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Administrațiunea.

Brașovu, 28 Septemvre 1886.
piarele polonese din Galiția aducu scirea 

sensațională, că Rusia face pregătiri militare în 
Basarabia. I se raportdză lui „Dziennik Polski“, 
că unii corpii de armată de 25,000 dmeni, care 
era concentrată la manevre între Chișinev și 
Bender, a foștii trimesu la Odesa și la Ungliem, 
6r garnisdna dela Hoțind fu îndreptată la gra
nița română. In Iedince să fi sosită deja două 
regimente de infanteria și o bateria de câmpii 
și în Șmerinca s’ar țină gata unu mare numără 
de vagăne pentru transportulă trupeloră.

Asemeni sciri a primită și „Neue freie 
Presse“ dela corespondentulu său din Basarabia, 
care afirmă, că în cercurile militare rusescl se 
vorbesce despre viitărea ocupare a Bulgariei ca 
de ună lucru sigură, țfiarulă rusă „Odeschy 
Wiestnik,“ ca și când ar voi se confirme acăsta, 
raportăză că suntă chemați sub arme 230,000 
de recruți.

In contradicere cu aceste faime suntu asi
gurările oficiăse, ce se dau din Berlină și din 
Petersburg, că Rusia n’ar avă de gând să ocupe 
Bulgaria.

In.același timpu însă pledăză organulă par
tidei național liberale serbesci din Belgradă pen
tru o acțiune repede a Rusiei, cerândă ca acăsta 
să ocupe Bulgaria. De altă parte procedarea ge
neralului Kaulbars în escursiunile sale prin Bul
garia pare a avă de scopă tocmai a provoca con
flicte între poporațiunea și regența bulgară, spre 
a pregăti terâmulu ocupațiunei militare.

Suntemă în privința acăsta de acordă cu 
cei ce nu credă că cestiunea bulgară se va pută 
resolva fără a se turbura pacea.

Este învederată, că purtarea generalului 
Kaulbars stă în contradicere fățișă cu politica 
ce-o urmăresce monarchia năstră, conformă de 
clarațiuniloră d-lui Tisza în camera ungurăscă. 
Agentulă diplomatică rusescă se gerăză în Bul
garia ca într’o provincia rusăscă, ține discursuri 
lungi în adunările poporale, criticândă guvernulă 
bulgară actuală, ațîțândă massele în contra lui 
și amenințândă cu puterea coverșităre a Țarului.

Debutulă d-lui Kaulbars, dăcă este să dămă 
deplină cre^ămâhtă sciriloră telegrafice transmise 
de „Agenția Havas,“ n’a avută însă până acnm 
resultatulu dorită. Se pare, că brusca purtare 
a generalului rusă a deșteptată și mai multă 
spiritulă de oposițiune și de neatârnare în Bul
gari, și poporațiunea pretutindenea să fi luată 
partea regenței.

Altfelă suntă soirile ce le primescă diarele 
rusescl. Aceste spună, că în armata bulgară ar 

domni mare nemulțâmire contra regenței, și că 
în Sistov întrâga poporațiune să fi hotărîtă de a 
nu lua parte la alegeri și de a protesta în con
tra Sobraniei, ce se va întruni fără consimță
mântul ă Rusiei.

Suntemă siguri că aceste sciri suntă esa- 
gerate, ddr în totă casulă putemă admite, că a- 
gitațiunile generalului Kaulbars au produsă o 
scisiune între Bulgari, care de sigură, că s’a 
manifestată cu ocasiunea alegeriloră pentru So- 
braniă, ce erau ficsate pe <Țua de eri, Du
minecă.

N’avemă încă nici o scire despre resultatulă 
acestoru alegeri. Să fiă 6re din nou oprită co
respondența telegrafică a Sofiei cu străinătatea? 
P6te că drele cele mai deaprope ne voră aduce 
vre-o nouă surprindere, bunădră resturnarea re
genței său altceva de soiulă acesta. In împreju
rările de astăzi ne putemă aștepta la ori și ce.

Spre a mări confusiunea și a contribui la 
ațîțarea spiriteloră și așa destulă de agitate, au 
începută acum și consulii englesi a imita esem- 
plulă generalului Kaulbars. Se ijice, că la mee- 
tingulă din Rusciucă ar fi vorbită și consululă 
Angliei, conjurândă pe Bulgari, ca să nu cedeze 
pretensiuniloră Rusiei.

Dăcă se va adeveri acăsta, atunci „Stan
dard “ s’a întârziată cu critica, ce o face „mon- 
strudsei conduite^ a generalului Kaulbcrs, care, 
întrândă în contactă directă cu poporulu, a vio
lată legile internaționale. După ce acum și re- 
presentanții Angliei au începută a-i face concu
rență generalului Kaulbars, rămâne ca urma să 
alegă, care din ambele părți a avută o purtare 
mai puțină monstrudsă.

Se vorbesce de-o notă identică ce ar pre- 
gâti’o Austro-Ungaria împreună cu Anglia spre 
a-o trimite la Petersburg. Dăr pre când (fia
rele engleze variază tema despre o înțelegere în
tre Anglia și Austro-Germania unele foi ger
mane vorbescă de-o probabilă apropiare a Fran- 
ciei de Germania, în scopă de a sili pe Englesi 
să-și retragă trupele din Egiptă.

Cine se mai pdte orienta în chaosulu aceș- 
toră sciri contradicătdre ?

Crisa bulgară.
— „Standard^ cere ca Țarulă să recheme pe ge

neralulă Kaulbars a cărui conduită a devenită monstru- 
6să prin violarea legiloră internaționale.

— Corespondenfulă din St. Petersburg ală diarului 
„Daily News“ spune că Austria e firmă hotărîtă a în- 
pedeca ori ce nouă încălcare din partea Rusiei în Bul
garia si că ar esista ună acord complectă cu Englitera 
pentru trimiterea unei note aprope identice la ,St. Re- 
tersburgă. ♦’

— Depeși private din Belgradă anunță, că organulă 
partidului națională-liberală „Beogradski Dnevnik“, cere 
o acțiune repede a Rusiei și ocuparea Bulgariei pentru 
ca Europa occidentală să afle că nimeni afară de Ru
sia nu trebue să aibă influință în Balcani, țliarulă 
„Nozi Beodradski Dnevnik" vorbesce în același sensă.

