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Rppresentanții poporului germanu din Boe- 

mia au aruncatei mănușa Cehiloră și cabinetului 
Taaffe făcândă politică de pasivitate tocmai în 
nisce momente de critice încurcături esteridre, 
prin care trece adi monarcliia austro-ungară. Opo- 
sițiunea Germaniloră austriac! în contra sistemu
lui actualii de guvernare a luatu priri aedsta unu 
caracteru fdrte acută și amenințătorii.

Suntu șdpte ani de de când cornițele
Taaffe a inaugurată sistemulă de față pe basa 
cunoscutei programe de împăcare. In totă tim- 
pulă acesta guvernulă a observată o tactică plină 
de precauțiune, înaintându numai fdrte încetă la 
realisarea programei sale și' cruțandu multă cu 
deosebire pe Germani, a căroră opoșițiune zădăr
nicise odată, la 1871, încercarea de împăcare, 
ce se făcuse atunci de ministeriulă Hohenwart.

Dăr t6te precauțiunile, tdtă moderațiunea, 
ce și-a impus’o cabinetulă Taaffe, mai alesă în 
raportă cu Germanii, nu i-au ajutată nimicii. 
Eșirea deputațiloră germani din dieta boemă 
este cea mai viuă dovadă, că guvernului nu i-a 
succesă a împăca spiritele în Boemia, și nu fără 
îndreptățire esclamă adi organulă de frunte cen
tralistă din Viena:........................

„Va să (^ică după șâpte ani de politică de 
împăcare amă ajunsă ărăși acolo, unde s’a aflată 
deja odată contele Hohenwart: la pasivitatea 
Germani]oră!“

Amă accentuată în mai multe rânduri, vor- 
bindă de luptele din Boemia, că acolo se trac- 
tăză nu atâtă de egala îndreptățire, care ușoră 
s’ar pută realisa, câtă mai vârtosu de-o luptă 
decisivă între elementulă slavă și germană pen
tru putere și preponderanță.

Germanii suntă în Boemia în minoritate. 
De aceea chiar esecutându-se egala îndreptățire 
ei suntă în desavantagiu față cu maioritatea 
cehă, care este preponderanță prin numărulă ei. 
Cehii pretindă cu totă dreptulă pe basa prin
cipiului de egală îndreptățire, ca funcționarii 
statului în Boemia să cundscă amândouă limbele 
țării, spre a pută corespunde tuturoră cerințe- 
loră, fiă din partea cehică, fiă din partea ger
mană. Germanii insă nu voră se scie de ună 
asemenea obligămentă. Loră nu le trebue 
limba cehică și în învățarea ei vădă ună peri- 
culă de cehisare.

După ce încercarea de a proclama limba 
germană de limbă a statului nu a succesii, Ger
manii din Boemia ca să scape de consecințele 
neplăcute ale stărei faptice în care se află, au 
descoperită altă modalitale. Dăcă nu putemă 
să-i aducemă pe Cehi sub noi — și-au disă ei 
— celă puțină să ne separămă de ei, ca să nu 
ajungemă noi dedesuptă, ci să stămă alături 
cu ei. ol ■

Spre a ajunge la acăstă țîntă, Germanii din 
Boemia pretindă de câțiva ani înedee ca țâra să 
fiă împărțită în privința administrativă, așa că 
în cercurile locuite de Germani să se întrebuin
țeze numai limba germană, ăr limba cehică să 
se restrîngă la teritoriulă locuită de Cehi.

încercările aceste de separare națională, au 
întîmpinată însă întotdăuna oposițiunea Cehiloră, 
cari nu voră să admită o împărțire a terito
riului cordnei boeme. In ședința de Marți a 
dietei boeme Germanii au venită din nou cu 
propunerea loră de separațiune după limbă, 
accentuândă, că ei suntă de convingere, că nu
mai pe acăstă cale pdte restabili pacea între po- 
porele Boemiei.

Răspunsulă maiorității cehice a fostă însă 
și de astădată negativă, ea ,nici n’a voită să 
între în discusiunea propunerei lui Plener, De
putății germatti, precum se vede pregătiți la' unu 
refusă, au declarată în urma acăsta, că iesă din 
dietă și că nu voră mai lua parte la ședințele 

ei pănă când nu li se va da garanția, că gra- 
vaminele și propunerile loră voră fi de faptă 
aprețuite cum se cuvine.

Pasivitatea Germaniloră din Boemia inau- 
gureză ună șiră de nouă lupte grele interidre în 
partea de dincolo a monarchiei și opera de îm
păciuire a comitelui Taaffe este în modă însem
nată amenințată.

Bine a (jisă Dr. Rieger, că Cehii nu tre
bue să uite că Praga se află pe drumulă din
tre Viena și Berlină. Pdte ar fi fostă mai bine 
dăcă maioritatea din dieta boemă n’ar fi retu
șată deja la prima cetire a întră în discusiunea 
propunerei lui Plener. Cine pdte prevedd adi 
tdte consecințele refusului ei bruscă ? —

O convorbire cu d. Kogălniceanu.
Ună colaboratori ală (jiarului „Lpoaa11- din Bucu- 

rescl avu dilele aceste o convorbire cu d-lCt Kogălniceanu, 
despre care relatăză următărele :

Respândindu-se sgomotulă, că d. Ionă Brătianu vo- 
iesce a se retrage dela putere și că d. MihailQ Kogălni
ceanu va fi chemată a forma noulă ministeră, amă în 
sărcinată ună amică ală nostru d’a vedă pe d. Kogăl
niceanu.

Elă ne comunică astădî resultatulă convorbirii în 
lermenii următori:

Am găsită pe ilustrulă bărbată de stată suferindă, 
der voinică și bine dispusă.

I-am disă că este vorba, ca elă să fiă însărcinată 
cu formarea ministeriului în casă când d. tonă Brătianu 
s’ar retrage

D. Kogălniceanu mi-a răspunsă :
„Eu nu mă gândescă acum pentru momentă decâtă 

la sănătatea mea. In 10 (file voiu pleca,ca să consultă 
pe medici în Viena și în Parisă. VedI der, că nu pote 
fi vorba pentru mine d’a face politică activă în acestă 
momentă.“

După acesta am pusă d-lui Kogălniceanu următo 
rea cestiune:

Ce gândiți in privința situațiunei României față cu 
complicațiunile ce se anunță?

Etă răspunsulă ;
«înainte de tăte, eu nu credă că vomă avă resbelă. 

Prin urmare nu trebue să plecămă absolută dela acestă 
presupunere. Dăcă vomă admite der că pacea va fi măn- 
ținută, aiitudinea României e fărte clară. Ea nu pdte 
decâtă să se fereseă d’a nemulțămi pe vecinii săi, și să 
urmeze lupta sa economică pe cale pacinică*.

Dăr în casă când, în contra prevederiloră d-tale, 
resbelulă va isbucni, atunci, care credeți că trebue să fiă 
atitudinea României?

La acăstă întrebare d. Kogălniceanu a răspunsă în 
modulă următoră :

«Cestiunea de căpeteniă este d’a se sci între cari 
puteri va fi ciocnirea. Dăcă ea va avea locă între Rusia 
și Austro-Ungaria, să înțelege că posițiunea năstră va fi 
delicată.

