6te 
se potă îndrepta în lume: drepturi pierdute se 
potii recâștiga, averi jăfuite se potă aduna, din 
nou, numai una nu se mai pdte îndrepta și res
tabili: ceea ce se pierde prin negligență, prin 
indiferentismu și prin lașitate.

Sdrtea vitregă ne-a condamnată să înregis- 
trămă dilnică atacurile cele mai înverșunate în 
contra naționalității și a culturei ndstre, fără de 
a avă satisfacerea de a pută înregistra totodată 
și fapte de bărbătâscă apărare legală a celoră a- 
tacați. Vedemu numai isprăvi de ale dușmani- 
loră, ddr căpitanii noștri unde suntu ? Ici colo 
câte ună vrednică fiiu ală poporului său multă 
cercată își ridică glasulă în apărarea lui. Ddr 
credeți că este sprijinită cum se cuvine de cei
lalți, cari ca și elă trebue să cundscă durerile și 
năcazurile poporului?

Lăsămă să răspundă faptele. E de totă 
tristă, dăr mărturisimă, că în sînulă nostru s’a 
încuibată ună curentă fdrte periculosă. Devisa 
îi este ca fiecare să-și vâdă de trdba lui, căci 
de geaba se espune. Dâcă ar fi adevărată acâsta, 
atunci ar trebui să înceteze ori-ce aspirațiuni și 
ori-ce luptă națională, atunci ar trebui să ne 
pară rău de averea ce amă jertfit’o și de sân
gele ce l’amă versată în cursulă istoriei suferin- 
țeloră ndstre pentru drepturi și libertate și pen
tru respectarea individualității ndstre naționale. 
Vreme pierdută, amă trebui să dicemu, mai bine 
amă fi făcută în același timpă câteva gheșefturi 
grase, vă^ându-și fiăcare de trdba lui și rămâindă 
slugă vecinică.

Să-și vddă fiescecare de trdba lui! Bine, 
fia așa. Și fiindcă de noi Românii e vorba, în-

trebămă: Nu se ține de trdba preotului, învăță
torului, proprietarului, advocatului, medicului etc. 
română, când adversarii naționalității române 
voiescă să despdiă poporulă nostru impuindu-i 
sarcini nedrepte, nej us'5fioate și nelegale? Nu se 
ține de trdba dmeniloră cu carte din comitatulă 
Târnavei-mici de a feri poporulă de acolo de 
arunculă pentru Kulturegylet, ce voiescă să i ’lă 
încarce în spinare cei dela putere? Decă popo
rulă se va îmbrânci sub povara dăriloră, cine 
va mai da sărindariulă preotului, leafa învățăto
rului, onorariul & advocatului, medicului ș. a.

Dâr în casulă amintită nu-i vorba numai 
de-o despoiare materială pentru scopuri străine 
a țăranului nostru, ci este vorba de-o întărire 
a dușmanului limbei și naționalității lui cu pro
prii săi bani. Nici acâsta nu se ține de trâba 
celoră ce se dăcu că suntă Români și încă Ro
mâni cu carte ?

Mărturisimă că nu ne putemă esplica în 
aceste grave momente indiferentismulă, ce l’au 
dată pe față membrii români ai representanței 
comitatului Târnavei mici, cu ocasiunea adunărei 
din urmă. Corespondența ce-o publicămu mai 
josă află causa în lepra materialismului, ce a in
fectată pe cărturarii noștri. Pdte fi, însă noi 
credemăț că ddcă numai protopopulă din Sân- 
Mărtină singur a ținută peptă șoviniștiloră Kultur- 
egyletiști în acea adunare, causa de căpeteniă 
este lipsa de însuflețire a Româniloră din acelă 
comitată, „lasă-mă să te lasă“ din păcatul ă stră- 
moșescă, este apatia periculdsă ce a cuprinsă pe 
fruntașii poporului, este lipsa de încredere în 
forța loră morală, care e soră de cruce cu des- 
curagiarea.

încă ună casă destulă de elocventă: Ună 
venerabilă preotă este trasă înaintea tribuna
lului pentru ună faptă, care, după ale ndstre 
generale convingeri, nu invdlvă nici o ilegalitate, 
nici o criminalitate. Este acusată acestă preotă 
pentru semțulă său curată și nestricată româ- 
nescă, ce l’a manifestată cu ocasiunea serbărei 
memoriei unoră bărbați din poporă, cari au că
zută victimă, liberărei lui de sub jugulă servi- 
tuții personale.

Cetitorii noștri voră fi. gâcită, că e vorba 
de părintele Vlassa din Indolă. Acesta vine 
din depărtare la Turda, unde era citată, și se 
presentă înaintea judecătorilor^. Omulă avea 
lipsă de ună razimă morală, ca să se pdtă a- 
păra cu bărbățiă în contra graveloră acusări ale 
procurorului. Era în jocă bunulă renume ală 
purtărei leale și ondrea preoțimei române. Cu 
tdte aceste, deși (jiiia procesului s’a anunțată 
prin (jiare, n’a fostă de față la acestă procesă 
nimeni dintre cărturarii români din Turda. Afa
ră de învățătorulă din Indolă și de preotulă din 
Hăsmașă nu era nimeni de față. „Amă stată 
— ne scrise părintele Vlassa — aprdpe singură 
înaintea tribunalului, ca Christos înaintea lui Pi- 
lată. Ddr deși eramă mâhnită de atâta timi
ditate, n’am desperată, căci mă sciamă nevi 
novată. “

Oricâtă de mare ar fi terorismulă, ce’lă e- 
sercită cei dela putere asupra ndstră, nu pdte fi 
justificată o asemenea timiditate, când se tractdză 
de cestiuni d’ună interesă generală națională. Nu 
o înțelegemă, mai alesă că nu e vorba de a co
mite noi ilegalități, ci a ne apăra în contra ile- 
galitățiloră.

Și care pdte fi urmarea unei asemeni timide 
și apatice purtări a bărbațiloră noștri cu cunos- 
cință de carte?