— „Kreuz Zeitung“ respinge paralelulă stabilită 
de diarele rusescl între situațiunea Austrii în Bosnia. In- 
fluința rusăscă în Bulgaria nu este justificată decâtă 
numai câtă echivaleză înfluința exercitată de Austria în 
Serbia: dâr Rusia nu voiesce să sciă nimieă de o atare 
stare de lucruri, căci acesta ar fi a nu se ocupa de 
afacerile interiăre ale Bulgariei.

— Ultimele incidente din Sofia ar fi nemulțumită 
cercurile nostre politice din Berlină.

—■ Circulă scirea că lord Churchill, însoțită de am- 
basadorulă Engliterei Sir Malet, se va duce la Varzină 
să vâcjă pe principele de Bismark. După o altă scire, 
lordul Churchill va avea o întrevedere cu principele 
Alexandru de Battenberg.

— fiarele vieneze semnalăză 6re-carl articule din 
fiarele rusescl, ce declară că Rusia îșî va schimba po-

ilica actuală, ceea ce nu • va fi plăcută nici Austriei nic 
Germaniei

— După nisce sciri primite din Parisă, se va tri
mite o protestare colectivă la St. Petersburgă, în casulă 
in care Rusia ar usa de violențe în Bulgaria.

Scirile din Rusciuk semnaleză o furtună pe Du
năre. Lumea se îngrijesce de situațiunea generalului 
Kaulbars, care a avută curagiulă să meargă în josulă 
Dunărei într’o barcă.

General ulă Kaulbars a Jplecată dela Sistov în
tr’o barcă cu pânde și a sosită în Rusciuc abia la 
6 ore din causa vântului contrară. Generalulă, însoțită 
de 3 persone, a fostă primită la debarcare de consululă 
Rusiei, der fiindă că era întunerică nici ună curiosă nu 
se afla pe cheiă.

— Diarele vienese constată că declarațiunile con
telui Taaffe, privitOre la raporturile Austro-Ungariei cu 
Germania nu lasă să subsiste nici o neînțelegere și că 
suntă de natură a produce o împăciuire complectă.

— „Tagblatt" (|ice că sinceritatea constantă a na- 
țiunei bulgăresc! va sprijini acțiunea diplomatică a pute- 
riloră contra politicei subversive a Rusiei. Trebue ca
binetele să se înțeleagă asupra măsuriloră de luată con
tra nihilismului unei politice ce se silesce a răsturna in- 
stituțiunile. Sinceritatea armatei bulgăresc! e cu atâtă 
mai necesară cu câtă acâstă politică nihilistă amenință 
se trecă granița serbâscă.

-- Se semnalează marile sforțări ce le face par- 
tidulă rusă în Serbia pentru a provoca resturnarea re
gelui Milană. Se vorbesce chiar de proecte de atentată 
contra personei sale.

— - Nisce informațiun! din Berlină confirmă că Ru
sia n’are de gând să ocupe Bulgaria.

— „Corespondența politică11 declară, pe basa unei 
comunicațiun! a legațiunei serbesci, că nu se scie ni- 
mică despre o pretinsă conspiraține ce s’ar fi descoperită 
contra regelui Milană.

In camera deputațiloră din Viena, răspunijândă la 
interpelarea d-lui Heilsberg, contele Taaffe declară că 
presupunerea că alianța dintre Austria și Germania ar fi 
sdruncinată e cu totulă nefundată. Acâstă alianță se în- 
temeează pe niște base cu totulă precizate în delegați- 
uni de către contele Kalnoky. Nu trebue să ne tememă 
că raporturile intime și deplina încredere între cele două 
monarchii ar pute să fiă turburate seu slăbite.

Aspectulă orașului Rusciucă e liniștită, dâr spiri
tele suntă surescitate și elementulă civilă pare cu totulă 
decisă a resista prin tote mijldcele la obstacolele ce s’ar 
pută produce Duminică la alegeri. In privința atitudi- 
nei probabile a ofițeriloră părerile suntă împărțite. Pă
rerea unanimă este că dăcă, după cum speră Bulgarii, 
se va înlruni adunarea cea mare, ea va vota pentru prin- 
țulă Alexandru și mulțî adaogă că dăcă Europa ar opune 
ună veto, adunarea va proclama forma republicană. In 
privința atitudinei ce o va ține generalulă Kaulbars, pă
rerile suntă asemenea împărțite. Unii tfică că generalulă 
se va duce la Șumla, alții dică că va remânâ Ia Rusciucă 
pănă după alegeri și în acesta din urmă casă e temere 
că se voră naște turburărl. In meetingulă ce s’a ținută 
în 8 Octomvre consululă Engliterei ar fi angagiată în rea
litate pe Bulgari să nu cedeze nimieă Rusiei.

— Articolulă din „Nord. Allg. Zeitung", caredes- 
fătuește dela ocupația rusă a Bulgariei, a avută de re- 
sultată, că foile din Petersburgă, cari pănă aci pretindeu, 
că puterile vecine vrâu să împingă pe Rusia la o ocupa- 
țiune prejudițiabilă intereseloră sale, ceră ârăși energică 
măsuri violente contra Bulgariei. Numai unele foi se 
pronunță, ca Bulgaria să fiă lăsată în mila Domnului. 
E surprindetoră, că colonelulă Komarow, bine informată 
asupra disposiției din cercurile militare, este acum contra 
ocupării și numește șovinișt! pe acei publiciști ruși, cari 
pledăză pentru ocupare, dicendă că ei ducă apa la mora 
dușmâniloră Rusiei. Cu tâte astea se crede că 'ocuparea 
rusă va urma, decă va fi evidentă fiasco lui Kaulbars și 
că atunci și Turcia va- lua o atitudine răsboinică. Insă 
mulțî consideră ocuparea ca o spadă cu două tăișuri, ce 
ar pută să rănâscă pe Rusia, tăindă totodată relațiile 
ei cătră Europa și lumea slavă.

— Ministrulă bulgară de esterne d. NacevicI a 
adresată o circulară representanțiloră puteriloră în Sofia,
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în care enumără actele generalului Kaulbars spre a do
vedi, că generalulă a comisă încălcări esențiale în auto
nomia internă a Bulgariei. Circulara conține numerâse 
amănunte și în fine râgă puterile semnătore tractatului 
dela Berlină să dea sprijinulă loră morală guvernului 
legală constituită ală Bulgariei contra acestoră încălcări. 
In urma acestei manifestări a guvernului bulgară se 
face ună viu schimbă de idei între cabinete. In Londra 
domnesce părerea, ca puterile să facă la Petersburg re- 
presentațiuni colective în basa circulării bulgare. Opinia 
altui cabinetă este însă, ca guvernulă rusă să fiă invi
tată, nu în formă colectivă, ca să se pronunțe asupra 
fapteloră citate în circulara bulgară. Atitudinea resolută 
a Angliei se t|ice că n’a rămasă fără impresie în Con- 
tinentă, pentru că aci se vede ună semnă, că Anglia e 
decisă a ieși din atitudinea’i reservată de pănă acum.

