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Duminecă, 6 (18) Decemvre. 18 7.

Brașovii, 5 (17) Decemvre 1887. *

Ailresândii-ni-se în timpuliî din urmă, din 
partea multorii aderenți și amici ai fdiei nhstre, 
întrebarea: când va fi diua jubileului ,, Gazetei 
Transilvaniei*,  ne wimținn'i îndatorați a tace cu
noscuta tuturorti celorti caii se interesezi de 
acesta, că după cum amu arătată de repețite ori 
in f6iă și verbală, «Jiarulă nostru, împlinindă cu 
diua de 31 Decemvre 1887 stilu vechiu ani 50 
ai esistenții sale, îșl va serba prin urma-e în săra 
acestei (jile și în d'ua urmfttore de 1 Ianuariu 
1888 a cincldecea aniversare.

Facemă totodată cunoscută, că pentru Z‘lla 
de 1 Ianuariu 1888, Redacțiunea foiei ndstre 
pregătesce unfi numără festivii, separată, ală „Ga
zetei Transilvaniei11.

Pentru a înălța serbarea ndstră d* ar>sticA, 
ce va culmina în edarea acestui numără festivă, 
amă dorî să contribue la înfrumsețarea lui câtă 
mai nmlțl dintre bărbații noștri cu cunoscințe, 
politici, literațl etc., în deosebi bărbații cari au 
colaborată în acești 50 de ani la „Gazetă11 și 
„F6ift“ și se află încă în viață.

Ii rngămu der pe acostă cale sg b nevoiască 
a ne trimite câte unu mică productă ală inge- 
niului loră pentru nnmSrulă festivă. Și fiind că 
nu putemă s6 dăniu acestui numără o estindere 
prea inare, îi mai rugăniă sâ ne trimetă numai 
mici lucrări de puține rânduri, de cuprinsă po
litică, literară, socială, economică etc., în prosă 
ori în poesiă.

Cei ce voru voi astfelu sg conlucre la nu- 
mgrulu festivă, sg binevoigscă a ne trimite ma
nuscriptele loră pănă la 22 Decemvre st. v. 
1887.

Pentru ca sg se potă lăți câtă mai tare a- 
eestă numără, amu stabilită ca preță de abona- 
mentă pentru elu suma de-20 cr. v. a. Abo- 
nații „Gazetei11 îlă voră primi numai pentru 
prețulă juiugtate. Abonamentele la numgrulfi 
festivă se potă face prin carte poștale pănă la 
25 Decemvre st. v. 1887. Numai trimiterea 
esemplareloră comandate pănă la acestu termină 
o putemă garanta.

Venitulă curată ală numărului festivă ală 
„Gazetei Transilvaniei11 îlă destinftmă pentru lii- 
bliotecele ndstre poporale.

Ifedacțiunea „Gazetei Transilvaniei.*

Brașovii, 5 Decemvre 1887.
ABtădI ne este cunoscută cuprinsulu articu- 

lului Ziarului „R”ski Invalid,11 care a produsă 
atâta sensațiune in Viena.

F6ia militară rusâscâ desfășură mai înteiu 
situațiunea militară a Rusiei și aceea a vecini- 
niloră ei dela apusă, spre a respunde la cestiunea, 
cft cine se prepară pentru atacă și cine pentru 
apgrare. Ea ajunge astfelă la resultată, că Aus- 
tro-Ungaria— prin lărgirea și înarmarea forțare 
țeloru din Galiția și mai alesă prin construirea 
drumuriloră ei ferate, care au o importanță ofensivă 
— se pregătesce sub masca defensivei sg năvă- 
lescă deodată cu aliatnhi său în Rusia. Ce a 
făcută însg Rusia față cu aceste amenințătiSre 
pregătiri ale veciniloru sfii?