Nu o vedeți? Decadința spiritului publică 
românescă în sînulă nostru și încuragiarea con- 
trariloră noștri de-a înainta pe cărarea prăpăsti- 
dsă, pe care au apucată.

In asemeni nenorocite împrejurări le este 
ușoră adversariloră noștri de a prigoni făr’ de 
milă, pe câte ună „nădrăgară“ română, cum

(jică ei, care se încumetă ași redica glasulă în 
apărarea poporului său.

Unde o să ajungemă ddcă vomă tolera 
acdsta părăginire a spiritului nostru publich na
țională ?

Crisa bulgară.
— Corespondentul din Sofia ală <harulu* „Stan

dard" telegrafiază: Generalului Kaulbars a întrebată pe 
voivodulă macedoniană Babadjană, ddcă dispune de des
tui fugari macedoneni în Bulgaria și câți bani îl trebue 
spre a înlătura guvernulă actuală bulgară printr’o sur
prindere. Atunci Rusia ar ocupa îndată Bulgaria și ar 
avea grijă pentru liberarea Macedoniei. Se (jice că a- 
cestă complota a fostă trădată de ună partizană ală 
lui Babădjană.

— In Berlină se discută multă purtarea generalu
lui Kaulbars în Sofia. Se vorbesce, că guvernulă aus- 
tro-ungară a făcută din atitudinea generalului rusă o- 
biectulă unei comunicări diplomatice, adresată cabine- 
teloră din Berlină și Petersburgă. Austria se referă la 
părerea sa din trecută asupra intenfiunii de a se trimite 
ună comisară rusă în Bulgaria. Rusia a primită acea 
părere și a trimesă pe generalulă Kaulbars la Sofia nu
mai ca gerantă ală consulatului rusă. Dâr de cănd ge
neralulă este în Sofia, elă urmăză ună procedeu incom
patibilă cu posiția unui gerantă consulară. Elă se p6r- 
tă într’adevără ca ună comisară rusă, ca și cum Bul
garia ar fi o provinciă rusăscă.

— Gabdan-Efendi va pleca în curend la Sofia, a- 
văndă instrucțiuni nouă cum să se părte cu regența.

— Franța desfășără acum o activitate viuă și caută 
să câștige pe Sultanulă în contra Angliei.

— Părta primesce acum pe Sir William White ca 
ambasadoră ală Angliei. White desfășură o mare acti
vitate contra Rusiei și Franciei.

— Generalulă Kaulbars a luată cu elă o jumătate 
milionă franci. La lucrători macedoneni s’au împărțită 
bani în consulatulă rusă. Acum ei beau prin cârciume 
și nu mai lucreză. Suntă temeri de mari turburărl din 
partea Macedoneniloră.

„Națiunea" primește următorele șcirl din sorginte 
positivă: Alegerile pentru Sobrania mare era să fiă 
amânate pentru optă tjile; dăr acăstă hotărîre luată de 
guvernulă din Sofia a fostă revocată în urma atitudinei 
sumețe și agităriloră turbulente ale generalului Kaulbars. 
Guvernulă și regența Bulgară — și dimpreună cu ei 
totă țăra — s’au convinsă astăzi, avândă chiară probe 
la mână, că'generalulă Kaulbars a fostă trimisă să pro- 
văce cu orice preță o revoluțiune, dând astfelă pretextă 
Rusiei să ocupe Bulgaria. Acesta însă înaintea întrunirii 
Marei Sobranii, căci ea avendă să discute abdicarea prin
cipelui Alexandru, e fărte probabilă să refuse primirea 
abdicării. De altfelă purtarea generalului Kaulbars a 
contribuită fărte multă să întărite spiritele în contra 
Rusiei. Credința generală este că în cele din urmă 
dreptatea Bulgariloră și causa libertățiloră loră voră eși 
triumfătdre.

— Se crede în generală prin cercurile politice din 
Londra, că lordulă R, Churchill se duce la Berlină și la 
Viena pentru a încerca să rupă alianța celoră trei 
imperii.

Se telegrafiază din Berlină 4’arulu> „Standard" 
că Germania și Austria suntă de acordă spre a blama 
procederile generalului Kaulbars.

Se comunică din St. Petersburgă cătră „Daily 
News“ că țarulă renunță la proiectulă de a ocupa 
Bulgaria.

„Neue Freie Presse" cjice că atitudinea generalu
lui Kaulbars nu este surprinqjătăre. Se scie că politica 
externă a Rusiei a fostă totd’auna revoluționară dăr altă 
dată Rusia menaja forma și tradițiunea obicinuită. Ge
neralulă Kaulbars din potrivă, caută să combată deschisă 
guvernulă bulgară și sfătuește națiunea să facă o nouă 
revoluțiă. E de mirată în adevără a observa atitudinea 
onestă a națiunii bulgărescl, și proba cea mai învederată 
despre maturitatea acestei națiuni, atâta de crudă încer
cată, este că se supune pretutindeni regenței și că ordi
nea e menținută. 0 națiune, care șcie să păstreze lega-
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litatea în astfeltk de împrejurări, are dreptă la autonomia 
sa. Rusia va avea să alegă, într’o restricțiune a cereri- 
loră sale și o ocupațiune a Bulgariei cu consecințele sale 
incalculabile.

— „ Telegraf ului11 din Bucurescî i se scrie din So
fia, că generalului Kaulbars s’a pusă seriosă pe lucru. 0 
propagandă înverșunată se face prin rândurile armatei 
Consululă din Varna a plecată la Șumla unde a adunată 
pe oficerî, promițându-i munți de aură, pentru ca ei se 
trădeze patria. Colonelulă Filoff a fostă invitată la con
sulatului din Rusciucă, unde d. Șotokin i-a promisă gra- 
dulă de general-maioră, decă va îmbrățișa causa străină. 
D. Țancoff a espediată o circulară către proseliții săi po
litici, învitându-i a nu se presinta la alegerile dela 28 
Septemvre Generalulă Kaulbars sosește la Rusciucă adi 
Sâmbătă. Se Z'ce că d-sa va organisa ună meeiingă.