— Consululă rusă din Filipopolă, d. Igelstrom, a 
primită o copiă a cerâriloră generalului Kaulbars și or- 
dinulă să le multiplice litografică și să pue a se distri
bui în publică. Dimitrov, prefectulă orașului, a luată 
îndată măsuri spre a opri circularea foiloră căci nu se 
ceruse permisiunea autoritățiloră, ba nici prefectului nu 
se trimisese nici ună exemplară. Pe fâte colțurile stra- 
deloră suntă afișe ale prefecturii, prin care alegătorii 
suntă chemați la alegeri la 28 Septemvre. Ună mee- 
ting, la care au participată cele mai bune clase ale po- 
porațiunei din Filipopolă, a votată prin aclamare o re- 
soluțiă cu trei puncte. Primulă punctă esprimă dorința 
ca Bulgaria să rămâiă unită, liberă și independentă; ală 
doilea exprimă regenței asentiment ulă la convocarea 
Sobraniei, spre a se procede câtă mai curândă la ale
gerea unui nou prință; ală treilea blamâză pe autorii 
conspirației, ce a provocată abdicarea prințului Alexan
dru. Aceste puncte s’au adusă prin telegrafă la cunoș
tința d-lui Radoslavov.

— Lordu Churchill a trecută Mercurl incognito 
prin Berlină. Acum se află la Dresda și se va reîntOr- 
ce prin Viena și Parisă.

— La meetingulă din Rusciucă convocată de Za- 
haria Stoianov capulă partidei liberale naționale bulgare, 
nici n’a presidată, „nici n’a luată parte consululă en
gleză Dalzeală. (|ice „Telegrafulă". La meetingă Stoia
nov a cetită următdrea depeșă a principelui Alexandru:

»Refusă a primi banii votați de Sobraniă. Fiind 
realesă de marea Sobraniă, voiă reocupa tronulă prin 
grația lui Dumnezeu și voința singură a națiunei bul
gare. «

Colonelulă Filov, comandantulă pieței, și corpulă 
ofițereștii au aderată ia resoluțiunea votată de meeting. 
Oficerii au hotărîtă de a nu merge spre întâmpinarea 
lui Kaulbars.

— Maiorulă Blescov și căpitan Dermancev, ambii 
din Rusciucă, au demisionată, asemenea s’au depărtată 
din rîndurile armatei bulgare și alți câțl-va oficeri bă- 
nuițl a fi primită să trădeze patria loră, pentru a fi 
bine resplătițl.

Dou6 apeluri contra lui Kaulbars.
Biuroulfl partidelor^ amice guvernului din 

Sofia a publicații §următorulă apelu contra ge
neralului rusă. Kaulbars:

Frațiloră! Kaulbars a plecată în provincia cu sco
puri de agitațiă, spre a vă îndemna să vă lăpădațl .de 
patriă, de independența și istoria bulgară. Elă caută să 
provâce o răscălă spre a face posibilă ocupația rusă.

Deschideți-vă ochii dâcă doriți să nu vă blastăme 

urmașii voștri. Arătați generalului fără conștiință, că 
patria vă este mai scumpă decâtă ori ce. Elă vă minte, 
dâcă vă vorbesce în numele Țarului. Păziți-vă de elă 
ca de ciumă. Nu uitați că ochii întregei lumi civilisate 
suntă îndreptați spre noi. Decă nu ne arătămă demni 
de independență, țăra ne va fi jăfuită. De noi depinde 
apărarea; decă nu ceremă ocuparea, nimeni nu ne-o 
pâte impune. Voi oficeri bulgari și soldați, cari nu de 
multă v’ațl vărsată sângele pentru independența patriei 
ndstre, vă veți arăta ca demni fii ai Bulgariei și inac
cesibili rubleloră ruse. Kaulbars vă va momi, va căuta 
să vă mintă și să vă cumpere. Nu vă lăsațl I Păstrați 
onorea Bulgariei, ca să vi-se eterniseze numele; țineți 
susă onârea soldatului bulgară!

Zaharia Stoianov a publicatu următbrea 
proclamațiune cătră oficerii bulgari:

Oficeri! Desceptați-vă, fii ai Bulgariei, sunteți bre 
ună corpă deosebită de națiune, că se adresâ^ă la voi 
aparte? Sunteți același corpă cu națiunea, der vai, adl 
au sosită timpuri grele, când ' vocea hotărîtore vă apar
ține și vouă. In mijlocullî vostru a străbătută satana.

Agenții anarhiști caută a vă îndupleca, vi să pro
mită munți de aură, grade și decorații pentru ca să fiți 
hotăriți de a comite cea mai mare crimă — trădarea 
patriei. Acâsta voeșce o putere, care a doua di dupăce 
se va consuma crima va declara: oficerii b'ulgari suntă 
demoralisați, au devenită nisce politician!, este de nea
părată trebuință ca să fiă înlocuițl cu oficeri ruși. Ară
tați străiniloră că știți pentruce v’ați luptată la Slivnița, 
că desprețuiți făgăduielile necurate, că aerulă casema- 
teloră dela Orengurg și Tiflis vă e nesuferită, că Bulgaria 
este liberă și independentă. Să trăiască Bulgaria in
dependentă. Să trăiască eroulă dela Slivnița, Alexandru I.«

Râsboiu cu Rusia.
„Allgemeine Zeitung“ din Miinchen îșl în

cheia seria articulilord, din cari amu reprodusă 
o parte în numărulă trecută de Sâmbătă, des- 
criindu situațiunea din Bosnia și Erțegovina și 
peste totu din Austro-Ungaria, vrendu se deducă 
de aci, că într’unu răsboiu cu Rusia puțini sorți 
de reușită ar ave monarhia ndstră.

Prin detronarea lui Alexandru, Rusia a obținută 
în cestiunea Orientului cea mai mare victoriă dela umi
lirea sa la congresulă din Berlină încbce. Și față cu 
acâstă victoriă a Rusiei, ce posițiune ia Austro-Ungaria 
în peninsula balcanică?