Dăr totuși nu a’și înțelege de ce n’amă persista în 
atitudinea nostră espectantă*.

Pote, (fesei eu, guvernulă a luată ore care anga
jamente în timpulă când s’a alipită de constelațiunea 
puteriloră centrale.

Nu credă, respunse d. Kogălniceanu, să existe an
gajamente în prevederea unei acțiuni resboinice. E pro
babilă că guvernanții noștri să fi dorită a întră în alianța 
austro-germană în aceeași calitate" ca Italia; dăr dorința 
loră pare că nu s’a împlinită, ast-felă că astă(fi Româ
nia păte să’și alăgă atitudinea care îi- convine. După 
mine n’a sosită încă momentulă d’a ne pronunța și ar 
fi o mare greșălă d’a o face, cum vădă că sfătuescu unele 
organe de publicitate. Dăcă a’și fi în loculă guvernului, 
ătă cum a’și respunde aceluia, care m’ar întreba în pri
vința atitudinei României față cu ună conflictă eventuală:

„Să se producă elă mai întâi și atunci îți voi res
punde.*

Dăr dăcă ună vecin putern'că ar veni să vă (ficăți 
«trebue să vă pronunțați, oii sunteți cu noi, oii sunte: 
contra nostră, trebue s’o șcimă?“

„Atunci, (fise d. Kogălniceanu, răspunsulă e încă' 
mai ușor. Acelui care ’mi-ar vorbi ustfelă i-ași răs
punde,:

Vădă cu mare părere de rău, că pacea nu păte fi, 
mănținută între puterile mari, dăr România nu are, nici 
nu voește să’și facă inimici. Dușmanulă ei va fi acela, 
care va călca teritoriulă ei. Atunci ea va șei să se apere 
și va recurge la ajutorulă acelei puteri, care a respec- 
tat’o contra acelei care a voită să o silească.*

Prin urmare sunteți pentru o neutralitate armată? 
«Din nenorocire n’avemă alta și chiar dăcă amă avă’o, 

totuși noi trebue să o apărămă, trebue dăr să fimă pre 
gătiți. “

După acăsta îmi luai (fiua bună dela d. Kogălni- 
ceânu și îi urai o grăbnică însănătoșare.

*
Cu părerile esprimate de d. Kogălniceanu consună 

și declarațiunea ministrului de esterne d. Ferecliide, făcută 
în ședința dela 11 Decemvre a Senatului. Discutându-să 
răspunsulă la mesagiulă cordnei, d-nii Mârzescu și prin- 
țulă Sturzâ propuseră nisce amendamente, privitore la 
politica esternă, de cuprinsulă, că dorința țărei este să 
rămână neutră în complicațiunile politice ce amenință 
Europa. Comitetulă delegațiloră respinse amendamentele 
ca fiindă o bănuială în contra asigurărilor^ date de mi- 
nisteră în acăstă privință.

D. Ministru de esterne rogă Senatulă, să respingă 
amendamentele, pentru că guvernulă ’a fostă tot-dăuna 
credinciosă voinței nestrămutate a țărei și va fi și de 
aci înainte. D. ministru ^desminte șcirile telegrafice pe 
cari se întemeiază amendamentele și declară, că între 
guvernulă română și tăie Cabinetele streine există cea 
mai strictă neutralitate.

Prințulă Gr. M. Sttirza își desvoltă amendamen- 
tulă dicăndă că se găsește desarmată în fața declarațiu- 
niloră categorice ale guvernului.

Discuțiunea s’a închisă, după ce amendamentele au 
fostă respinse de Senată.

Situațiunea europeană. i
0 telegramă din Londra spune, că în sferele cum- 

petente de acolo se pretinde, că tote semnele pentru 
anulă viitoră suntă posomorite. Pericululă principală ală 
situației europene este în combinația nefirăscă, că tocmai 
niște puteri mergă mână în mână, ale căroră ținte 
politice suntă peste totă diametrală opuse, der care 
pentru ună -scopă specială facă causă comună; apoi în 
necesitatea, ce s’a impusă la două state, ca din causa 
situației loră interne să urmărescă o politică externă mai 
energică. Anglia, împreună cu puterile continentale, 
tinde necontenită să aplaneze diferențele pendente pe 
calea unui compromisă și a unoră concesiuni reciproce ; 
ea continuă și astădî aceste silințe și speră în reușita 
loră. Der, spre a se face posibilă acestă resultată ară 
trebui negreșită, ca în diferitele locuri competente să se 
facă cele mai radicale schimbări în vederi asupra direc- 
țiunei de observată. Cu privire la cestiunea bulgară, 
Anglia nu urmărește vre o politică separată, ci stărue 
la mănținerea tractatului din Berlină, după care nici o 
putere nu pote pretinde o domniă exclusivă preponde- 
rantă în Bulgaria. Cluvernulă va primi deputațiunea bul
gară neoficială, der afabilă pentru informațiune. La o 
întrebare: dăcă șcirile din eontinentă ale foiloră din 
Londra, despre ună răsboiu inevitabilă, nu suntă prea pe
simiste, s’a răspunsă: situația e fărte seriâsă.

ȘCIRILE DILEL•
Ministrulă de finanțe ungurescă publică următorea 

incunosciințare: „S’a observată că obvină în circulațiă 
bani de hârtiă de-ai statului, care după ce se taiă din 
ele singuratice părți erășl se lipescă împreună, așa că 
părțile tăiate se folosescă la compunerea nouoră hârtii 
de stată. Acăstă împrejurare se aduce la cunoscința pu
blicului cu observarea, ca să se ferăscă a primi astfelu 
de note ciungărito,«

—x—
Ministrulă, ungurescă de interne a făcută cunoscută 

printr’o cerculară municipieloră, că scrisurile de amane
tare ale Băncii comerciale din Pesta, ale Institulului de 
credită fonciară pentru micii proprietari, ale Băncii hi- 
potecare și ale Institutului de credită fonciară din Sibiiu 
au să se primăscă ca cauțiuni de afaceri.

fiarele guvernamentale din Clușiu, care se contopesc, 
își iau rămasă bună dela cetitorii loră. „Kol. Koz , își 
sfîrșesce cuvenlulă de adio prin ună: să trăiască partida 
liberală', ăr „Magyar Polgâr*  își face o dare de sămă cu 
privire la trecutulă său de aprope 19 ani. Elă înșira cu 
numele pe toți redactorii și colaboratorii, cari au conlu-
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crath la susținerea sa în cursulO celoră 19 ani. »Magy. 
Polg*.  a avutO ca coredactorî „distinși prin activitatea 
lortt“ 5. Intre aceștia numără și Moldovân Gergely, ăr 
între colaboratori aflămO și pe Xles/w Băcilă și Iosifu 
Petrană. — Acum potO sci Românii, că cine ajută foi- 
lorO ungurescl să’i înjure. AmO fi dorita să ni’i dea f6ia 
ungurăscă pe toți pe față, căci păte va mai fi vr’ună fiu 
perdutO și pe la »Kol. Kozl.“ și chiar la »Ellenzek“. Pe 
acești trei Români venduțl i-amă și trecuta în cartea 
negră.

căci Iuliu „Aranyos Paskucz“ n’ar putea fi decâta vr’ună 
Română renegato: PăscuțO Auraru, și apoi Română re
negată la Universitatea din Bucuresci, asta ar fi a opta 
minune. Nu sciu nimică diarele din capitala României 
despre acestă duelă pricinuită de »espectorări dușmănâse 
Unguriloră» ?

ală generalului Kaulbars. Șcirea a sosită aici târ4iu? 
der se speră, că ordinulă telegraficăj,de arestare va ajunge 
pe Baiceff încă pe teritoriu rumeliotă."