Pregătiri militare.
4ntr’o corespondență adresată din Bucurescî 

cătră „Pester Lloyd“ cetimu urrnătdrele :
In arsenalulă nostru domnesce de mai multă timpă 

o activitate estraordinară, fără însă ca lucrăriloră ce se 
urmâză Z> și năpte pentru complectarea înarmărei ar
matei să li se atribue altă tendință decâtă dorința d’a 
fi complectă pregătită pentru tăte cașurile. De altmintre
lea lucrările ce se facă in arsenală să complecteză prin 
repedele progrese ale lucrăriloră de pământă și de zi- 
dană pentru optă din cele mai importante forturi ale 
brâului de fortificațiuni ale Bucuresciloră, precum și prin 
lucrările ce se facă la ună mare cătună ce predomină 
linia căii ferate Bucu'rescl-Giurgiu.

Cetimu în „Neue Freie Presse“ :
Guvernulă din St. Petersburgă a începută se tri

mită întăriri considerabile în Caucasă. Mercurea trecută 
au plecată cu vaporulă „Castel Mar“ dela Odesa la 
Poți două regimente de infanteriă și mai multe detașa
mente de cavaleriă și artileriă. Vaporulă de transportă 
„Iaroslaw“ asemenea va pleca Vineri cu trupe pe cari 
le va duce totă la Poți. Ori și cine pote înțelege sco- 
pulă la care tinde întărirea armatei din Caucasă.

Comandantulă armatei otomane dela Adrianopole, 
Veissel-pașa, comunică că întăririle dela Mustafa-pașa se 
află într’o stare desolată; elă cere a i se trimite de ur
gență 10 baterii de tunuri Krup. Din Constantinopolă 
i s’au trimisă numai patru baterii, căci restulă acestoră 
tunuri guvernulă otomană le espediază necurmată la Er- 
zerum.

(fiarele din Viena află din Constantinopolă că Tur 
cia urmeză necurmată cu înarmările. Porta a decisă 
acum de curând formarea unui corpă de 6000 călărași 
compusă numai din CurdI. Se facă din nou comande 
de cai în Ungaria. Se așteptă sosirea mai multoră tu
nuri Krup din Germania. Aceste tunuri îndată după so
sire voră fi îndreptate la Mustafapașa. Pentru esplica- 
rea acestoră măsuri mititare, în cercurile politice turcescl 
se afirmă că e vorba despre o ocupațiune mai îndelun
gată a Rumeliei Orientale.

SOIRILE DILEI.
Comisiunea de petițiuni a camerei deputațiloră din 

Pesta a desbătută asupra petițiuniloru adresate în ces- 
tiunea armatei. Raportorulă Gajary a presentafă și s’a 
primită propunerea, că autografulă Maiestății Sale îm- 
prăștiindă orice îngrijiri, camera deputațiloră nu gă- 
sesce necesară să ia legislativa vr’o disposițiune în di

recțiunea desemnată de petențl. Membrii comisiunei din 
stânga estremă au presentată o contra-propunere în sen- 
sulă pelițiuniloră, dăr a fostă respinsă.

—x—
Ună conflictu s’a ivită între autoritatea orășenâscă 

a Seghedinului și intre colonelulă Halecky. Orașulă a 
cerută dela colonelulă încuviințarea, ca musica regimen
tului de infanteriă Nr. 46 să cânte nu numai cu oca- 
siunea primirei ministrului Tisza în acelă orașă ci și 
sera la banchetulă dată în onorea acestuia. Cererea din 
urmă a refusat’o colonelulă și așa representanții orașului 
n’au luată de locă musica militară de acolo, ci s’au 
adresată la comandantulă de corpă, contele Degenfeld- 
Schomburg în Timișora, care le-a trimisă musica regi
mentului de infanteriă Nr. 29.

—x—
Afacerea miseriei din comitatulu Pestei se va des- 

bate în adunarea comitatensă dela 11 Octomvre n. Se 
dice, că viceșpanulă va propune facerea unui împrumută 
estraordinară ală guvernului în sumă de 150,000 fl. 
pentru a veni în ajutorulă nenorocițiloră țărani.

—x—

Filoxera s’a ivită și în comitatulă 1 Bihorii, Sol- 
nocu, Ideveșu, Borșodu, Baciu și Neogradu.

—x—
Ministrulii honvediloril a trimisă în Sabaclka o or- 

dinațiune, ca să se aducă înaintea consiliului de revisiă 
și fiindă buni să se înrânduiască la honvedl 80 de in
divizi, cari dela 1878 fuseseră scutiți de serviciulu mili
tară activă. Respectivii sunlă fii d’ai Bunyevacziloră 
avuți.

Corni te tul ă Societății pentru cultura și literatura 
română în Bucovina a decisă, ca să se țină adunarea 
generală in ‘Cernăuți MercurI 1/13 Octomvre 1886 la 
10 ore dimineța in localitățile Societății*  Programulă 
adunării va fi, precum urmeză • 1) Raportulă Comi

*) E de observată că muntenii întrebu- 
ințâză cu predilecțiune diminutivele.

tetului despre lucrările sale în anulă 1885; 2) Raportul 
Reviso.'iloră despre cercetarei socoteleloră anului 1885; 
3) Raportulă Comitetului privitoriu la modificarea statu
telor^' ; 4) încuviințarea budgetului Societății pe anulă 
1887 ; 5) Discursuri și propuneri privităre la interesele 
Societății; 6) Alegerea a 6 membri ai comitertilui con
formă §. 14 p. 1 și §. 18 ; 7) Alegerea Comisiunii de 
3 membri spre cercetarea socoteleloră anului 1886 con
formă §- 14, p. 6. Cernăuți, în 18/30 Septemvre 1886. 
Myronu M. Calinescu, vice președinte. Calistrată Coca, 
secretară.