Cu ocuparea Bosniei și Erțegovinei au începută po- 
porele Austro-Ungariei să se’mprietenescă, deși la înce
pută erau contra ocupațiunei. Trebue să mărturisimă 
că Austria a făcută multă bine în Bosnia și Erțegovina, 
dăcă ținemă sâmă de starea ce domnea acolo înainte de 
ocupațiune. S’a adusă acolo ordine și moralitate, s’au 
îndreptată deopotrivă confesiunile, s’au construită șosele 
și căi ferate ș. a.

Cu t6te astea ar fi o greșâlă a crede, că popora- 
țiunea e mulțămită. Nemulțămirea cu dominațiunea 
austriacă e totă așa de mare ca și cu cea turcescă. 
Căușele principale suntă, că Austria n’a resolvală ces
tiunea agrară și n’a căutată să’și câștige simpatiele Ser- 
biloră de acolo, care fonnâză grosulă poporațiunei din 
Bosnia și Erțegovina.

Cestiunea agrară a fostă și sub dominațiuDea tur- 
căscă cea mai ardătbre cestiune, causa revolleloră pe
riodice. Rajalele (iobagii) creștine căutau să se libereze 
de Begii mohamedanî. Când în 1876 a isbucnită răs- 

boiulă sârbo turcă ei credeau că Serbia va îndeplini opera 
liberării. Când după aceea în 1878 Austria a intrată 
în Bosnia, credâu Rajalele că Austria îi va libera de 
Begi și le va da pământuri. Dâr poporațiunea creștină 
a fostă desamăgită cu atâtă mai multă, cu câtă Serbia 
în părțile anexate a resolvată cestiunea agrară, și totă 
așa s’a resolvată și în Bulgaria. Austria a păstrată 
vechiulă raportă între CmețI (țărani) și Begi (proprietari 
de pământă.) Statulă ia decimea, Begulă treimea, plus 
mulțime de dări moderne și monopoluri, așa că țăranulă 
e multă mai împovărată în Bosnia și Erțegovina decâtă 
sub dominațiunea turcâscă, și are numai acelă avan- 
tagiu d’a nu mai fi espusă arbitriului și crudimei 
Begului.

Se pote gâci, de ce Austria a întârziată cu resol- 
varea eestiunei agrare. Abstrăgândă de faptulă că ță
rile încă nu suntă în posesiunea Austriei, ca anexate, 
Austria pare că, de când e Kallay în fruntea adminis- 
trațiunei Bosniei și Erțegovinei, vre să se sprijine pe 
elementulă mohamedană, anume pe Begi. Dâr tocmai 
protecțiunea, când a uneij confesiuni, când a alteia, e 
stricăciosă Austriei. La începutulă ocupațiunei a fostă 
prolegiată elementulă catolică, aducându-lă în legătură 
cu aspirațiunile de mare Croațiă. Prin acesta s’au în
tărâtată Sârbii și Mohamedanii contra Austriei. Când 
Kallay a ajunsă ministru, s’a vădută greșela și începu a 
se protegia elementulă mohamedană. Prin acâsta cer
curile clericale din Viena s’au amărîtă și au scosă la lu
mină broșura „Presentulă și viitorulă Bosniei" (în contra 
administrațiunei ausfriace și în contra Unguriloră), âr 
printr’o altă broșură se ia în apărare Kallay.

Când Kallay a ajunsă ministru, Serbii din Bosnia 
’șl-au pusă mari speranțe în elă. Der se pare Kallay 
voesce să curețe din Bosnia totă ce e sârbescă, pănă și 
numele. Sub Turci școlele confesionale sârbesc! din 
Bosnia purtau de-asupra inscripțiunea „șeâlă sârbescă». 
Sub administrațiunea lui Kallay s’au înlocuită aceste 
inscriptiunl cu acele de «șeâlă greco•orientală». Kallay 
nu recunâsce poporă sârbescă în Bosnia ci numai »po- 
poră bosniacă». Dâr și mai multă se simtă vătăma ți 
Sârbii în afacerile loră religiose. Metropolitulă KosanovicI, 
iubită de Sârbi, fu constrînsă să renunțe la postulă său, 
fiindă că nu găsea scută la guvernă pentru credincioșii 
săi; elă ’șl-a părăsită patria, ca și metropolitulă Mihailă 
din Serbia, căutândă scută la Rusia.

Se pdte dice, că Serbii suntă cei mai apăsați în 
Bosnia și Erțegovina. Dâr nici Mohamedanii, afară de 
câțiva Begi, nu suntă mulțămiți cu administrațiunea 
austriacă. Mohamedanii eraudnvățațl să joce pe domnii 
în Bosnia, de aci apoi emigrarea continuă a loră. Ce 
privesce elementulă catolică din Bosnia, e și după nu
mără și materială și spirituală îndărăptulă Sârbiloră și 
Mohamedaniloră.

De aci urmâză, că Austria nu se pote sprijini pe 
poporațiunea Bosniei și Erțegovinei. Cine vrâ să dom 
nâscă acolo, ar trebui să aibă pe partea sa grosulă po- 
porațiunii, pe Sârbi. Când am făcută atentă pe ună 
influentă bărbată de stată asupra acestei împrejurări, 
mi-a răspunsă: >In acâstă privință nu putemă concura 
cu Rusia. In Bosnia și peste totă în peninsula balcanică, 
nu prin puterea baioneteloră nâstre pulemă lucra." Și 
tocmai fiindcă Austria nu se p6te sprijini pe popora- 
țiunile slave din peninsula balcanică, posițiunea ei față 
cu Rusia în tâtă crisa Orientului e fârte grea. Asta se 
arată în Bosnia și încă mai multă in Serbia. Aci t6lă 
influința Austriei atârnă de cei doi ochi ai regelui 
Milană.

FOILETONU.

Prețurile animalelor!! sălbatice.
(Fine.)

«Clasificațiunea următâre a prețuriloră are valore 
pentru tăte cașurile: Mai ântâiu vinălarândă, decă este 
să dică așa, animalele cultivate, cari se potrivești) mai 
bine pentru esportă. Acestea au totdâuna prețuri mari. 
Apoi urmâză animalele, cari numai că suntă blânde și 
stau celă puțină liniștite în colivia loră și nu rupă (sfâ- 
șiă) îndată totă ce vine în apropierea loră. După aces
tea urmecjă elefanții prinși de curendă, cari suntă capa
bili să esecute totă felulă de drăcii posibile și cu cari 
adeseori nu este posibilă a sta.