„Ruski Invalid11 se încarcă a dovedi cu 
cifre, că Rusia a fost cea dintâiu, care cu totă 
pericululă amenințătorii nu șl-a înmulțită, ci și-a 
micșorată forțele sale armate, apoi continuă așa:

„Fără îndoielii Rusia va putd sg pună în 
câmpă o armată puternică pentru casulă unui 
răsboiu; dâr concentrarea ei Ia graniță este nea- 
sgmenatu mai grea decâtă la vecini... O singură 
ochire pe chartă ajunge, spre a ne convinge, cu 
ce rețea dâsă de drumuri de feră este împresu
rată din partea Germaniei și Austriei zona măr
ginașe rusescă, și vice-versa, ce neînsemnată e 
numgrulu vagoneiorU pe care pdte răzima Rusia 
forțele sale armate trimise la apusă. Nu numai 

din partea Germaniei, ci și din partea Austro- 
Ungariei ne amenință o năvălire grabnică în ți
nuturile rusesel. Măsura cea mai eficace ar fi 
completarea rețelei drumuriloră de feră rusesel 
în aceeași mgsură ca la vecini. Pentru acâsta 
însg suntu de lipsă mijldce bănescl colosale și 
mai alesă timpii îndelungată11.

„Prin urmare11 — continuă „Ruski Invalid11
— „Rusiei nu’i rgmâne alta, decâtă a’șl mări 
puterea de apgrare în fortărețe și a’șl înmulți 
trupele în districtele dela graniță, ca sg nu fiă 
surprinsă. Pregătirile militare îndoite din anulă 
trecută ale veciniloră au silită pe Rusia, de a 
plănui ună șiră de contra-măstirl, cari voră fi e- 
seeutate succesivă....

„Persdnele militare ale Germaniei și Aust.ro- 
Ungariei înțelegă f6rte bine importanța defensivă 
a acestoru măsuri și potă calcula liniștită, câte 
corpuri de armată ar trebui sg concentreze încă 
Rusia în timpă de pace la granița vestică, spre 
a’șl aduce după concentrarea de trupe mijldcele 
sale în echilibru cu cele ale adversari lorii. Per
sdnele militare rusesel însg, care nu suntă îngri 
jate de resultatulă finală ală luptei, de se voră 
scula în contra Rusiei chiar forțele armate ale 
întregei lige de pace, mărturisescă cu t.6te acestea 
pe față, că apărarea teritorului rusescă încă nu este 
asigurată.

„Decă liga de pace se crede îrdreptățită11
— încheiă foia rusescă —„a’șl desvolta măsurile 
sale de apgrare și a espune chiar câteva ținuturi 
rusesel ghiulelelor^, ce le voră putâ slobozi din 
forturile loră cele mai înaintate, atunci și Rusia 
are ună dreptă totă așa de neîndoiosă de a în
griji penlru apărarea sa și de a’.șl apgra cu tdte 
măsurile inviolabilitatea țgrilortî sale și a ondrei 
sale.11

Atât.ti în Viena, câtă și în Peșta se înter- 
preteză espunerile fdiei militare ri.sescl așa, că 
Rusia nu are intențiunl curate și că sub cu
vântă de apgrare pregătesce rgsboiulă. Aceeași 
imputare a facut’o și „Ruski Invalid11 din par- 
te’șl Austriacilorfl.

Care va fi urmarea?
Austro-Ungaria va concentra și ea la ren- 

dulă sgu trupe la granițele ostice punendu-se 
astfelC în stare de apgrare. Ni se va oferi der 
specuacolulu unei mobilisărl de trupe colosale 
dinedee și dincolo de granița Galiției și tdte a- 
cestea „în timpă de pace11, și cum asigură foile 
oficidse, fiindu relațiunile diplomatice dintre Aus
tria și Rusia încă amicabile.

Cine sg mai înțeldgă ciudata contrazicere 
ce se manifestă în aceste fapte?

In zadaril îșl dă silință pressa austro - un
gară de a asigura pe Ruși, că monarchia ndstră 
nu urmăresc.e nicidecum scopuri agresive. Cine ar 
pută crede, că în împrejurările de față Rusii ară 
pută fi stempgrațl cu asemeni asigurări?

Pericululă situațiunei este a se căuta în 
marea neîncredere ce domnesce de ambele părți. 
De acea deocamdată suntă puține prospecte de-o 
îmbunătățire a ei.