Duminecă în 21 Septemvre a. c. s’a constituită so
cietatea de lectură a seminarului din Sibiiu „Andrei Șa- 
guna“ pentrn an. scol. 1886/7 sub conducerea directo
rului seminarială P. 0. D. Ioană Hannia, alegându se 
de președinte: d-lă prof. sein. Demetriu Comșa; vicepre
ședinte: Emiliană Popescu, cl. a III; redactoră ală foiei 
>Musa" Aurelă Trifă, ci. a III; notari: Virgiliu Popă, 
cl. a III. și Ioană Teculescu, cl. a II; Cassară : Deme
triu Goia, cl. a I.; Controloră : Ioană Duma, cl. a III; 
Bibliotecară: Alimpiu Oprea, cl. a II; Vice-bibliotecară: 
I6nă Nicâră, ped. a I; Membri în comitetă: Iosifă Blaga 
și Ștefană Rusii, cl. a III, Ioană Broju și Dem. Câm- 
peanu, cl. a II; G. En&scu și N. Cărpinișanu, cl. a I, 
Jurca Romulă ped. a III; George Daniilu ped. a II.«

—x—
Cetimă în »Tutova“ din Bârladă: „Emigrarea 

Evreiloru, atâtă din orașulă nostru, cât și din cele limi
trofe, continuă mai în fiăcare săptămână; ei nu plecă 

în grupe mari, ci câte 10—15 persone. In transporturile 
din urmă, s’a observată și câteva grupe de fete dela 
16—20 ani, intre care și câte 2—3 femei bătrâne seu 
bărbați. JMaioritatea emigrațiloră, suntă din nefericire 
meseriași; din cei fără meserii fărte puțini au plecată. 
Se Zice că Americanii nu primescă decâtă meseriași, seu 
pe cei ce se ducă cu punga plină."

—x—
Astă sâră Sâmbătă se va juca la teatru germană 

„Halbe Dichter<, comediă în 3 acte de Iuliu Rosen, care 
la teatrulă Carolă din Viena a avută mare succesă. 
Mâne seră Duminecă se va juca »Die Geier-Wally", bu
cată poporală cu cântece în 3 acte cu o scenă întrodu- 
cătore, de Vilhelmina de Ililler.

Afacerea Christen-Herbert-Komjaty.
Se scie că deputatulă Bela Komjathy a fostă pro

vocată la duelă, pentru interpelarea sa din cameră, de 
sublocotenentulă Christen și apoi de toți cei nouă mem
bri ai tribunalului de onăre militară din Cincl-Bisericl. 
Komjathy însărcinâ din parte-i pe deputății Iuliu Horvath, 
Ludovică Olay și Colomană Tors să tracteze în acestă 
afacere. «Pești Naplo» află că provocarea subloc. Chris 
ten fu declarată printr’o sentință a unui tribunală de o- 
năre ca întârdiată și așa se privesce ca resolvată; pro
vocările membriloră tribunalului de onăre militară însă 
suntă încă pendente, precum se vorbesce. Imputerni- 
ciții lui Komjathy represintă în acăstă afacere punctulă 
de vedere, că ună deputată pentru vorbirile sale din 
dietă nu păte fi datoră a da satisfacțiune cavalerescă 
membriloră nici unei corporațiunl autoritare. Tribuna- 
lulă de onăre militară e o corporațiune autoritară, ală 
cărei cercă de afaceri și a cărei competință suntă sta
bilite și s’ar vătăma adâncă imunitatea deputațiloră, 
decă s’ar satisface provocăriloră pornite din acâstă parte.

Intre membrii clubului atletică domnesce mare miș
care, Z’ce nP• Naplo". Până acum cincisprezece tineri 
bărbați au declarată, că și ei, decă se voră face duelu
rile cu Komjathy, voră provoca din partele pe respec
tivii oriceri. Numărulă acelora se Zice va cresce 
pănă la 40. Deocamdată ar fi în perspectivă 49 de 
dueluri din causa afacerii lanski. Foia ungurâscă amin- 
tesce, că ministru-președinte Tisza va raporta Maiestății 
Sale despre acâstă afacere.

z Printre oficerii de reservă din Pesta e în curgere 
o mișcare, țintindă a se declara, printr’o manifestațiune 
comună, solidari cu procederea sublocotenentului de re
servă Herbert din Cincl-Bisericl

Din comitatulil Ternavei mici.
Cetatea de baltă, 28 Septemvre 1886

Representanța comitatului Târnavei mici în ședința 
sa ordinară dela 25 1. c. între obiectele puse la ordinea 
Zilei er a vîrîtă cestiunea votărei sumei de 10.000 fl. v. 
a. în folosulu ICulturegyletului din Clușiu.

Și noi Românii în representanța acestui comitată 
avemă membri vre-o 20 la numeră viriliștl și aleși, și 
totuși suntemă representațl numai prin ună singură mem
bru, fărte rară prin câte doi-trei. — In ședința numită, 
când s’a făcută votarea nominală renumitulă advocată 
Zehan. când era aprope de a i se ceti numele, a pără
sită ședința și astfelă s’a luată de absentă*).  Marele

*) Nu ne vine a crede că numitulă d advocată să 
fi părăsită sala adunărei din causă că ar fi voită a evita 
lupta. Red.

FOILETONU.

Moții și Istrienii
iii.

Vbcabularulă cuvinteloru în cari n se 
preface în r.

(Urmare)

R.
rădăciră—rădăcină 
rămărea—rămânea 
rășiră=rășină 
răsură=răsună 
răsurare=răsunare 
răsuret=răsunetă 
răsurător=răsunătoră 
rugiră=rugină 
rugireală=rugineală 
rușire=rușine.