«Noi avemă o ledică frumâsă, care ne costă 6.500 
de dolari, ună leu bine crescută în preță de 1000 pănă 
la 3000 de dolari,

>Ună tigru bună costă 4000 de dolari, pe câtă 
vreme soiuri mai neînsemnate se potă căpăta și cu pre- 
țulă de 800 de dolari. Ună tigru este ună animală mai 
maiestosă ca ună leu, și nu suportă prinsdrea așa de 
bine ca acesta. Acâstă împrejurare și greutatea de a-lă 
prinde suntă causa, că tigrii stau totdeuna susă în preță. 
Ună omă, care este trimesă să prindă ună tigru cres
cută, voesce să aibă contraclulă sigură în buzunară, căci 

a prinde ună tigru crescută, mare, este ună lucru greu 
și împreunată cu mari spese.

„Ună ursă bine învățată (dresată) costă 500 de 
dolari, în vreme ce urșii de rândă, nedresați, precum îi 
vedemă pretutindenea, mai alesă purtațl de Țigani, costă 
celă multă 50 pănă la 300 de dolari. Ună ursă albă 
de ghiață (ursă dela poli—Polarbăr), care este bine acli- 
matisată și pOte trăi fără să-i trebue obicinuita cantitate 
de ghiață de două pănă Ja trei mii de punți pe di, costă 
pe ușoră 3000 de dolari.

„Leopardii brasiliani și africani variâză în preță de 
1000 pănă la 2000 de dolari.

„Girafa este unu subiectă gingașă. Timpulă celă 
mai lungă, ce ea îlă p6t.e petrece în prinsore suntă celă 
multă doi ani. Tare adeseori se întâmplă, că ele nici 
pe jumătate din timpulă acesta nu o potă duce. Greu
tatea cea mai mare constă în a deda pe girafele șă-șl 
ia mâncarea sâu să bea de josă de pe pămăntă. In 
starea loră sălbatică ele beau din foile de palmi, cari a- 
deseorl suntă formate ca paharulă. 0 ciurdă mică de 
girafe la numără de 15 au fostă vândute odată cu 50.000 
pănă la 100.000 de dolari. Dintre cele șâse-Zeci de 
specii de antilope, cari trăescă în Africa, costă cele mai 
mari, precum așa numitele gnu, și unele asemenea a- 
cestora, 1000 pănă la 2000 de dolari de ună capă.

>0 cămilă costă adeseori 800 pănă la 1000 de 

dolari, Noi cumpărarămă odiniâi’ă eftine ună numără de 
cămile dela ună speculantă, care făcuse nenorocâsa în
cercare de aclimatisa aceste soiuri de animale în Tes- 
cas. In deșerturile Asiei și ale Africei o cămilă are 
mai mare preță ca ună cală și ajunge și o vârstă tare 
înaintată.

„Hipopotamii (caii de rîu=hippopotamus) variază 
în prețuri fârte tare. înainte cu cinci ânl puteai de si
gură cumpăra unulă cu 50,000 de dolari, acuma însă 
credă, că suntă mai scumpi.

»Rinocerii (Nashorn) costă uneori 3000' pănă la 
5000 de dolari.

«Maimuțele mai mici suntă mai eftine, fiindcă ele 
se importă totdâuna în numără mai mare și costă una 
adeseori numai 25 de dolari. Focele (numite și viței 
— sâu câni de mare — Seehunde, Roben lat. phocae) 
cele mari, precum chinopavianulă (Hundspavian) și altele 
asemenea suntă cu multă mai scumpe și costă adeseori 
1000 de dolari unulă.

«Mulți proprietari de menageriă ară da buni bucu
roși și câte 10,000 de dolari pentru ună gorila; și cu 
tâte acestea în timpulă acesta nici cu prețulă arătată nu 
se capătă nici ună esemplară. Și noi trebue să ne mul- 
țămimă cu chinpansl, cari încă totuși costă câte 3000 de 
dolari unulă.

»Ună struță bătrână costă de bună sâmă 1000
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In privința celoru ce urmdză, redacțiunea 
fdiei „Allg. Ztg“ dice că nu pâte, decâtu cu 
mare reservă, împărtăși unele din conclusiunile 
esprimate de autorultî articuliloru.

In nici o țâră din Europa nu are atâla însemnă
tate ca în Ungaria strigătulă: „Răsboiu cu Rusia.* S’ar 
pute dice chiar, că fiăcare adevărată Maghiară cade în- 
tr’o dre-care tresărire nervâsă, îndată ce se gândesce la 
râsboiulă cu Rusia. Nu numai cugetulă Ia revanșe pen
tru Siria (Vilagos), ci întrâga siguranță a viitorului „ma
relui imperiu maghiară* dela Marea Adriatică pănă la 
Marea Nâgră atârnă de perdea ce se speră a o suferi 
Rusia. Dâră înainte cu câteva luni ministrulă unguresc 
de honvedî a pusă în perspectivă, în parlamentul^ din 
Pesta, răsboiulă cu Rusia ca o eventualitate a viitoru
lui apropiată.

Dâr nu numai în Ungaria, ci și în ceeaialtă jumă
tate a monarchiei se crede într’unfi răsboiă cu Rusia, 
care trebue să se nască din desvoltarea mai departe a 
cestiunei Orientului. Posițiunea Austriei în Serbia, cu 
tată pretinia regelui Milană, este fârte rea. Responsa
bilitatea pentru ultimulă răsboiu serbo-bulgară și pentru 
datoria colosală de 300 milione franci a Serbiei se a- 
tribue Austriei! Tote astea’i vină bine Rusiei. Cum 
stau lucrurile adi în Serbia, o crisă in regență se pole 
încă întâmpla, căci numai punendu-se ună nou regentă 
în Serbia crede Rusia că îșî dobândesce erăși influința 
sa în peninsulă balcanică. Periculu'ă încă nu e imi
nentă, câtă vreme Rusia nu’șl pornesce trupele spre 
Bulgaria, dâr cumcă Rusia îșî va porni armata sa spre 
a’și redobândi înfluința sa, arată Iote semnele. Rusia 
nu se teme adi de nici o coalițiune și celă dintâiu ba- 
talionă rusă pe pământulă bulgară însemnâză revoluțiu- 
nea în Serbia (răsturnarea lui Milanfl) și acțiunea Mun- 
tenegrului contra Ertegovinei.