Se anunță, că este așteptată la Viena și mi- 
nistrulu președinte ungurescă și plecarea lui acolo 
stă în legătură cu cestiunea eseentării decisiuni- 
loră canferenței militare. E vorba de a se cere 
câte-va milidne ca avansu dela guverne, fără a 
se convoca încă delegațiunile.

Lucrurile se complică der pe <Ji ce merge 
mai multă.

Nouă conferința militarii în Viena.
Mercur! în 2 (14) Decemvre înainte de a- 

md^I s’a continuată consultările militare sub pre- 
ședința Maiestății Sale. Afară de feldinareșalulă 
archiducele Albrecht, au luată parte la conferință 
inspectorii lă generală ală artileriei archiducele 
Vilhelm, ministrulu de rSsboiu contele Bylandt- 

Rheidt, șefulu statului majoră ' generală feldml. 
br. Beck și șefii secținniloră- din ministerul!! de 
rgsboiu.

Consultările au durată dela 107, pănă la 
127, 6re.

Viena, 14 Decemvre n. 1887.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.<)

După cum ne aducemă aminte, in delegațiunea un
gară s’au petrecută scene, cari au pusă pe toți binevoi
torii inonarchiei in mirare. Membrii însemnați ai dele- 
gațiunei ungare au provocată ună curentă demonstrativă 
contra politicei actualului ministrulă de esterne, contele 
Kalnoky. Această demonstrațiune inspirată de marea 
ideiă a „globului maghiară» n’a prelinsă mai multă său 
mai puțină, decâtă ca contele Kalnoky sg conducă po
litica esternă a monarchiei in sensulă așa numitei „mi
siuni maghiare." Acestea n’au rămasă fără de urmări. 
Contele Kalnoky a și făcuta încercarea de a duce in de- 
plinire dorințele spirileloră agitate ale delegațiunei ungu- 
resci, dovadă conflictulă amenințătoră intre monarchia 
nășiră și Rusia.

Rână aici a mersă cu dorințele mariloră politici 
maghiari, acum insg sg pare că le-a secată apa morii și 
r6ta li-s’a impedecată de-o resistență puternică. După 
cum scimă, s a ținută in (filele trecute, in urma grave- 
loră sciri despre concentrarea trupeloră rusesel la granița 
Galiției, ună consiliu militară, sub insuși presidiulă Ma- 
iestăței Sale, la care a participată, pe lângă cei mai in- 
nalți demnitari militari, și contele Kalnoky, ministrulă de 
esterne. In discusiunea mgsuriloni, cari ar fi de lipsă pen
tru inlimpinarea unui periculă, s’au escată diferințe diver
gente Intre părerile supremului comandantă alo armatei 
archiducele Albrecht și ale contelui Kalnoky. După cum 
am aflată, părerile Archiducelui Albrecht au învinsă, — 
și nici că se putea altcum, — asupra voinței ministrului 
de esterne; dreptă dovadă ne pOte servi întrunirea unei 
noug conferințe militare, care s’a ținută eri la 10 ăre a. 
m., la care contele Kalnoky n’a mai participată. Acum 
circuleză scirea despre demisiunea contelui Kalnoky.

Din acestea se pare că cercurile mai inalte nu îm
partă păierile și aspirați unde mai noug ale actualului 
ministru de esterne, și decă și-a schimbată programa sa 
in lavorulă aspirațiuniloră maghiare, Omenii Curții nu 
suntă aplicați de a sprijini acestă schimbare. CunOseem 
pre bine caracieruiă supremului comandant ală armatei 
din trecută, de pe timpulă când a fostă guvernatoră in 
Budapesta; eiă e totdeauna firmă în pă’erile sale și ni
mica nu cedeză.

Etă deci unde a ajunsă ministrulă de esterue, fă- 
cându-se lâlmaciulă polteloră maghiare. — Ori se va 
întorce la calea vecină, ori se va duce — altă scăpare 
nu esistă căci archiducele Albrecht odată cu capulă nu 
sufere nici o oposițiune.