în
Ună congresă 

București, scrie

—x—
Preotului I. Ioanoviti din Hărău i se intentase pro

cesă, sub pretextă că ar fi agitată contra națiunei ma
ghiare. Tribunalulă din Deva îlă condamnase la o lună 
închisăre, 18 fl. amendă și plata cheltueliloră de jude
cată, ăr tabla din Tărgu-Mureșului îlă achitase. Apelândă 
procurorulă din Deva la Curiă, acesta aprobă sentința 
de achitare declarândă pe preotulă Ioanovici nevinovată.

—x—
In Tergu-Mureșului s’a înființată la 8 Deeemvre n. 

o reuniune kulturegylelistă femeiască pentru acela orașO 
și pentru împrejurime.
Bethlen, văduva lui Victor Teleki. 
mâncândd și băndă. 
ductă cu facle, 
viilorulă fiasco.

—x—
medicală se va convoca la primăvără 
, Resboiulă*.

—x—
In Brăila poliția română a arestată mai mulțl in

divizi în posesiunea cărora s’au aflată mai multe obiecte 
provenitore din furtulă dela Granichstădten în Viena. La 
prinderea loră a contribuită multă agentulă polițienescO 
secreta Leon Rosengarten din Cernăuți, care a dusă po
liția română pe urma loră.

—x—
Bud. Korr." e informată din București, că mâne

26 Deeemvre plecă

Bugetulii României pe 1887.
S’a distribuită în Cameră proiectulă de bugelă 

pentru ficsarea venituriloră și cheltueliloră statului pe 
exercițiulă 1887—1888. Bugetulă se presintă echilibrat 
în sumă de 138,653.331 lei, bani 65, atâtă la venituri 
câtă și la cheltuieli. Ecă acum tabloulă generală 
proiectului de bugetă.

Venituri suma
ContribuțiunI directe, . . .lei 27,600,000 bani 
ContribuțiunI indirecte, . . „ 33,907,000 
Venituri de monopolurile

statului............................................. n 30,415,000 „
Veniturile ministerului agriculturei, comerciului, 

bani

ala

n

în

S’a alesO președintă contesa 
Acăsta s’a făcută 

Săra s’a făcuta președintei con- 
Și pentru ce atâta tămbălău? Pentru

Scâlele din
3 Ianuarie 1887 
copii.

—x—
Reghinulă săsescă s’au închisa pănă la 
din causa pojarului, care bântue printre

După înfrângerea țăraniloră s’au 
cercetare.

ares-

mișcată de 
.Pești Hirlap<,

tele-
și

—x—
Se scrie din Agramu, că cu ocasiunea unei esecu- 

țiunl pentru dare în sătulă Terpulec, cerculă Odra lângă 
Agramă, a fosta o încăerare sângerăsă între țărani și 
gendarml. Toți bărbații din satO s’au opusO esecuțiunei 
și au năvălită asupra gendarmeriei și organeloră comu
nale oficiale cu topore și furci de gunoiu. Gendarmii 
au făcută întrebuințare de arme, împușcândă pe țăranulă 
Toma Tomina.
tată mai multe persdne. S’a pornită

—x—
Regele României a fostă adencă 

grama trimisă din Bucuresci Ziarului
care, denaturândă faptele, făcea din esplosiunea dela Co- 
trocenî ună atentată în contra vieței sale. Guvernulă 
română a deschisă imediata o anchetă pentru a descoperi 
pe autorulă acelei minciuni.

—x—
NoulO Metropolită Primată ală României lucrăză 

ună proiecta pentru îmbunătățirea sărtei clerului română. 
—x—

Se va deschide în curândă o espositiune artistică 
în București. Pictorulă rusă Aivazooski, precum și ună 
compatriotă ală său, acuarelistă, au trimisă deja mai 
multe tablouri. Produsulă esposițiunei se va împărți so- 
cietățiloră de binefacere, scrie „Românulă<.

CetimO în »Pester Lloyd“ următărele; »In Bucu
rești fu dusă la mormentă de numeroși participatorl, în 
15 Deeemvre n., studentulă de Universitate Constantină 
Moisescu. Tânărulă bărbată a murită în urma unei răni 
de glonța, ce a primit’o într’ună duelă la 28 Septemvre 
a. c. Contrarulă său a fostă studentulă Iuliu „Aranyos- 
Paskucz'i și causa duelului o certă pentru diferite espec- 
torărl ale lui Moisescu în contra Unguriloră. E mirare 
că »Aranyos‘, care a rămasă nevătămata, a avută atunci 
pentru ânteiașl dată pistolă în mână. Elu nimeri pe con
trarulă său în peptă și abia după lungă suferință neno- 
rocitulfi fu scăpată de dureri prin mărte.»—Curiăsă scire 1 
Unde s’a făcută duelulâ nu ne spune făia ungurăscă,

FOILETONU.

Scrierea istoriei Ia Unguri.
(Urmare și fine după »Narodnie Noviny».)

„Ală doilea capitulă are titlulă: Noua patriă. Sub 
Octaviană Augustă se aflau în Ungaria de acum «ani
male sălbatice și multă mai mulți 6menî sălbatici jumă
tate goi.“ Aceștia ’și-au părăsită peșterile de spaimă 
când au răsunată armele cuceritoriloră, ș. a.; și îndată 
se rădicară orașe >și ună podă stabilă încovăiă (sic!) 
pe neliniștitulă Istru în jugă (!) și străvechii învățară a 
respecta legile romane.» Rugămă pe cetitori să’și repre- 
sinte omeni jumătate goi, înotândă în mare, cari învăță 
codicele de lege romană! Trebuiau să’năte în mare, 
căci dăcă Ungaria înainte cu 1000 de ani era o mare, 
atunci trebue să fi fosta și înainte cu 1800 de ani 
o mare“.

„Mai departe urmăză o fantasiă după alta. In „îm- 
prejurimile“ Volgei întemeiară „Hunii cei negri“ ună 
imperiu: „Hungaria magna“; Atila a fostă ună „libe- 
ratoră“ ală popăreloră și de aceea e lăudata, că a omo- 
rîtă pe fratele său Buda. Atila și Hunii suntD peste totO

ministrulă Sturza la Pesta.
— x —

unulti dintre cei mai distinși apă- 
poporului slovaco, a înebunitO.

Ioană Hurbanu,
rătorl ai drepturiloră 
densulă a fosta transportata la institutulă alienațiloră din 
Buda.