Și în acestă momentă se ivesce pentru Austria 
tată seriositatea situațiunei, spre a lua o hotărîre: vo- 
esce ori nu marele răsboiu cu Rusia? Noi nu credemă 
în posibilitatea unui asllelă de răsboiu, In acăstă cre
dință ne întăresce raportulă Germaniei atâtă cătră Aus
tria câtă și cătră Rusia. Amiciția și alianța Germaniei 
cu Austria niciodată nu va merge așa departe, ca arma
te germane să sprijinâscă pe Austria contra Rusiei. 
Dăcă Germania ar fi voită acâsta, ar fi avută destule 
ocasiunl. In 1876 Austria ar fi întrată în Serbia și 
n’ar fi permisă Rusiei să trâcă Dunărea Der Austria 
nu numai că n’a începută răsboiu cu Rusia, ci spre 
marea mâhnire a Maghiariloră a permisă să trecă volun
tarii ruși în 1876 prin Ungaria în Serbia.

Ună răsboiu ală Austriei contra Rusiei nu s’ar 
putea mărgini în peninsula balcanică. Teatrulă răsbo- 
iului ar cuprinde și Galiția și Ungaria, și răsboiulă ar 
putea fi fatală pentru Austria. Acâsta n’are în penin
sula balcanică nici ună singură punctă de sprijină. Dela 
Sava și Dunăre pănă la marea Adriatică s’ar revolta 
întrâga poporațiune. Muntenegru ar opera în sudă că
tră Erțegovina, pe când câteva batalione ruse ară fi de- 
ajunsă, ca să pună Bosnia în flăcări. Și ce să dicemă 
de Croația și de Ungaria ? Disposițiunea în Croația e 
acjl multă mai iritată contra Ungariei decâtă în 1848, 
Ună semnală numai șî grăniferii pornesc ca în 1848 
contra Maghiariloră, numai câlă adi n’ar fi comandați 
din Viena, ci de Ruși. Și apoi Ungaria! Nemulțămirea 
naționalitățiloră și ura contra asupritoriloră loră, contra 
Maghiariloră, e așa de mare, încâtfi la cea mai mică 
causă s’ară repeți groznicele scene ale răsboiului civilă 
din 1848. România să voiască numai și pune Ardea- 
lulă în flăcări. Serbii în sudă, cari în 1848 și 1849 au

fostă în stare a ține în Iocă întrega armată ungurâscă 
insurgență, șî-ar aședa erăși, sprijiniți de cete din Ser- 
biaj tabăra loră pe vechile șanțuri ale Româniloră și 
ară cutriera Backa și întregulă Bănată. Cele trei mi
lione de Slovaci și Rusniaci ai Ungariei ore ară sta ei 
liniștiți, când Rușii ară purta răsboiulă la granițele Un
garie^? Consecințele unui răsboiu între Austria și Ru
sia în adevără nu se potă calcula!

Se crede că alianța cu Germania oferă Austriei 
sorți siguri de isbendă într’unu răsboiu cu Rusia. Noi 
nu credemă că armate germane voră sprijini pe Austria 
contra Rusiei. Mai curendă credemă, că Germania ar 
face o schimbare de front.fi în favorea Rusiei, precum se 
pâte vede acâsta din atitudinea Germaniei în Gestiunea 
bulgară. într’ună artieulă în »Allg. Ztg.* din 1874 amă 
disă, că interesulă Germaniei la Dunărea de susă e 
identică cu interesulă Rusiei la Dunărea de josă, și că 
.începută odată marea unire a poporului germană nici 
o putere din lume nu e în stare a o împedeca, cu atâtă 
mai puțină Austria, der că ciocnirea între lumea ger
mană și între cea slavă e încă departe și va veni după 
resolvarea cesfiunii orientale." «Deocamdată Rusia și 
Germania ară avâ ună interesă comună a transforma în 
înțelegere ostulă europânfi. Germania la Dunărea de 
susă, Rusia la Dunărea de josă.<

Germania se va sili, nu-i vorbă, fiindcă e aliată 
cu Austria, să oprâscă pe acâsta d’a se ciocni cu Rusia. 
Germania ar pute interveni, dâcă Rusia ar ataca pose
siunea Austriei, dâr pentru ceea ce ar întreprinde Rusia 
în peninsula balcanică contra voinței Austriei, mai că 
n’ar pută interveni Germania pentru Austria. 0 poli
tică orientală greșită a Austriei n’ar putâ-o sprijini Ger
mania niciodată.

Și e greșită politica Austriei. Ea urmăresce țeluri 
imposibile în peninsula balcanică, pentru ca în urmă să 
ajungă la cele mai mari desamăgirl. Austria a urmă
rită țeluri imposibile în Italia și în Germania, și totă 
imposibile urmăresce și acum în peninsula balcanică. 0 
adevărată politică orientală a Austriei n’ar umbla în 
Orienta după cuceriri materială, ci și-ar consolida pute
rile înăuntru, pentru ca să lege de sine micele state 
creștine ale peninsulei balcanice prin comunicațiune, 
prin comerciu și prin cultură. De o aslfelă de concu
rență n’ar avea să se târnă Austria din partea Rusiei. 
Orice altă concurență a Austriei cu Rusia în peninsula 
balcanică este cu totulă esclusă.

«Răsboiu cu Rusia" nu se va face, câtă timpă 
Germania va stărui pentru pacea europână.

SOIRILE PILEI.
Adunarea comitatensă a comitatului Pojună a ho- 

tărîtă să sprijinâscă petițiunea comitatului Borșodă, ce sa 
înaintată la dietă în afacerea Janskv; comitatulă Po- 
jună încă va înainta din parte-i o asemenea petițiune.

—x—
In timpulă din urmă colera a luată în Seghedinu 

dimensiuni mai mari. In ultimele 24 de ore s’au bol
năvită 37 și au murită 13 persâne. Dela ivirea colerei 
în Seghedină s’au bolnăvită cu totulă 93 și pănă acum 
numai 2 au fostă cari au scăpată din spitală vindecați; 
ceialalțl parte au murită, parte se află încă sub cură.

—x—
După o statistică a viceșpanului Barcscty numărulă 

școlarilor!! obligați a cerceta scola în comitatulă Hune- 
direi este 39,090. Din aceștia 3437 suntă Unguri, 922 
Germani și 34.731 „Valahi." Cercetâză scâla peste totă

26,284. După confesiune: 1883 rom. cat.; 4630 gr. 
cat.; 18,110 gr. or.; 1028 reformați; 344 evaDg.; 8 
unitari și 283 confes. mosaică. După naționalitate: 
2391 Maghiari; 1154 Germani; 22,740 Români. Scoli 
cu limba de propunere maghiară suntfl în întregă co
mitatulă 57; dintre acestea 30 suntă de stată, comunale 
2, romano-catolice 9, de confes. helvet. ref. 13, de conf. 
mosaică 2, și 1 susținută de reuniune, — Scoli comu
nale germano-maghiare 2, româno-maghiare 6, curată 
române 15. Acestea suntă scâlele cu limba de propu
nere maghiară, âr numărulă scdlelorfi cu limba de 
propunere română este 254. Numărulă elevilorâ dela 
scâlele cu limba de propunere maghiară este 4661, dintre 
cari Maghiari 1953, Germani 565 și Români 2143. — 
N’ară pute autoritățile nâstre școlare respective să ne 
esplice, cum se face că 15 scâle comunale românescl au 
limba de propunere ungurâscă? Astfelfi ni-se apără in
teresele nâstre școlare?