S.
Salfira, espr. Salhyeră=Sanfira; nu

me propriu.
sălgeră=sângeră. (In aceste două 

cuvinte n a tre
cută în l ca la 
cuvântul de mai 
susă: milisteră.

samără=samănă. 

sămărător=sămănătoră 
sămărătore=sămănăt6re 
sămărătură=sămănăfură 
sărătate=sănătate 
sărătos==sănătosă 
săpur=săpună 
săpurel=săpunelă 
scărmăra=scărmăna 
scărmărare=scărmănare 
scărmărăt6re=scărmănătore 
scărmărătură=scărmănătură 
scărpira=scărpina 
scărpirare=scărpinare 
scărpirătură=scărpinătură 
scaură=scaună 
scăuruț—scăunuță 
sdruncira=sdruncina 
serin=senină 
seriros=seninosă 
sîr=sînh 
slăbiciure=slăbiciune 
slăbărog=slăbănogă 
slăbărogie=slăbănogie 
spăra=spăla 

spir și spirl espr. styir și siț/H=spină 
și spini; d. e. 
m’am instyi- 
rat = m’am 
inspinată. 

slăniră=espr. sZaMt//râ=slănină 
spliră=splină 

spliruță=splinuță *)  
sprigir=sprigină 
sprigiri=sprigini 
sprigiritoră=spriginitoră 
sprigirit6re=spriginit6re 
sprijora=sprijona 
spure=spune 
stăpârităre=stăpânit6re 
st ăpâritor=stăpânitoră 
stăpârire=stăpânire 
stârpiciure=stârpiciune 
străpure=străpune; fărte rară se 

aude.
stricăciure=stricăciune 
supure=stipune 
supurere=supunere 
sura=suna 
surare=sunare 
suret=sunetă 
surătore=sunăl6re 
surător=sunătoră 
surătură=sunăturâ 
suspira, espr. stes£yzra=suspina 
suspirare „ susfyirars=suspinare 
susțirea=susținea 
susțirere=susținere

T.
ti re espr. iytre=tine

țirea=ținea
țirută==ținută
tyeptyere=peptere=pept.ene 
tyeptyerat=pepterat=peptenată 
totgyaura=totdeaura=totdeauna

U.
ure și unre=unde 
urealtă=unealtă 
ureorl=uneori

V.
vâră=vână 
vârat=vănată 
vârăt.6re=vânăt6re 
vecir=vecină 
veciră=vecină 
vecirătate=vecinălafe 
verină=venină. 
verira=venina 
voriros=veninos

vermâros, espr. 

verit espr. hyirit- 
vir, espr. gyir și

(Aceste cuvinte 
afară de munți 
se mai găseseă 
în gura poporu
lui și pe Someș, 
pănă la Sălagiu). 
7w’enn<îros=ver- 

mănosă, 
=venită 
gyirul=v\nb 

(Va urma).
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proprietară Popă Nicolae din Bobohalma a votată cu: 
„nem<, der numai cu jumătate gura și cu complimentulă 
îndatinată și votulă i s’a considerată și luată nu ca: 
„contra11 ci ca: „pro“.

Uniculă Română, care a pronunțată ună: »nu“ de 
a răsunată sala ședinței,, a fostă er protopopulă din 
Diciosântmărtină Iacobă Macaveiu! — să trăiăscă! Altă 
sufletă română nu a mai participată la ședința asta.

Părintelui (Branu) din Sâncelă și altoră materia- 
liștî de frunte le merge bine, îsă voioși și să împăcați 
cu consciința loră vădendă că poporulă din comitată 
— fiindă gazde mari — îi respecteză, și i’a alesă ca 
representanți în comitetulă comitatensă ; puțină le pasă 
că alegătorii și-au pusă în ei încrederea și aștăptă să-i 
apere contra nedrepteloră încercări ale celoră mari și 
tari, nu află vrednică pe bietulă poporă ca să-și pără- 
sâscă măcară pe o di întreprinderile loră materiale, și 
să participe la ședință unde să-și implinescă datorința de 
membri, făcendă destulă așteptării celoru ce i-au alesă. 
Ba s’a întâmplată, că unii — în diua in care comitetulă 
comitatensă și-a ținută ședința ordinară, la care ca mem 
bri au fostă invitați — s’au aflată prin Diciosântmărtină 
pentru afaceri private și totuși nu s’au îndurată a lua 
parte la ședință. Etă ■ atâta se îngrijescă de poporulă 
care-i înalță și înbunătatea lui să facă minunați/

E forte durerosă că din 20 membri români în 
comitetulă comitatensă numai ună singură sufletă s’a 
aflată, care a cutezată a apăra pre bietulă poporă pră 
destulă îngreunată — și a Insinuată recursă contra de- 
cisiunei referitore la încasarea sumei de 10.000 fl. v. a. 
în folosulă Kulturegyletului numită, dela care poporulă 
română are se aștepte numai ângustare pe terîmulă scien- 
fică-bisericescă și națională.

Cinstiții noștri representanți nici nu scie ce se de
cide în ședințele comitetului comitatensă unde și ei îsă 
chiămați totdâuna. Etă câtă nepăsare și indiferentismă! 
Poporulă română alegătoră să-și tragă pe sămă pe cine 
înalță, pe cine alege, cui să încrede, pe cine vrea să-lă 
pună în posițiune de a-lă apăra de rele în viitoră; fiindă 
din trecută pățită să fiă mai cu băgare de semă.

Românii noștri de inimă, cari se îngrijescă de bi
nele poporului nostru și a dulcei națiuni, pentrucă cu 
nisce pigmei cari-să legați cu trupă cu sufletă cu totă 
de interesulă loră materială cu greu ș.i târziu voră ajunge 
la țîntă, nu bage sămă căci își voră luâ plată — binevo- 
iâscă numai a lupta mereu cu curagiu și tăriă căci inima 
nostră a poporului necăjită și nedreptățită fiă convinși 
că în totdeuna e cu a loră. Llumnedeu să-i țină întru 
mulți ani întregi, sănătoși ca să progreseze întru între
prinderile loră salutare.

„ Unu Română alegetoră."