—x—
Comisiunile de suprarbitrare a recruțiloră, care s’au 

constituită în singuraticele orașe mai mari ale țării, voră 
funcționa în anulă 1887 in următdrele Z*le  •’ la 5 lanua- 
riu, 4 Februariu, 5 Martie, 14 și 15 Aprilie, 4 și 5 Mai, 
6 și 7 Iuniu, 5 Iuliu, 4 Augustă, 17 Septemvre, 14 și 
15 Octomvre, mai departe în casă de necesitate la 4 și 
5 Noemvre, în fine la 5 Deeemvre.

—x—
Guvernulă germană a dată ordină să i se presinte 

listă de toți funcționarii francesi, fiă și încetățeniți, aio
căiloră ferate din Alsația și Lotaringia. Voră fi dațl toți 
afară din serviciu și înlocuițl cu Germani,

—x—
Orașulă Nolina din Galiția a fostă prefăcută în 

cenușă aprope întregO. Au arsa 360 de case, între care 
edificiulO tribunalului cu tăte actele.

Ucigașulă dela Dubnița.
Cetitorii noștri își aducă, de sigură, aminte de ma- 
dela Dubnița cu ocasiunea alegeriloră pentru So- 
bulgară. Ucigașulă principală a scăpată de pe- 
fiindă ascunsă și ocrotită de consulatulă rusă din 
Consululă Somow, despre care se dice, că va fi

celulă 
brania 
dăpsă, 
Sofia,
numită consulă în Bucuresci, a plecată din Sofia, du 
cendă cu sine și pe ucigașulă într’o ladă. Etă ce ne 
spune o telegramă din Sofia cu data 21 Deeemvre n.: 

.Raporlulă polițienescă asupra plecărei agentului 
consulară rusă Somow anunță, că ea s’a făcută năptea 
a 4 ore și că Somow a dusă cu sine, între altele, și 

o ladă mare de o formă neobicinuită.»
«La începută guvernulă n’a luată în semă acostă 

împrejurare. Der la 21 Deeemvre s’a schimbată lucrulă, 
căci regența a primită din Rumelia, și anume din mai 
multe locuri, denunțarea telegrafică identică, cum că la 
tdte stațiile pe unde a trecuta Somow, acea ladă ciu
dată — a mâncată. și a bSutu.»

»Dumnula Somow nu e prestidigitatorO și soluțiu- 
nea enigmei despre lada mâncătdre nu e tocmai așa ne
vinovată, cum s’ar crede Lada s’a deschisă la o sta- 
,iune. In lada d-lui Somow se găsesce ună omă viu și 
acesta este, după raportele prefecțiloră rumelioțl, nciga- 
șulă Baiceff, care la alegerea din Dubnița a asasinata 
pe cei doi deputațl guvernamentali, cunoscutulă agitatorO

tipO de perfecțiune, de simțâ pentru arte, de mărinimiă! 
Feciorele hunice îmbrățișeză pe ospețl „într’ună modă, 
care nu rușinăză". Atila era ună Mecenate ală arteloră. 
Ceea ce scrie Jokai despre elă nu se pote critica, e 
vorbă de vorbă minciună prăstă, fantasiă clocită, pa
lavre nepoetice. Numai două rendurl vremă să citămO. 
Atila ia pe Ildica, fata regelui Frânciloră, și se retrage 
cu ea în patula de nopte. „Visulă închise ochii săi, ca- 
pulă său se rădimâ pe peptulă frumăsei fecidre, grăua 
corănă îi eăZu josă de pe capă/1 Rugămă pe cetitori 
să’șl represinte pe Atila durmindă cu cor6na| pe capă! 
De sigură asta era o coronă de nopte! O corănă-scufiă 
(bonetă) de nopte! Astfelă de absurdități minunate se 
află în întregă cărticica lui Jokai. E compusă din min
ciună, din ignoranță și din fantasiă umflată, impotentă; 
tăte acestea suntă udate cu materia nemirosităre a fa
natismului.

„Dăr ce ne privesce pe noi Slovacii Atila? In ce 
scopă li se dă Slovaciloră sfatulă a privi pe Huni ca pe 
strămoșii „loră"? Cum vină Avarii la înrudire cu noi 
Slavii? Noi, copii ai națiunei slave, îi forte mulțămimă 
pentru astfelă de rudeniă! li mulțămimă pentru neruși
nata născocire, că Hunii și Avarii ară fi strămoșii noștri. 
Ii mulțămimă pentru acestă onăre îndoelnică."

dustriei și domenielorO ....
Veniturile ministerului 

lucrăriloră publice.........................
Veniturile ministerului de 

interne..............................................
Veniturile ministerului 

financelorO.....................................
Veniturile ministerului de 

resbelO.................................. ■ . .
Veniturile ministerului de

esterne............................................
Veniturile ministerului culte-

lei

»

n

20.347,035

11,317,925

5,408,000

1,325,000

816,000

))

n

n

în-
21

44

n »126,000

loră și instrucțiunei publice. . „ 242,500
Veniturile ministerului

justiției....................... ..... , 1,500
Diferite venituri............... „ 7,146,971 n —

Iei 138,653,331 bani 65.
Cheltuell suma

Datoria publică .... . lei 59,277,685, bani 08
Ministerulă de răsboiu . • » 29,410,858, __
Ministerulă de finance . • fi 11,685,564, __
Ministerulă de culte . . • r> 13.399,829,
Ministerulă de interne . T) 9,664,405,' -
Minister, de lucr. publ. . }) 3,739,784, 50
Ministerulă de domenii . )) 3,263,131, 54
Ministerulă de justițiă . J) 4.654,230,
Ministerulă de esterne . • }) 1,561,098, 63
Consiliulă de miniștrii . 62,960, n

lei 136,694,526, bani 75
Fonda pentru deschidere

de credite suplimentare și 
estraordinare..................... lei 1,958,804, bani 90

lei 138,653,331,65

Soiri militare.
România. Ministrulă de răsboiu învită printr’o cir

culară pe toți prefecții de județe, să ia măsuri, ca dela 
2 Ianuarie 1887 să se încăpă recensămentula anuala ală 
cailoră, iepeloră și catîriloră, dela etatea de 6 ani în 
susă, conformă legei rechisițiuniloră militare, pentru ca 
administrația răsboiului să scie de ce numără păte dis 
pune la casă de trebuințe neprevăzute.

Muntenegru. In Belgradă circulă soirea, că Mun- 
tenegrulă se armăză cu activitate în vederea complica ■ 
țiuniloră eventuale la primăvără. Serbia și Bulgaria a.- 
fi obiectivulă Muntenegrului.

Rusia, piarului *Czas “ i se comunică din Rusia, 
că Sevastopolulă se fortifică cu cea mai mare grabă; se 
pună mine și torpile nouă și intrarea corăbiiloră pentru 
comerciu s’a interdisă. La arsenală se lucrăză <|iua și 
noptea pentru armata corăbiiloră de răsboiu. Foile po
loneze anunță, că dealungulă granițeloră auslriace se 
construescă cu cea mai mare grabă casarme de 
leriă.
e aprăpe gata.
ocupă acum fărte seriosă cu introducerea mitraiiezeloră 
și altoră arme de focă repede. >Czas< anunță, că se 
află în marșă prin Lublin-'j forte mari corpuri de trupe.

cava-
In fața Strzemilczei, cerculă Kamionka, zidirea 

Ministeriele de răsboiu și de marină se

„Jokai vorbesce apoi despre Maghiari, cari să fi 
avută în Caucasă ună orașă „Magyar". „Două sute de 
mii de omeni încălecară pe cala. . . .“ scrie Jokai. Mare 
cala trebue să fi fostă și mai mare este cela care crede 
ce scrie Jokai“.