—x—
Deputatulă Komjathij s’a duelată, nu ca deputată 

ci ca Maghiară, cu sublocot. Christen. Komjalhy a ră
masă neat.nsă, pe când Christen a fostă rănită, dâr nu 
așa greu cum buciuma foile ungurescl.

—x—
Congregațiunea comitatului Alba regală a hotărîtă 

să se adreseze ministrului de finance o petițiune pentru 
sistarea plății dăriloră în comunele bântuite de miseriă.

—x—
Ună mormentă romană s’a descoperită pe pusta 

Andocs. S’au găsită în elă măi multe schelete și numă- 
râse antichități, care se voră dărui museului antro
pologică.

—x—
Cetimă în «Românulă:* ,Aflămfi că guvernulă a 

permisă d-lui Secășianu d’a se întârce în țâră. Ni se 
spune că acâstă măsură a fostă luată în urma unei 
scrisori ce d. Secășianu a adresată d-lui primă-mi
nistru.

—x—
Ună congresă internațională geodesică se va des

chide în Berlină la 8 Octomvre v. România va fi repre- 
sentată prin d. generală Baroți, șefulă casei militare a 
regelui.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.*)

Sofia, 11 Septemvre (ora 1). — Alegerile, 
cari se începu astăzi, au fostu precedate deja eri de 
nisce scene furtunose. Grupe de țărani mer- 
ser;l înaintea Consulatului rusescu cerendil 
îndrumări, dela representantulu rusu. Con- 
sululu rusescu Nekliudoff a fostă primită de mul
țime cu strigătulă: Trăiască Țarulă! trăiască Ru
sia! Nekliudoff a repetată mai de multe ori a- 
dresându-se cătră mulțime, că Rusia consideră 
alegerile de ne valabile si nule. Mulțimea 
s’a dusă apoi înaintea localului unde se afla bi- 
roulă electorală. Aici se născură bătăi SângC- 
l’dse. Nisce Muntenegreni, ce erau ascunsi în 
consulatulă rusescă au împușcata asupra con
sulatului englesu și a consulatului ger- 
manu. In curtea consulatului rusescă era adu
nată o mare mulțime de țărani, cari fură ospă
tați cu vină și cu rachiu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

pănă la 2000 de dolari, deși elă este o pasăre, care tră- 
esce scurtă timpă și însuși se chinuesce adeseori pănă 
more.

>Emo și canarulă costă adeseori 500 pănă la 1000 
de dolari.

„Tapirulă pâte sâ atingă suma de 1000 de dolari 
dâcă este ună esemplară frumosă. Hienele se capătă 
pentru prețulă de 1000 pănă la 2000 de dolari.

>Leulfi de mare (Seelowe) se capătă așa de rară 
încâtfi ară fi târle greu a destina ună preță pentru a- 
cuma.

«Șerpii mari, precum boa constrictor și alții costă 
pănă la 1000 de dolari unulă și aceia, cari s’au învățată 
a mânca în prinsâre și la care se pâte aștepta o vieță 
mai lungă, costă chiarfi și 3000 de dolari unulă.

— „Câtă de mare capitală este depusă la noi în 
America în animalele sălbatice?

— «Câtă? asta nu se pâte spune lesne cu acu- 
rateță. Cu tâte acestea afirmă unii, că se urcă peste 
cifra de 4,000,000 de dolari. Afurisitulă de răsboiu e- 
giptână a contribuită multă ca să se urce prețurile și 
mai tare, fiindcă cele mai multe animale africane trebu- 
escă a fi transportate prin Egiptfi. Insă, precum credă 
eu, pănă acuma nu se simte lipsă mare*.

Pănă aci omulă nostru de autoritate din America. 
In fine noi mai observămfi, că și în Europa se depună 

sume mari în negoțulă cu animale sălbatice. Ca impor
tatori cei mai renumițî suntă Hagenbek în Hamburgă și 
Janrach în Londra. Grădinile zoologice din Germania, 
cari înflorescă totă mai tare, încă capătă multe animale 
ca dară dela căpitani de corăbii, sâu dela membrii arn- 
basadeloră și consulateloră din cele mai depărtate țări 
transoceanice.

W. Hausmann.

Moții și Istrienii
iii.

Vocabularulu cuvinteloru in cari n se preface în r.
(Urmare)

Vij?ă espr. </?/mra=vină; d. e. gyiură 
pâră a oacea=vin& 
pănă aici.

virars espr. ^yirars=vinarsă.
Unele cuvinte cari nu schimbă pe n în r.
Ciocăni, ciocănelă, ciocănitâre, înavuți, împuțina, 

înoi, înopta, înora, întineri, întâmpina, înfăinoșa, ană, 
anumită, datină, jugăni, măniosă, mănie, nenorocire, ne- 
norocosă, pomană, cuvine, taină, tăinui, învinovăți, răs- 
buna, străinătate, tină, tinosă, ele. etc.

Este evidentă deci că nu în tâte cuvintele n se pre
face în r.

IV
Unele cuvinte și forme particulare întrebuințate în 

graiulă muntenilor ă.

A.
a amușului = a mirosi; se cjice cu deosebire des

pre cânii de vânată când dau de 
urma vânatului.

acușî==peste puțină; d. e. acuși va fi anulă de când 
nu ne-amă văzută.

amușî=tocmai; d. e. amuși e anulă de când a ve
nită la noi.

amu=acum 
amnu=acum. Se întrebuințâză mai rară, 
agiestată și

a scuti; d. e mulțam că ml-ai agiestat 
agiustată prunculă = mulțumescii că mi-ai scu- 
agiestă tita copilulfi, sâu am scută, fostă sub

agiest.
aievea=într’adevără; d. e. a vorbită aievea =■ (a- 

devărată).
airlea = aiurea; într’altă locă; d. es. l’am pusă 

airlea.
a 
a 
a 
a 
a

aduia 
băia 
ciucula 
guguli

mângâia; cuvântulfi din urmă, guguli, 
se întrebuințâză și în înțelesulă a lin
guși (schmeicheln).

oacea=aicea
armade = armată

B.
Balmoș=o mâncare de predilecțiune a munteanu

lui pregătită din grosciorfi (smântână) și 
fărină de mălai.

bârglâză=femeă urâtă (Va urma).
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1886.