Ortodoxismul si Catolicismti.•
Amă anunțată la bibliografia aparițiunea unei bro

șuri, ce amă primit’o din Cernăuți, întitulată „Pravosla
via română față cu dripta credință română.“

Autorulă ei, Dr. Nerset Marian, combate cu înver
șunare și cu termini forte aspri pastorala răposatului 
mitropolită primată ală României, Calinică Miclescu, pre
cum și articulii diareloră din România, cari s’au ocu
pată cu pastorala Monseniorului Palma. Din domeniulă 
teologiei apoi se coboră chiar în politica militantă și-și 
termină lucrarea cu următărele țese:

1. Biserica ortodoxă ne-a alterată, pănă a com
promite, caracterulă națională ;

2. Limba românăscă în biserica ortodoxă a fostă 
schimonosită, și numai afară din biserica ortodoxă a is- 

butitO, prin minune, să viețuiespă, pe când în ciuda a- 
celeeași biserici, s’a mai ridicată;

3. Biserica ortodoxă este de vină dâcă auiâ ră
masă înapoiați în cultură;

4. însuși în secoluliî actuală, biserica ortodoxă a 
fostă și este la noi în coda tuturora mișeăriloiă na
ționale ;

5. Biserica ortodoxă, în fote timpurile, a făcută 
din Români unelta ambițieloră și a intereseloră streine;

6. Biserica ortodoxă a depărtată posibilitatea unui 
mare stată românescă, chiar din vâcurile de mijlocă;

7. Biserica ortodoxă este punctulă de redimă ală 
cutropirei nostre din partea Rusiei.

„V. Națională11 primește din partea Em. Sale Ar- 
chiepiscopului Palma următărea scrisore privităre la acea 
broșură :

«Dumineca trecută, 21 Septemvre (3 Octomvre), 
sosiră pe neașteptate cu poșta din Cernăuți Vicarului 
nostru generală P. Basiliu Laureni și unuia din secre
tarii nostrii P. Demetriu Radu, er în diua următore nouă 
înșine, mai multe esemplare dintr’o broșură întitulată: 
Pravoslavia Română fată cu dr&pta credința Română, 
căreia i se profeseză de autoră ună cutare dr. Nerset 
Marian

Obiectulă broșurei este combaterea ultimei epistole 
pastorale a defunctului Mitropolită Calinică Miclescu.

Fiindă scrisă într’ună stila nu destulă de conformă 
carităței evangelice și tare contrară stimei, simpatiei și 
iubirei sincere ce o nutrimă față cu întrâga națiune ro
mână, ne credemă în datorință de a declara că numi- 
tulă autoră atâtă nouă, câtă și oricăruia din clerulă 
nostru ne este cu totulă necunoscută, și că prin ur
mare precedenteminte nu amă avută nicî ună indiciu, 
nici o notiță despre lucrarea publicată de dănsulă, și cu 
atâtă mai puțină vr’o parte la compilarea ei.’

Pavelă I. Palma 
Archiepiscopii latină din Bucurescl.

(fiarele din România aștăptă ca clerulă română din 
țără să răspundă la acea broșură.

Ultime soiri.
Sofia, 7 Octomvre. — Generalulă Kaulbars 

își urmăzu călătoria. La sosirea sa la Plevna a 
fostă primită de o deputațiune de notabili, că
reia generalulă îi făcu cunoscute dorințele îm
păratului. Notabilii răspunseră că voră reflecta 
asupra puncteloră indicate. Ună diară din par- 
tidulă Radoslavov a publicată ună articolă 16rte 
violentă în contra generalului Kaulbars.

Sofia, 7 Octomvre. Generalulă Kaulbars 
a fostă primită rece de populațiunea din Sis- 
tovo, primulă orașă cu garnisdna din drumulă 
său. Invitându prin scrisdre pe ofițerii garni- 
sdnei pentru a veni la densulă, mesagerulă său 
a primită răspunsulu verbală că ofițerii refusă a 
avea relațiuni cu persăne politice fără ordinulă 
formală din partea guvernului. Generalulă Kaul
bars a plecată la Rusciuk într’o barcă.

Sofia, 7 Octomvre. Scirea dată de diarele 
din St. Petersburg, care anunță că garnisăna 
din Șumla ar fi declarată guvernului că și re- 
servă libertatea sa de acțiune dăcă ministerulă 
nu acceptă cererile generalului Kaulbars și că 
garnisănele din Vidinu, Rusciucă, Plevna și 
Slivno ar fi voindă să urmeze exemplulă celei 
din Șumla, e o curată născocire. Adevărulă 
este că nisce agenți străini lucrăză pentru a co
rupe armata, dăr că pretutindeni suntă înlătu
rați. Cei trei ofițeri din Șumla, cari să lăsaseră 
a fi influințațl, au cerută chiar ertare ministrului 
de resbelă. Guvernulă veghiază asupra acestoră 

intrigi, și e hotărîtu a lua măsuri energice dăcă 
e de trebuință.

Roma, 7 Octomvre. După nisce sciri ofi- 
ciăse, ocuparea Suakimului ar fi apropiată. S’ar 
fi proiectată asemenea, de acordă cu Englitera, 
o acțiune energică contra Abisiniei. In schimbă 
Italia ar susțină pe Anglia contra Franciei în 
cestiunea supremației din Egiptă.

Parisă, 7 Octomvre. „Journal des Dăbats“ 
afirmă că Anglia a cerută autorisația să stabi- 
lăscă deposite de cărbuni într’o insulă din apro
pierea Dardaneleloră, dăr că Sultanulă a refu- 
sată de a da acăstă autorisație.

Sualcim, 7 Octomvre. Arabii amici au luată 
cu asaltă orașulă Tamai după o resistență în
verșunată a partisaniloră lui Osman-Digma, cari 
au avută 200 morți și inulțl răniți și prisonieri- 
Năvălitorii au avută și ei 20 de răniți.

DIVERSE.
Călugărițe evlaviose. — Din Geneva se anunță, 

că din mănăstirea Porto Mauricio au fugită cinci călu
gărițe luândă cu ele 4000 de franci. In Nizza au fostă 
prinse și aduse îndărătă. — De asemenea s’a arestată 
în Pesta călugărița Georgina Keil, care fusese primită ca 
novice în diferite mănăstiri și pretutindenea a comisă 
înșelătorii în numele stariței, pentru care s’au făcută mai 
multe arătări. Evlaviăsa maică va fi dată pe mâna ju
decătoriei penale, spre a o interna într’o „mănăstire*  a 
prihănnițiloră.