„Jokai istorisesce fabula despre cei șepte conducă
tori (duci). Și’i potă păstra Maghiarii, nu li’i ia nimenea. 
Potă visa despre Almoș, Kund, Und, Huba, Tuhutum, 
Tșur, noi scimă că în acăstă istorisire născocită dela 
începută pănă la fine nu este nici o iotă de adevără 
istorică. In tablourile din cartea lui Jokai apare Almoș 
cu Podăbradka și Arpadă cu boneta lui Monomahă pe 
capă, cei șăpte duci portă vestminte d’ale Hatmaniloră 
căzăcescl; precum fiecare trăsură e aci născocită, așa e 
textula o minciună tratată fără gustă. Ce să Zică omulă 
la aceea, când Jokai afirmă, că cei șăpte duci „dedeau 
legi",(că poporul loră „avea principie liberale",(atunci deja 
liberali!) „Egalitatea proprietății, guvernă responsabilă, 
representantă a poporului" să fi fostă basele legilorăj un
gurescl! In adevără, avemă aci întrega conslituțiune mo
dernă pe cai și în piei."

„Și cum mergea espedițiunea Maghiariloră, după 
Jokai: „Antăiu bărbații pe cai iuți, în mijlocă femeile 
și copii, în urmă turmele, ală căroră lapte și carne ser-
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n curândă se aștâptă acolo sosirea statului majorii ge
nerală ală duoră corpuri de armată.

Anglia. Efectivulă armatei engleze la 1 Ianuariu 
1886 era de 192,929 omeni repartisațî astfel ti: cavale
ria gardii 1377, cavaleria de liniă 16503, artileria călă- 
râță 4205, artileria regală 28,581, geniulă regală 6043, 
grenadirii gardei 6340, infanteria de liniă 126,663, in
fanteria de marină 2331, intendența trenulă 2876, găr
zii de artileria 650, artificieri 41, posta 14, medici, in
firmieri 8470. Forțele auxeliare trebuia să se ridice la 
403,670. Se observă, că efectivulă actuală ală forțeloră 
britanice este mai mare decătă în trecută, der pe când 
numărulă soldațiloră cresce, numărulă oficeriloră des- 
cresce.

Germania. Lucrătorilor ocupați în fabrica de pusei 
din Spandau li s’a refusată concediulă obicinuită de săr
bătorile Crăciunului. Lucrulă se întrerupe numai pentru 
întâia și a doua di de Grăciună.

Turcia. Turcia concentreză masse enorme de 
trupe în Macedonia. La 13 Decemvre n. se aflau acolo 
113 batalione infanteriă, ă regimente cavaleriă, 32 ba
terii artileriă.

Bonțariu inferiorii, 12 Decemvre 1886.
(Alegeri municipale.) Onor. D-Ie Redactoră! Per- 

miteți-mi a Vă comunica situațiunea din cerculă electo
rală ală Peșcenei, cu ocasiunea alegerei representanțiloră 
în cong'egațiunea comitatensă, deărece s’au petrecută 
lucruri interesante, cari merită atențiune tocmai din 
punctă de vedere română.

In apelulă comitetului centrală (jiua alegerei era 
fixată pe 18 Noemvre a. c. ț)iua aceea o așteptamă cu 
nerăbdare, sperândă, că baremi acum vomă fi norocoși 
a alege astfelă de membri în comitetulă comitatensă, 
cărora să nu le lipsăscă sâmțulă și voința de devotamentă 
pentru căușele și interesulă poporului, omeni cari să nu 
fiă sclavii ainbițiunei și ai egoismului loră personală, 
ămeni cunoscători de împrejurări, după ce pănă acum 
nu amă avută nici unulă. Speramă, der ne-amă înșelată 
amară, căci și de aslădată aveamă de a face cu isprăvi 
„liberale constituțiunale.“

In 4iua alegerei alergarămă la urnă, dăr nici/nu 
intrarămă bine. în localulă alegerei și ună „patriotă* 1 
începu a-ne împărți câte o ședulă, pe care erau lilogra- 
fate 7 nume. Ne puse în uimire pre toți Românii ce- 
tindă pe aceste ședule 6 nume ungurescl și numai unulă 
românescă, care mai că nici nu mai figureză ca atare. 
Erau candidați doi notari și ună magistru poștală. Era 
candidată și ună notară română, care numai din și prin 
grația d-lui foszolgabiro Mara Gyorgy (ârecând Mărăscu) 
a trăită și trăesce, cu ăsta au vrută patrioții să ne 
scălă ochii.

**) De ce să nu preferiți mai bine a învinge cu 
ondre? — Red.

Noi văZendă dreptatea și egalitatea, ce ni-o oferă 
d-nii Maghiari, făcurămă atentă poporulă, care era adu
nată să nu pășăscă la urnă pănă mai târziu și ședulele 
primite să le lapede. Ne retraserămă apoi la o casă pri
vată, unde făcuserămă alte ședule eandidândă 4 Ro
mâni, în persănele d-loră: Avelă Popă Bociatu protopop, 
Isidoră Suciu și Isacă Zepa notari și Paulă Oltănă în- 
vățătoră diriginte în Hațegă, lăsândă și 3 Unguri din șe- 
dula amintită.

Ei! dăr la ce resultată amă ajunsă? D-lă „foszol
gabiro44, pănă la reîntârcerea nostră, și-a trimisă agenți, 
cari împintenau poporulă alegătoră să pășăscă la urnă, 
așa încâtă la reîntârcere puțini mai aflarămă*)  și și

*) De ce ați lăsată pe alegători singuri de capul loră 
fără conducere. Ce comandantă își lasă regimentele fără 
căpitani în fața dușmanului, când se retrage ca să facă 
planulă de răsboiu? — Red.

veau ca nutrimentă, astfelă pășeau ei totdeuna înainte, 
fără a devasta său a incendia, ca ăspeți liniștiți, cari 
vină în țăra făgăduinței, pretutindenea primiți de popâre 
cu deplină iubire . . .“ Cum se vede, blândii melușei 
aveau trenă propriu cu proviantă 1 Pagubă, că Jokai din 
modestiă a trecută sub tăcere, că Almoș cetea sera ro- 
manulă celă mai nou ală lui Jokai. D-le Jokai 1 De si - 
gură că nu așa vină poporele sălbatice din Asia 1“

„Credemă, că ajungă aceste mărgăritare. Se păfe, 
că are Jokai ună publică pentru astfelă de chipuri is
torice. Noi Slovacii însă suntemă obiemuiți cu mâncare 
sănătăsă și vremă adevără istorică. Noi cuprindemă 
istoria ca ămeni cugetători, observândă perspectivele filo
sofice și momentele culturale, și căutămă înainte de tote 
adevărulă. Minciuna e în contrazicere cu natura nostră, 
chiar de ne-ar folosi momentană. A edita astfelă de vor- 
băriă fără gustă din bani slovaci, din banii Maticei 
ndstre de mai nainte, confiscați în modă arbitrară de 
Maghiari, însemnâză a’șl însuși în modă eclatantă pro
prietatea străină14.

aceștia numai la stăruințele bravului primară din Bonțaru 
inf. Vidu Agliceriu, poreclit de puternicii cercului „Horea41. 
Impărțirămă ședulele celoră rămași, deși puțini der to
tuși pășirămă cu pași siguri, consciința liniștită, credendă 
că și decă vomă pica, vomă pica cu onâre**)  D-nulă 
„foszolgabiro14 și consoții se vedeau a fi fârte mișcați la 
intrarea nostră, credeau că le vomă umple csârdâska- 
ap-ulă ce servea de urnă cu ședule de-ale nâstre er 
președintelui electorală și totodată notariului nu-i ajun
geau 2 mâni spre a frundări lista alegătoriloră, nu cumva 
să trâcă vre-o ședulă fără votă, ceea-ce la partida d-loră 
nu să lua în strictă considerare.