Din tole acestea vedemă, că Maghiarii au primită 
o bună lecținne cu visurile loră de ună «mare globă ma
ghiară11, incetulă cu incetulă voră deveni mai puțini ide
ali, și in urmă se voră treeji la trista realitate. Ar.

SOIRILE PILEI.
In fața criticei situațiunl politice de aslădi, »Kolozs- 

var« cjice In unulă din ailiculii sgi de fondă, că pentru 
noi. Ardelenii, nu este întrebare mai importantă decâtă 
aceea, că 6re cu cine va merge România, despre ai că
reia locuitori cjice, că suntă înrudiți, suntă aceiași cu 
maioritatea supușiloră maghiari pănă la Tisa ? In pri
vința acestei întrebări. „Ki>lozsvnr“ cjice că e greu și 
numai a’ți inchipui, cum ar putea România sg fiă, In 
casulă unui rgsboiu cu Rusia, contra Austro-Ungariei, 
mai vârtosă in fața alianței germane-austro-maghiare-ita- 
liane. — E bătgtoră la o hf, că in asemenea caruri fia
rele ungurescl vorbindă despre Români nu’i intitulgză 
ca de obiceiă eu numele de „Valahi', ci le cjice .Ro
mâni;11 der și mai bătgtoră la o hf e că unele foi ungu
rescl ea „Besti Naplo" tocmai in situațiunea acgsta cri
tică caută să câștige amiciția României propungndă ca 
cu Românii de aci sg se ’nfunde temnițele ungurescl!
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In comifatulă Turda- Ar iești s’au încassată in de- 
cursulă lunei lui Nocmvre 82,507 11. 't'l, cr. in darea 
direetfi, rămânendă restanță 288,294 fl. 44’/» cr. In darea 
militară s’au incassată in decursulă aceleiași luni 5293 
fl. 641/» cr., rămânândă restanța 32,813 fl. 56 cr. — 
Și d-lă Tisza speră să aibă escedentă in bugetulă din 
1891, când in 1887 deja nu se mai polă plăti dările! Ce 
stare de miseriă !

—x—
Se scie că guvernulă ungurescă a pusă in buget ti, 

de când cu inceputulă eolonisării Geangăiloru, care de 
altmintrelea a făcută strașnică fiasco, o sumă de 20,000 
fl. pe ană. In bugetulă anului viitorii s’au preliminută 
insă numai 9000 fl. «Pești Naplo“ spune că se cons 
truescă 120 case pentru Ceangăi colonisațl, care să fiă 
gata in Iulie.—Când r fi ca noi Românii să ne mai a- 
ducemă coloni români din alte țări, câ’O ar fi dispusă 
guvernulă ungurescă să pună in bngetă pentru acesta, 
de altmintrelea totă din bani românesci?

—x—
in urma inăsorirei situaținnei, conferințele militare, 

ce au începută in Viena in săptămâna trecută, se voră 
continua încă.

—-X—
Intr’o ședință din dilele trecute a dietei ungurescl, 

— ședința dela 7 Oecetnvre — depuiatulă Thaly (J,se 
că nici nu «e pâte asămăna traiulă lucrătorului francesă 
cu a'O celui din Ungaria. Poporațiune i din Ungaria de 
sus ti se nutresce așa de mistrabilii, ineâtfi te cuprinde 
mila când te gândescl. T6tă iârna se nutresce cu car
tofi, er când cartofi nu se facil din destulă, flământjesce. 
Pe lângă acesta sărăcia ia dimensiuni iotă mai mari în 
acele ținuturi și disparițiunea viteloril de trasă pole 
•ervi ca ilustrațiune. Vorbitorul! arc inlormațiunl dela 
directorulă biuroului statistică din l’eșfa, că in Pitts- 
hurg (America) trăescă 70,000 păuă la 80.000 Slovaci, 
cari au emigrată din Ungaria, dăr cari adf se nulrescă 
bine, se îmbracă bine, ișl trimită copii le. scolft, și intre- 
țină chiară ună ijiaru. Der pe când in America darea 
e numai de 5’/0. in Ungaria nuill ajunsă de nu mai pu- 
temă ține socoteala procentelor! Și d lă Tisza totă mai 
trage nădejde de escedentă in bogată tn 1891 ! Der și 
spânulă trage nădejde de barbă

— x—
D-lă ficiorii Barilii, notară cereuaiă în Buciumi. 