Păstrarea lămâilorti — Lămâile se păstrăză bine 
dâcă se pună, în cutii uscate și curate, înfășurate în 
hârtiă și acoperite bine în tote părțile, fără a se atinge 
una de alta, cu nisipă măruntă ce se uscase bine în 
cuptoră ca să nu mai cuprindă nici urmă de umetjâlă 
în elă.

Deosebirea între sălbatică și civilisatu.— Ună tânără 
ce se întOrce dintr’o călătoriă făcută împrejurulă pămîn- 
tului, este întrebată d’ună amică ală său : — »Ge deo
sebire e între ună poporă selbatică și unulă civilisată?*  
— «Forte mică, respunse acesta, la sălbatici mănâncă 
numai cei cari muncescu, pe când la noi, adecă civili- 
sații, mâncă mai multă cei cari nu facă nimică.«

Prognostice. — Domna: — «Simță apropierea 
plăcutului anotimpă ală iernei; (filele ajungă din ce în 
ce mai scurte*.  — Domnulă: „Simtă și eu acăsta ; so
cotelile croitoresei d-tale ajungă din ce în ce mai 
lungi. <

Inscrwțare.
Comunicămă multă or>> L publică, că dela 1 Sep

temvre n. c. pe piâța de .aeolcr^imă încredințată singură 
veiiflare de adevărată rufăriă normală originală siste- 
mulă profesorului Dr. Gustav Jăger firmei

M. & L Lăsz 16
fiindă obligați dânșii a vinde fabricatele năstre cu pre
țurile originale dela fabrică fixate de noi. — Catalăge 
asupra tuturoră articuleloră de rufăriă a regimului lânei 
stau la disposițiunea fiecăruia la susă numiții domni.

W. Benger’s Sohne
Stuttgart și Bregenz

singurii fabricanți concesionați ai articuleloru nor
male ale profesorului Dr. Gustav Jăger.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

Prețurile animalelorti sălbatice.
încă în timpurile cele mai vechi se ocupau Omenii 

în modă bună și rău fOrte bucurosă cu lumea mai înaltă a 
animaleloră. Este cunoscută, ce rolă importantă jucau 
unele animale în mitolog'ă. Lângă Joe șăde în posi
țiune maiestOsă vullurulă (acvila) săuj; Junone, soția lui 
Joe, a protopărintelui deiloră, umblă într’o trăsură ele
gantă purtată de păuni. Apoline, deulă sOrelui, mână 
caii săi cei înfocați (de focă). Pe Diana o vedemă nu
mai însoțită de ogarii cei sulegeți și de blânda cerbOică. 
Celă mai voiosă din toți deii, Bachă celă grosă, era pur
tată, în fericita amețelă a vinului, odihnindă pe ună 
cară comodă trasă de parcll (pardoși) pestriți frumosă. 
Hercule a avută să se lupte în totă viâța numai cu lei 
și cu mistreți. Câtă de mare abusă făceau Romanii cei 
mândri de animalele sălbatice în timpulă măririi loră 
este prea cunoscută. Căci în timpulă întâiu ală crești
nismului era barbara datină de a pune pe cei conver
tiți (trecuți la legea creștină) să se lupte cu lei și cu 
tigri, său mai bine să-i arunce pură și simplu ca mân
care binevenită la numitele bestii.

In timpulă celă mai nou a devenită obiectă de 
modă și de predilecțiune arătarea și espunerea de ani
male sălbatice cu omeni în coliviile loră, în așa numitele 
menagerii. Nu numai bărbați înarmați cu bice grele și 

cu priviri fermecătOre, ci chiară și fete gingașe alegă 
acăstă detestabilă vocațiune, cariera de a domestici ani
male sălbatice răpitOre și a se produce cu ele. Der du
rere că esemplele suntă pră dese, că fărăle sălbatice ară
tară și mai arată pre puțină galanteria față cu secsulă 
frumosă, și-și împlântă bucurosă colții și ghiarăle în 
carnea cea albă, așa că victima inundată în sânge în 
cele mai multe cașuri numai murindă păte fi smulsă din 
gurile și ghiarăle loră. Nevinovată este sportulă cu gi- 
ganții sugătăreloră, cu giganticulă elefantă, care se arată 
fărte accesibilă pentru o tractare amicală, ba ce e mai 
multă se împrelinesce fOrte intimă cu omulă Numai 
arareori se întâmplă, că elă îr.tr’ună accesă de tone rele 
sdrobesce cu piciOrele saie pe păzîtorulă, seu îlă stră
punge cu colții cei gigantici.

Câtă de tare s’a lățită pasiunea pentru animale 
sălbatice răpitOre și nerăpitore chiară și în America, și 
ce sume enorme s’au plătită adeseori pentru astfelă de 
patrupezi, vomă arăta onorabilului lectoră în următorea 
mică schiță, ce o reproducemă în traducere fidelă după 
„Tribuna < din New-York.

«Voițl să sciți prețurile animaleloră esotice (străine), 
nu e așa?*  Așa întrebă veteranulă tmblâmfitoriloră de 
animale sălbatice din Statele unite, George Aristingstadt, 
care tocmai se întorsese din circulă său la Madison Gar- 
den după ce esecutase actulu seu celă mare. «Bine, d-le, 

eu îți potă da informațiunl de totă esacte. Societatea 
nOstră», (fise elă, „are în acestă privință Orecare ase
mănare cu ună comerciu de giuvaere, unde suntă petri 
de același felă, scumpe și eftine

„In timpulă de față au multe soiuri de animale 
prețuri bune. Elefantulă nostru celă albă, pe care 
l’ai vădută d-ta, chiară pentru Vanderkitt (ună bogată 
mare) ară fi pentru acum pră scumpă. Elă costă pe so
cietatea nOstră una cu alta suma de 200.000 de dolari 
=400.000 de florini în argintă. Ună elefantă de rândă 
bine dresată (învățată) costă 30,000 pănă la 40,000 de 
dolari (va să (fică 60,000 pănă la 80,000 de florini în 
argintă). Cei cinci elefanți, pe cari îi avemă în circulă 
nostru, și cari așa de bucurosă mănâncă fenă din eslea 
loră, ne costă suma rotundă de 150,000 de dolari= 
300,000 fl. în argintă. Elefantulă celă verde, pe care 
numai acum de curendă l’am acvirată pentru menageria 
nOstră, ne costă, socotindă spesele de transportă și vă- 
murile, 3000 pănă la 4000 de dolari.