După votare, riindă siguri de neeșirea nostră, fie
care ne retraserămă lăsândă fotă lucrulă pe mâna trium- 
ătoriloră. (sic 1 — Red.)

Au rămasă aleși nisce ămeni, cari nu numai că 
nu suntă apțl a apăra ceea ce e dreptă și salutară, dăr 
pote nici nu sciu ce e congregațiunea și chiămarea ei, 
și decă voră lua parte la ea, de sigură voră sta în ună 
colță și voră aproba părerile unora și altora fără de 
a-le pricepe, fără a fi în stare a-le combate. Er ămeni 
ca bravulă protopopă Avelă Popă Bociatu și veteranulă 
invățătoră Paulă Olteană au fostă desconsiderați.

Așa ne trebue! Cine e de vină? întrebarea acesta 
e ușoră de resolvată, îndată-ce să va sci că la alegere 
au fostă numai 2 preoți și 2 învățători. Așa dâră căr
turarii români din acesta cercă e causa nereușitei nos- 
tre. E lucru necontestabilă că motorulă principală a 
fostă D-lă foszolgabiro și consoți, der pe lângă tăte ma- 
chinățiunile loră infernale, de cari s’au folosită cu acâstă 
ocasiune, decumva cărturarii români se-ar’ fi presentată 
la alegere, și acolo cu puteri unite ar fi servită causei 
române, ne întorceamă acasă fericiți și entusiasmați de 
resultatele nostre, der așa ne întorserămă plouați și în 
vreme bună.

Frațiloră români! Interesați-ve de puținulă dreptă 
ce-lă puteți esecuta după legile și împrejurările de a(jl. 
D6că vomă urmări cu atențiune seriăsă cursulă Zilei, ne 
vomă convinge că cu câtă vomă fi mai reci și indife
renți de căușele nostre, cu alâlă pașii noștri spre pra- 
pastiă suntă mai mari. Trebue să ne aducemă aminte 
că noi cărturarii său inteligența suntem chiemațl a con
duce o turmă blândă și bună, ca pita de tăte Zilele. Să 
nisuimă a-o conduce, decă destinulă ei stă in mâna nos
tră, cu bărbățiă și prevedere și să nu-o lăsămă pradă 
lupiloră nesățioși. Servescă-ne acâstă alegere din urmă 
de pătură! Graniteriulu.

____________ 1

Făgărașfl, 19/12 1886.
Domnule Redactoră 1 De multă ar fi trebuită să 

aducă la cunoscința on. publică cetitoră cum a decursă a- 
legerea membriloră în comitetulă centrală, ținută la 15 
Noemvre a. c. în comuna Mărgineni, dâră am așteptată 
să vădă resultatulă aceluia. In urmă m’am convinsă, 
că comisiunea verificătăre a anulată acea alegere din 
două motive: unulă e că s’a întreruptă votisarea, ală 
doilea, că la despoiarea scrutiniului s’au aflată cu 5 
bilete mai multe ca votisanți Alegătorii din acelă cercă 
au avută de a alege patru membri, între • cari a fostă 
și preotulă gr. or. Iosifă Herciogea din Herseni, care ca 
atare a fostă în cei trei ani espirațî luând parte la tote 
ședințele comitatului. Părintele Herciogea este ună preot 
zelosă și activă, este respectată și iubită de toți câți 
îlă cunoscă pentru purtarea lui cea morală, cu ună cu
vântă, este născută pentru cariera preoției. Cu tăte a- 
cestea, la sfatulă unora dintre alegători a fostă ștersă 
din numărulă celoră patru și înlocuită prin părintele 
G. F. carele a și fostă alesă.

Precum intre alte locuri alegătorii au avută pă
catele loră, așa și aci. Etă pentru.ee: Pe părintele G. F. 
în totă Vinerea cu puține escepțiunî îlă afli în pieța 
Făgărașului între cărăuși, tocmindu-se la Brașovă cu 
căpă, seu în Ardeală, după cum JZică Oltenii, după vină 
său cu timarii (argăsitorii) la vre-ună tergă unde numai 
după vre-o 4—5 Z'le se reîntârce. Acum punemă ca- 
sulă, că adunarea comitatului este destinată pre o di, în 
care părintele F... are de a merge în cărăușia. JOre va 
lăsa dănsulă pre acâsta, 6re va merge la adunarea co
mitetului? Răspundă, că după părerea mea mai bucurosă 
se duce unde face ceva câștigă decâtă să mergă la a- 
dunarea comitetului unde nu’i dă nimenea nimica. Pă
rintele F, nu cugetă că unui preotă îi stă forte rău 
a fi cărăușă.

Nu cugetă mai departe că prin aceea blamâză pe 
colegii săi și perde forte multă din vaZa și respectulă său 
față cu poporulă. Afară de aceea cui lasă parochia în 
acelă timpă ? Nu suie că în Z'lele în care absenteză se 
pâte întâmpla ca să aibă lipsă de densulă vre-ună po- 
poreană chiămându-lă la vr’ună bolnavă său la altă 
ceva, căci bietulă poporă unde alergă când dă vre-o pa
coste preste elă? La preotulă ca să-lă mai mângăiă în

suferințele sale de tăte ZiIele> de Jeste bolnavă să se 
râge pentru elă, er de are altă năcasă să-lă sfătuescă 
îndreptându-lă pre calea cea bună. Chiămarea unui 
preotă este de a nu lipsi din parochiă decâtă forte rară, 
de a îngriji de sufletele încredințate lui de a merge din 
când în când la scălă, controlândă pe învățătorulă’, și 
pre lângă tote acestea a ținea de catechisare âr nu a 
umbla în cărăușiă dela ună târgă la altulă.

Bine ar fi să se lase de astfelă și câștiguri, să șâdă în 
parochiă, să îngrijâscă de oficiu și să nu mai facă ochi 
străiniloră, și atunci fiă sigură, că va fi respectată și 
iubită de poporă mai multă ca pănă acum.