Munții apuseni, ca întâmpinare, la corespondența ce ni 
s’a trimisa din Igbiu, publicată in Nr. 239 ală „Gazetei/ 
și in care se dice că «fără rusinare a condusă ună cio- 
portă de 30 alegători la actulu de alegere în Igbiu, ca 
să nu lămână mai pe josfi de Jida», ne comunică că 
acestea suntă nefundate și etă cum ne spune că stă lu- 
crulă: „Nu polă nega că, ca notară cercnală, mi s’a 
impusă din oticiu a mă presenta la actuh! de alegere 
pentru constatarea identității alegeioriloră. Am urmată 
acestei impuneri a superiorilor0. pentru că și decă așă 
fi voită, nu ași fi putută resista ; am rn-rsă însă sin
gură și singură m’atn și reintorsă. in totă decursulă 
agitațiuniloră electorale nu ml-am părăsită locuința și 
cancelaria, și așa pe nedreplă mi se impută că m’așă 
fi pusă iu fruntea „cioportului", pe care eu l’am aliată 
acolo, adecă in Igbiu, deja adunată.»

—x—
Pe când se făeâu cercetări de cotn siunea de an

chetă în museuhl ungurescă și în galeria de tablouri dm 
Pesta, custodele rnuseului Ilampel descoperi lipsa mai 
multoră monede din rolecțiune. O monedă de aurii se 

găsi la ună giuvaergiu, depusă ca zălogil. Presen- 
tftndu-i-se giuvaergiului per-onaluh! funcționarii ală inu- 
seulni, iși esprimă credința că unulă din ei, ună fâneră. 
a zălogilă moneda. Procurorulă Havas Iu însărcinată 
cu instrucțiunea afacerei.

— x—
Ministrulă ungurescă de lucrări publice face cunos

cută că pachetele ce se trimifu pe poște de serbătorile 
Crăciunului sâ fiă bine adresate și nu pe o fă.șiă de 
hârtiă, ci chiar pe învălitdrea pachetului sâ fiă scrisă 
adresa complectă și corectă (numele adresatului, lo-uli! 
de locuire, partea orașului, strada, numărulă casei). Decă 
nu se pote scrie pe învălitore, atunci liâ-tia pe care se 
scrie adressa sâ fiă mare și lipită bine pe învălitore. 
La vânaturi și obiecte ce nu se împachetezi, adressa să 
se scrie pe o tăbliță de lemnă ori de hârtiă grăsă (mu
cava) care să se lege bine de obiectă și capetele sfărei 
să fiă sigilate pe tăbliță. Cărnurile ce s’ar trimite in 
Pesta suntă supuse plății d« vamă de consumă. Pe pa
chete să se arate anume ce conține, d. e. epure, șuncă, 
căinată ele., er nu cu espresiunea generală d<>: vânată, 
mâncare etc , ca să nu mai fiă nevoiă d’a desface finan- 
ții pachetele. Vânatulă se p6te preda la postă neinpa- 
chelată numai dăcă c o bucată intrâgă. Pentru pagube 
provenite din necomplecta adressare ori din rea împa
chetare nu se plălescă despăgubiri.

—x—
Ună elevă ală scălei teatrale din Pesta, losef Csa- 

szar, de profesiune morarii, în vârstă de 22 ani, a în
cercată să omdre o fată prostituată tăindu-i gâtulă cu 
ună briciu pe când dormea. Fala scăpa de morte prin 
presența ei de spirită. Atentatorulă se află arestată.