Cu încuviințarea prea înaltă a Majestății Sale împărătesei și apostolice regesc! s’au emisii de cătră ministrulu reg. ung. de 
culte și instrucțiune

i

800,000 hBcâți obligați™! ca 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 - Leopoldstadtj 
mai departe spre a se restaura și conserva monumentele bisericesc! în Ungaria, între cari biserica de încoronare din Buda și cate
drala din Cașovia.

Acestă împrumută se va plăti în timpu de 50 de ani prin tragere de losuri după unu 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 11. 100,000 fl. 75,000 II. 60,000 fl. 50,000 fl. 20,000 fl. 15,000 11. 10,000 fl.

Cea dintâiu teage^e se va face la 1 ITovembre 18SS și va cuprinde 
TOT CÂȘTIG MAHE DE 120,000 fi.

5 7
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 euponulă 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 scliimbulă obligațiunei, pe când euponulă de premiu i se dă îndărăptă și participă la tragerile ur- 
mătore de câștigă. Dăcă însă va câștiga vr’ună losu la tragerea de câștigă, atunci acesta se plătesce în scliimbulă cuponului de pre
miu, pe când obligațiunea însăși rămâne posesorului, până ce se va trage întruna din tragerile de ștergere și se va plăti cu suma 
minimală de șăse pănă la dece florini.

Fia-care losu trebue se fie der replâtitu oelu puținu ou S pânâ la IO fl. și cuprinde in 
cuponulu de premiu afara de aceea o promesâ, prin care se acorda 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 câștigu se plătescă două luni după tragere prin cassa centrală reg. ung. a statului.
Spre asigurarea acestui împrumută servesce fondulă 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 ună fondă 
de reservă de 100,000 fl. în fine o sumă de 500,000 fl. reținută de ministeriulu de culte, care se administram deosebită pănă la to
tala plătire a. obligațiuniloră și a câștiguriloră ca fondă de reservă.

Bosuril® Basiîica („Bombau44) suntu notat® in ours. oficial® ale bursei din B.-Pesta și Viena.
Aceste losuri se pună acum în

TJNT

circuațiune și prenotări la aceste losuri se primescii

12 OCTOMVKE a. c.

!

în condițiunile următdre:
Prețulă unui losu este de 8 fi.
Pentru fiă-care losă prenotatu-’ este a se plăti o cauțiune de 2 fl. în bani gata seu în efecte după cursulu dilei, care la lua

rea în primire a bucățiloră prenotate se socotesce în prețti, 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 conformii semnăriloră făcute la ele.
Losurile respective suntu a se lua în primire dela 20 pănă, la 27 Octomvre a. c. plătindu-se prețulii lorii de cumpărare 

biroulă de prenotare.

50 cr. v. a.

Ia
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Prenotări prîmescu:
In Budapesta: Ungarische Escompte- und Wechslerbank, Dorotheagasse, Wurinhof, 

„ Pester Ungarische CommercialbanJc, Dorotheagasse 1,
„ Ungarische Landesbank-Actiengesellschaft, Palatingasse 4,

In Viena: Union-Bank,
„ Wechselstube der Union-Bank, I., Graben 13.

Agr am: Kroatisclie Escomte.-Bank.
Wechselstube der Kroatischen

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

Gewerbe-Bank,
BOZCII: D-nii E. Schwarz’ Siflme, 
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, 
Pebrccziri'. Debrecziner Gewerbe u.

Handelsbank, 
Fitl/ntC: D-lă Leopoldo Windspach, 

D. Franco Corosszac & Figlio, 
Cincibiserici: D-lă J. Schapringer, 
Gravi: Graner Sparassa, 
GrttZ: Steiermârkische Escomte-Bank 

D-lă A. Neuhold,

In
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Kanija mare', I-Iandels. u. Ge
werbe-Bank,

Oradea mare: Bibaerer Comitats- 
Sparkassa, 

Innsbruclt: D-lu M. Loewe,
D-nii Payr &. Sonvico, 

Casiovia : Kaschauer Handelsbank-.
Actiengesellschaft. 

Klagenfurt-. D-lă J. M. Rothauer, 
Clusiu D-lu Cari Hutflesz, 
Cracoviei'. D-lu Albert Mendelsburg, 
Lciibach. D-lu L. C. Luckmann, 

D-lu J. C. Mayer, 
Peinberg-. K. k. pr. Galizișche Ac- 

tien-Hypotheken-Bank, 
Landesbank des Konigreiclies Galitien, 
D-lu August Schellenberg,

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

Neoplanta: D-lă Josef Kleintsek, 
Neutrei: Neutraer ComiherciăT-Credit-

Anstalt,

In Neusohl: Neusohler Sparkassa, 
Oedenburg: Acțiengesellscliaft der 

Oedinburger Bau- und 
Boden-Creditbank, 

Olniut%: D-lă W. C. Hirsch, 
Pragci: Bohmische Escomte-Bank, 

Bohmische Union-Bank, 
Zivnostenska Banka pro Cechy 

a Moravu 
PrcSSburg: Pressburger Commercial 

Bank-Actiengesellschaft, 
D-lă Theodor Edl, 

Baob : Raaber allgemeine Creditbank, 
D-lu Anton Jerfy & Sohn, 

SalzTlUrg: D-lu Cari Spăngler, 
D-lă Cari Steininger, 

Seghed'Wl- Szeghediner Handels u.
Gewerbebank, 

Tilllisiora: Temeser Sparkassa, 
Tricst: Filiale der Union-Bank.
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OIn Brașov fi: Prima bancă
*1

.&.farâ de acesta se primescu pxenotâari la zarafiile cele mai mari din. Budapesta și 
Viena și la cele mai multe institute de bani și case de schimb din mcnarchia .Austro-Tj ngaxâ.

Formulare pentru declarările de prenotare stau la disposițiune la diferitele birouri de prenotatu. 
B'vicnaStt în Octombre 1886.

Ungarische Escompte- & Wechslerbank.

■ I
-. I

Union-Bank.
in Viena. 
■Ki.,! : '.'vi

Pester Ungarische Comerzialbank.

Tipografia ĂLEXI, Brașovă.