Făgărășanulu

Ultime soiri.
Moscva, 23 Decemvre. Contradeputațiunea, 

în frunte cu Metropolitulă Clementă și Zankov 
a aositu în Odessa mergându spre Petersb urgii, 
unde se va întâlni cu Karavelov. — Katkoff a 
fostu chemată de Țarulă la Gacina, ca se’și dea 
sfatulă său în greaua situațiune din afară.

—x—
Berlină, 23 Decemvre. Diplomația rusă de- 

semnăză ca motivă ală încordării cu Austro-Un- 
garia atitudinea lui Kalnoky, care a devenită în 
Petersburgă persdna ingratissima, chiar și decâtă 
Andrăssy. Țarulă vrea pace, dăr planurile ruse 
suntă astfelă, că inițiativa, pe care cei din Pe
tersburgă nu vreau s’o ia, s’ar putea lua de 
Austro-Ungaria și Anglia. —

—x—
Petersburgă^ 23 Decemvre. „Petersburskija 

Vjedomosti41 observă, că tăcerea ce o păstrăză 
„Nordd. Allg. Zeitung14 asupra Austro-Ungariei 
pare a confirma opiniunea, că Austro-Ungaria 
e pusă în fața alternativei: ori să se pună în 
înțelegere cu Germania și cu Rusia, ori să ia 
asupră-și răspunderea pentru o mai departe mer
gere împreună cu Anglia. „Novosti44 nu aștâptă 
o resolvare a crisei, câtă timpă Germania în- 
târdiă a declara pe față, că stă pe partea 
Rusiei.

—x—
Parisă, 23 Decemvre. — „Pol. Corr.44 e in

formată. că ministrulă de esterne francesă Flou- 
rens a disă că o alianță f’ranceso-rusă nu esistă 
dăr că relațiunile între Parisă și Petersburgă 
suntă esselente. Franța se silesce să facă pe 
Bulgari a respecta tractatulă din Berlină și să 
aducă Egiptul ă ărăși sub autoritatea tractateloră 
europene.

DIVERSE.
Inșelătoriă dreptă. — Faptulă s’a petrecută într’o 

comună de lângă Clușiu. Teodoră Purceii! era datoră 
unei femei, cu numele Ana Morisă, 10 fl. Trebuia să 
plătâscă, der ori câtă s’a străduită mai multă de 5 fl. 
n’avea de unde să-i dea. Creditârea îlă luă de scurtă 
și bietulă omă, neaflândă altă chipă de scăpare, luă 
hârtia de 5 fl., ce-o avea, și o duse creditârei, arătân- 
du-i acesteia, că hârtia este pe o parte de 5 fl. căci așa 
stă scrisă pe ea, er pe cealaltă parte să află scrisă ârăș 
5 fl., prin urmare la olaltă facă 10 fl. și ceru deci să-i 
dea chitanță. Femeia creZu, că Z^u nu de geaba este 
hârtia acesta de două-orî tipărită și o primi în valore 
de 10 fl. După descoperirea faptului, Purcelă fu con
damnată de judecătoria din Clușiu la o lună arestă.

* * *
Șl-a luată sema. — Socrulă: „Dâcă nu’i plătescă 

ginerelui meu datoriile, atunci e perdută; dâcă i le plă
tescă, suntă perduți banii. Ginere potă găsi ârășl unulă, 
banii însă nu’i mai găsescă. Prin urmare nu i le plă
tescă 1"

* # *
Necrologu. — Se anunță din Selagiu trista scire: 

Iuliana Coroianu n. Băști, soția credinciâsă a preotului 
și protopopului din Santău, Demetriu Coroiană, după ună 
morbă îndelungată și-a dală nobilulă său sufletă în mâ- 
nile Creatorului în anulă ală 35-lea ală vieții și ală 
17-lea ală fericitei sale căsătorii. Repausata și-a sciută 
câștiga prin însușirile sale virtuose și pline de modestia 
și blândeță stima tuturoră celoră cari o-au cunoscută și 
cari au fostă atinși greu de perderea ei, âr tristulă soță 
a rămasă cu inima în veci nemângăiată. înmormânta
rea s’a săvârșită la 14 Noemvre, petrecută fiindă Ia 
mormântă de 10 preoți oficianțî și ună numărosă publică 
de peste o miiă de persâne.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecuvântată!
IBd5r~ Numere singuratice din „ Gazeta Transilva 

niei“ ă 5 er. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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LECȚIUNI DE PIANO!

Rentă de aură 5% . . . 103 93 
Rentă de hârtiă 5% • • 93.40 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................151.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.60

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 119 30 

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri 
Bonuri

/mșă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 —

cu cl. de sortare 1C4.— 
rurale Banat-Ti-
..............................104.25

cu cl. de sortare 104.25

Bonuri croato-slavone . . 105.52 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................—.—
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 120 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.50 
Renta de hărtiă austriacă 82 25 
Renta de arg. austr. . . 83 35
Renta de aură austr. . . 111 60 
Losurile din 1860 . . . 137.20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 876 —
Act. băncel de credită ung. 303.50 
Act. băncel de credită austr.293.40 
Argintulă —.

împărătesc! 
Napoleon-d’orI
Mărci 100 împ. germ.
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Bancnote românesc! .... Cump. 8.44 Vend. 8.46

GalbinI
.... 5.97 

. 9.97
. 61.87

Argint românesc . . . 
Napoleon-d’orl .... 

Lire turcesc!.................
Imperiali . A . . . . 

Galbeni..........................
Scrisurile fonc. «Albina» . . 

Ruble Rusesc! ....

Discontulă »

»

>

>

»

»

>

8.40
9.94

11.30

10.30

5.95

100.50

116.—

*

*

>

»

»

>

>

8.42

9.97

11.33

10.33

5.97

101.50

117.—

Am ondre a încunosciința Onor, publică, 
dau

Lecțiuni de Pianocu honorariu forte moderata.
Doritorii s6 binevoi^scă a a se adresa la

Elena I. Mantsu
Ulița Scheilorfa Nr. 132, Parterre

(Casele George G. Ioană.) 3—3

LECȚIUNI DE PIANO!

că
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Pe de geaba!
Cele mai frumose șaluri pentru dame!

Din causa releloră afaceri și esportului slabă mă vădă si
lită a desface totală întregulă meu deposită de 3000 duzine 
șaluri din cele mai frumose cu ori ce preță, și le dau cu ună 
prețtt așa de ieftină, încâtă de abia se plălesce valărea lânei 
brute, ăr nici decum prețulă fabricațiunei și ală fason, modernă.