Literatură. — >Romanische Itevue pol.-litt. Mo- 
natschrift, Ilerausgeber Dr. Cornelius Diaoonovich în Re- 
sieza, Sud-Ungarn. Prănumerationspreis ab 1 .Im. 1888 
ganzjăhrig 10 Gulden. XII. llefî, III. Jahrg. Inlialt: An 
die Leser. — Ein [Pressprozess gegen die „Romănische 
Reoue'. — Die romănische Thronrede. — Rundschau, 
(Franzosische Stimmem liber die Lage der Românen in 
Ungirn, aus „Le Siâele" und „L’Autriehe Slave et Rou- 
maine».—Die politische Emheit Ungarns, aus dem >Sieb. 
D. Tageblad". — Zur Kinderkolonisation — Die Stsals- 
sprache in der Apoth>ke — Zur Portofreiheit. — Bas 
Szorenyer Mandat und der dritte Brie/ des General Doda). 
— Die Chronik des Iluru und die grosse inilit. Expedi- 
tion in die Mo dau des ung Kbnigs Ladislaus Curnanus 
ad reducendos Cumanos (ugltivos, ein in der Geschiehte 
Ungarns, so wie in der Geschiehte der Nachbarlănder 
verschwiegenes historisehes Factum, von Sim Mangiuca. 
Forlsetzung. — Petre Ispirescu. — „Sag an mein Sușses 
Kindehen», (Frumosă copili(ă) aus dem Romani schen von 
V. Alexandri von Dr. Ad Stern.— Litter.ilur und Kunsl. 
(Ein neues Buch von Carmen Sylva). — .Ethnologische 
Mitlheilungen aus Ungarn". — «Etudes historiqnes sur le 
peuple roumain", par A. I). Xenopol. — Die Gedichte 
des Logofăt Coslaehe Conachi. — Musa Română.— Der 
Acad. Verein Petru Miior.— Metodica scolei „poporale" 
von Dr. P. Pipoș. — Geschichtliches. — Inserate.

Ungaria fața cu pericululft unui răsboiu.
Foia opozițională „Pești Naplo“, gândindu se la po

sibilitatea isbucnirei unui răsboiu între Austro-Ungaria și 
Rusia, e cuprinsă de seri6.se îngrijiri din causa situațiu- 
nei interne încordate dintre guvernulă ungures.-ă și na

ționalitățile nemaghiare asuprite și se especlorăză în cu- 
noscutuhl ei limbagiu violentă și nechibzuită cam în mo
dulă acesta:

.Decă vine dușmanulă, cum stămă aici, acasă? 
Așa-i că pentru apărarea Tronului și a patriei ne vomă 
înarma toți? Ori voră face unii ca pe timpulă când a 
fostă ântâia 6ră la noi Musealulă și s'au unită cu Pas- 
chievi. i cetele revoluționare ale lui Hurban, RaiacicI și 
Axente...? E justificată deci întrebarea, că in casă de 
răsboiu cu Rusia cum stămă cu naționalitățile aici a- 
casă. Mai intrebămil, cum stau naționalitățile în Aus
tria, fundă că răsboiulil e o causă comună? Este gene
rală entusiasmu'ă ? Putemă fi liniștiți?

Der în Austria nu va fi revoluțiune, fiindă că nu 
prtte să fiă. Acolo statuii! e puternică... Aici in Ungaria 
insă să nu ne facemtl ilusiunea, că nu mai esistă cestiunea 
națmnalitățiloră. Ba, <j6u, esistă, numai nu în parla
mentă.

Ab:a s’a ivită vestea despre pregătirile de răsboiu 
ale Rusiei, și «Zaslava' a și dată semnalulă de alarmă. 
Acum se va adeveri prevestirea lui Polii: „Ne.vomă în
tâlni la Philippi!« Emisarii rusesc! începi! a se mișca în 
Agramă, în Neoplanta și la Belgradă. Slovacii pansla- 
viștl așteptă pe Gurco, Messia ală loră, care le va aduce 
la Turoță St. Mărlinfi libertate rusâscă...

De ce să tăgăduimă? Vechile partide naționale 
există încă și aștâptă și ele pe Muscali. Ele suntă duș
manii patriei și amicii dușmaniloră uoștri. In casă de 
răsboiu trebue să ’i punemă la adăpostă, ca nu cumva 
organisați in bande revoluționare să se pună in serviciuln 
panslaviștiloră. Ușorii potă să ne compromită patria in 
timpuri critice câți va fanatici plătiți. Primejdia nu e 
mare, der perderea morală ne pdte fi periculosă.