«Decă d-văstră vă veți osteni pănă la insula Oeylon, 
atunci ună agentă de acolo vă procură de sigură elefanți 
pentru prețulă de 700 pănă la 1000 de dolari, în vreme 
ce indigeniloră, cari prindă elefanții, pentru elă, pâte că 
nici jumătate din acestă preță nu le plătesce.

(Va urma).
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Cu încuviințarea prea înaltă a Majestății Sale împărătesei și apostolice regesci 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 bisericesc! în Ungaria, între cari biserica de încoronare din Buda și cate
drala din Cașovia.

Acestu împrumută se va plăti în timpă de 50 de ani prin tragere de losuri după ună plană anumită.
Tragerile consistă din trageri pentru ștergerea împrumutului și trageri pentru câștigu și ’n intervalulă duratei deamortisare 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 fi. 100,000 11. 75,000 fi. 60,000 fi. 50,000 fl. 20,000 fl. 15,000 11. 10,000 fl.

Cea dintâiu tragere se va face Ia 1 Novembre 188G și va cuprinde

UH 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.

Fie-care losă consistă din două părți și adecă:
1. Din obligațiune însăși și
2. Din cuponulă de premiu.

Dăcă ună losă se va trage la tragerea de ștergere a datoriei, atunci posesorulă lui primesce suma de ștergere de celu 
puținii șese până la 10 fl. v. a. în schimbulă obligațiunei, pe când cuponulă de premiu i se dă îndărăptă și participă la tragerile ur- 
mătore de câștigă. Dăcă însă va câștiga vr’ună losă la tragerea de câștigu, atunci acesta se plătesce în schimbulă cuponului de pre
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.

Fiâ-care losu trebue se fie der replâtitu celu puținu cu 6 până, la IO fl. și cuprinde in 
cuponulu de premiu afară de aceea o promesâ, prin oare se acordă dreptulu de a juca la tra
gerile de câștigu.

Câștigurile acestui împrumută nu suntu supuse dârei de câștigu și să ia la 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. ung. 

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

Losurile Basilica („Dombaucs) suntu notate în curs, oficiale ale bursei din B.-Festa și Viena.
Aceste losuri se pună acum în circuațiune și prenotări la aceste losuri se primescă

IK 12 OCTOM'VF.E a. c.
în condițiunile următdre:

Prețulă unui losu este de 8 fl. 50 cr. v. a.
Pentru fiă-care losă 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.
Banceloa^ subsemnate le este reservată administrarea la birourile de prenotare și este fiă-care birou de prenotare împuterni

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

la biroulă de prenotare.
Prenotări primescu:

In Budapesta: TJngarische Escompte- und Wechslerbank, Dorotheagasse, Wurmhof, 
„ Pester TJngarische Commercialbank, Dorotheagasse 1,
„ TJngarische Landesbank-Actiengesellschajt., Palatingasse 4,

In Viena: TJnion-Bank,
n țWechselstube der Union-Bank, I., Graben 13.

In Agram-. Kroatische Escomte-Bank. 
Wechselstube der Kroatischen 

Commercial-Bank,
„ Arad : Arader Plandels u. Gewerbe-Bank, 
„ BielitZ'. Bielitz-Bialaer Handels- und 

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

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

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

Anstalt,
„ Debrecziu- Debrecziner Gewerbe u. 

Handelsbank,
„ FiumC'. D-lă Leopoldo Windspach, 

D. Franco Corosszac & Figlio,
„ Cincibiserici -. D-lă J. Schapringer,
„ Grâu-. Graner Sparassa,
„ GraZ- Steiermărkische Escomte-Bank, 

D-lă A. Neuliold,

In Kanija mare'. Handels. u. Ge
werbe-Bank, 

„ Oradea mare -. Bihaerer Comitats- 
Sparkassa, 

Innsbruck'. D-lă M. Loewe, 
D-nii Payr &. Sonvico, 

„ CasiOVÎa: Kaschauer Handelsbank- 
Acti engesel ls.chaft.

„ ILlagenfurt'. 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,
„ Lemberg-, K. k. pr. Galizische Ae- 

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

„ LiuZ'. Bank fur ObertJsterr. u. Salzburg, 
D-lă Franz Poche,

„ Neoplanta: D-lu Josef Kleintsek, 
„ Neutra-. Neutraer Commercial-Credit- 

Anstalt,

In Neusolll'. Neusohler Sparkassa,
„ Oedenburg -. Actiengesellschaft der 

Oedinburger Bau- und 
Boden-Creditbank, 

OlmutZ -. D-lă W. C. Hirsch, 
Fraga'. Bohmische Escomte-Bank, 

Bohmische Union-Bank, 
Zivnostenska Banka pro Cechy 

a Morav u 
Pressburg: Pressburger Commercial 

Bank-Actiengesellschaft, 
D-lă Theodor Edl, 

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

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

Seghedin: Szeghediner Handels u. 
Gewerbebank, 

Timtsiora -. Temeser Sparkassa, 
Triest-. Filiale der Union-Bank.

Iu Brasovu: Prima bancă Transilvană.
•)

Afara de acesta se primescu prenotări la aarafiile cele mai mari din Budapesta și 
Viena și la cele mai multe institute de bani și case de schimb din monarchia Austro-’Vngarâ.

Formulare pentru declarările de prenotare stau la disposițiune la diferitele birouri de prenotată.
B viena * bl Octombre 1886.

TJngarische Escompte- & Wechslerbank. Union-Bank. Pester Ungarische Comerzialbank.
in Viena.

Tipografia ALEXI, Brașovă.