Dau prin urmare pe câtă timpă ajunge provisiunea:
1 Cârpă (maramă) pentru capă frumăsă și modernă cu 

80 cr., 1 Sală mare de dame forte elegantă și lină fl. 1.50, și 
fl. 2.50 din lână veritabilă de Berlină, în cele mai pompose colori 
și cele mai frumăse ape precum : Bordeau, granată, gensdarmes, 
drapp, lila, brună, negru, roșu, albă, galbenă, sură, verde, 
scoțiană, turcescă etc. în 60 fasone fine, cela mai elegantă 
și frumosă portă pentru fiă-care damă, în casă, pe stradă, la 

promenadă, bală etc., practică și gentilă pentru tomna și ăruă fiind fărte căldurăse.
Inlrebuințede dar fie-care damă acăstă ocasiime favorabilă de a’șî procura 

aprope pe de geaba o asemenea cârpă de capă și șală frumosă, fină și căldu- 
rosă, căci din causa comandeloră fărte mari va fi întregulă deposită desfăcută 
în celă mai scurtă timpă. La comandare mă rogă a mi se arăta adresa pre
cisă, specia și colărea dorită. Se trimite în tote părțile lumei in 24 6re cu 
rambursă, seu trimițendu-se prețulă prin:

Wiener - Tiicher - Fabriks - Niederlage 5—8

A. Gaxis, "Wien., III. Kolon.itzgasse 8/66.

e
e
9
9
9

Umedeala, frigulă, nu supără!
Numai fl. 1.85. ZZ m

Pentru D6mne: Impermeabile, căldurdse, durabile și
în adevără admirabilă de eftine suntă 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE
(Biirger - Jacken)

țgsute desă și cari se potrivescă forte frumosu 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

Tote cu prețulu egală de numai fl. 1.85 
bucata.

Aceste Jachete renumite suntă pentru 
orl-cine celă mai indispensabilă și necesară 

vestmOntă, și se află în colorile: sură, cafeniu, drapă, bordeaux, civită și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este celă mai bine apărată contra frigului, căci liiiKlu elastice, 
se Iipeseă de orl-ce formă a corpului, menținu o căldură egală a corpului și suntii de va
iere de neprețuită pentru fie-care omă. — Afară de cele menționate cu fl. 1.85 se mai 
află pentru dame încă doue soiuri:___________________

a Pentru Domni:

e a s e s e e

e
Din lână Zepliir lină 

numai fi. 2.86.
Lână Zepliir lilănite 

numai fi. 4.
Ca măsură este suficientă a areta decă statura e mare, mijlociă seu mică. 

Se trimită Veritabile contra rambursă numai de 

Julius Fekete, Versendnngshans in Wien V., Hundsthurmerstrasse 18/59.

6—12
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generală.

«23

Scutu contra ernei!
Frumose! citldurose! elegante! eftine! Im

permeabile contra frigului și umedelei suntu:

Jachetele de ernă bărbătesc!
lucrate în I. fabrică de Jachete bărbătesc! din Viena cu prețulă 
ne mai pomenită și de necredută eftină de numai

1 fl. 80 cr.
Jachetele mele de ernă bărbătesc! suntă cele mai căldurose 

ce și-le pote cineva gândi și pe lângă acăsta celă mai sănătosă 
vestmentă, căci ține corpulă caldă, apără de răceală, să potrivescă 
pe ori ce corpă și prin enorma loră eftmătate facă sensațiune

£3

X(

8
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Minunea vienesâ
pe terâmulu industriei de cdsornice cu pendulă.

Numai fl. 2.50
costă la mine de astădi încolo unu

fâesornicu cu pendulă 
escelentil, regulată de sine luminătoră. cu aparatu pentru deșteptată și 
sgomotă, cu două glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținătore.

Aceste căsornice pompâse și escelente suntă montate în pervasurl 
rotunde, frumosă colorate, imitândă lemnulă de nucă, de abanosă său pali
sandru, o podobă pentru fie-care salonă. 
neză noptea ca luna

20,000 bucăți deja vândute.
Ori cine doresce a avea o Jachetă frumăsă, căldurosă și durabilă să 

facă îndată comanda, căci incurgă comenzi enorme și depositulă în celă mai 
scurtă timpti va fi desfăcută. — Se potă procura singură și numai la 

Wiener Jacken - Export - Geschiift
A. Gans, ‘Wien, III, Koloziitagasse 8/66.

La comandare este suficientă observarea, decă să fiă mare, mijlociă 
său mică. Se trimite cu posta în tote părțile lumei în 24 ore cu rambursă 
său trimițendu-se prețulă înainte.

și atragă atențiunea, 
mirabilă de eftine se

Numai
fi. 6’50

IM
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...................... .. .................... .. ........ ..

Forte importantă!
Mi-a sosită de totă prdspătă:

Halva adeveratu de Adrianopolu!
Racliattl cu fisticu, Vanilia, Chocoladă, Lă- 

mâe, Fragi etc. din renumita fabrică „Bellavista,a pre
miată cu medalia de aură a D-lui P. Dimitrescu în Ga
lați, dela care numai eu singură am depositulă pentru t6tă 
Transilvania și Banată-

Portocale de o dulc^ță estraordinară, precum nu s’?u 
mai aflată aci.

Mandarine de calitate superidră.
Smochine în cutii de primissima calitate.
Stafide, Sultanine și Elem6 de călit, cea mai superi 6ră.
T6te aceste articole se află de venerare și „en detail“ 

prețuri fdrte moderate în filiala mea localul!!

D-lorft MUTZIG & SLAMHTEK
Strada Teatrului.

Comande pentru provincia efectueză promptă dela Va Kilo in 
susă cu rambursă.

Brașovă, 1 (13) Decemvre 1886. Cu totă stima
Nicolae N. Bidu.

CU

Pentru tabla cu cifrele ce lumi- ’ 
fără adausă de nici ună materială dau pentru <

IO ani garanția.
că aceste căsornice minunate, escelente și totuși ad- t 
află singură numai la mine bune și veritabile ’ 

Afară de acestea dau cu

I
kV

Trimiterea în provincia se tace cu rambursa post., său trimițendu-se prețulă înainte prin 
Exporthans Fekete, Uliren-Depot,

Wien, V. Wehrgasse Nr. 13/59.

uno căsornicu romontoir, supraliiiă Argintii-Nickel, de întoisfl fără cheiă- 
cu mechanismă de Nickel adevărată, regulată, punctuală, căsornică nedis, 
tructihilă, arălândă secundele. Numai fl. 6’50, mai nainte a costată întreită.

Nr. 14687/1886.

Forte iinp ortantu!
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referitore la comercianțl, meseriași și fabricanți!
Cu 31 Decemvre a. c. espiră maudatulu bărbaților^ de încredere 

aleși pentru oficiolatulu de meserii pe anulu 1886 în numără de 20, 
prin urmare fiindă necesară o nouă alegere a altoru 20 de membrii 
pentru anulu 1887 , — se aduce comercianțiloră, meseriașiloru și fabri- 
canțiloru spre sciință, cumcă acdstă alegere se va ținea în 30 Decem
vre a. c. înainte de prân^u la 9 6re în sala casei sfatului 
din piață.

Toți comercianții, meseriașii și fabricanții aflători pe teritoriulu 
orășenescu posedă dreptulă activă de alegere, pe când dreptulă pas- 
sivă de alegere numai aceia comercianțl, meseriași și fabricanți, cari 
plătescă celă puțină 25 fl. v. a. dare de câștigă s6u aceia, cari în sen- 
sulă art. de lege XLIV din 1881, suntă liberi de dare. Bărbații de 
încredere, cari cu finea anului acestuia au să repăș^scă, se potă realege.

Alegerea are să se facă prin bilete de alegere; la cererea a 10 
membri, se pdte esopera și prin aclamațiune.

Brașovă, în 22 Decemvre 1886.

Magistru,tulii orășenescu.
ca foră industrială.1—3

Tipografia ALEXI, Brașovu.