Și ce garanții are statuia ungară față cu agitatorii 
naționalitățiloril in casă de răsboiu cu Rusia? Cine va 
păzi pe agitatorii de prin părțile locuite de naționalități? 
Cine ’i va țină in frâu?.... Guvernulă și partidulă lui 
potu să tăgăduiască pericululă care se nasce de aci, der 
acăsta nu va opri nici pe Polii, nici pe Hurbană, ni<-I 
pe Dobrsansky, nici pe Doda. . . de a face greutăți sta
tului ungară.

Adminislrațiunea ar fi chemată să vegheze, să pe- 
depsăscă și să inăbușeseă agitațiunile naționalitățiloră. 
Adminislrațiunea ndstră insă e nepnlinciosă și mai nepu
tincios chiar acolo, unde periculuhi e mai mare. Pacea 
internă a Ungariei in casă de răsboiu e încredințată co- 
milateloră Năi-ăudil, Aiva, Seveiină și Pojega 1 Aeestat 
fiindă că In 20 de ani de pace n’amă voită să organi- 
sâmă stalulă, nu i-amti dală Ungariei o administrațiune 
eu ropănă.

Amă avută timpă să facemă aeăsta, der lucru fi- 
resetf, că acum într’ună momentă nu o putemă face. Și 
dăcă vomă ave răsboiu, pentru menținerea ordinei interne 
și pentru apărarea nâstră nu ne rămâne altceva de fă
cută, decâtă să luămă măsuri escepționale. Er dăcă vomă 
scăpa de răsboiu in 1888, atunci să profitămă de pace 
și să introducemă încă la primăvâră adminislrațiunea de 
stată centralisatâ. Mai bine mai eurândă decâtă mai 
târziu".

Adressa Scupcinei sfirbesel.
.Pol. Korr.“ publică cuprinsulă adressei Scupcinei 

sârbescl la mesagiulă tronului.
Adressa îșî esprimă convingerea, că amiciția tutu

rora puteriloră pentru Serbia e de mare valăre și se de-
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Driiinoiit despre Român 1.
i Pine).

Și repelămă că nu era vorbă de admiterea unui 
numără determinată de Jidovi, ci de toți Jidovii, cărora 
li-ară plăcă a se așeija ;n atestă țeră în delrimentulil 
proprietariloră pământului. După doctrina Im Waddington. 
fie-care Jidovă era cetățână română.

Ună vechiu revoluționară, unii oină, carele iu lim 
pulă exiliului său In Francia luse-e amicală tuturoră re- 
publicaniloră, Brătianu, a (jisă in camera representanți- 
loră aceste cuvinte petrunejătore:

«Domniloră, in vieța mea politic:! am trecută prin 
tnulie vicisitudini și prin multe m-tericirl, dâr nicăiri și 
nici odată nu ni’am simțită atâtil de nefericită, ca in 
Berlină* .

Totă atunci insă jidovimea ix Ita de bucuriă și 
Creinieux, intr’o ședință a Alianței israelite, esc'amâ in- 
tr’ună tonă ditirambică: „Credința mea e mare in fața 
situațiunei năstre, astâiji a’âtă dc Iruind-e 1 Ah 1 lăsați- 
mă să atribuescă acesta ținutei atâtă de nobile, atâta de 
legale și de curate observată la Berlină de ministrulă 
nostru ală afaceriloră s'râine, de Waddington ală nostru". 
(Mai multa salve de aplause urmeză acestei dechiarațiunî).

Cuventulă nostru pare a indica, că Waddington e 
de origine jidovă, decă cumva n’a voita să ijicâ Cră- 

mieux, că ministrulă afaceriloră străine e ală lord, fiind-eă 
l’au plătită.

Jidovă ori plătită să servescă causa Jidoviloră, 
Waddington în toi u ca sul fi n’a cruțată nimica ca să ’și 
apere rassa, seu ca să’i câștige arginți). Elă ișl întinse 
mâna in causa tractatului de Berlină, care era nenoro
cirea României, cu uni! nesață de folii jidovescă. Fran
cia, generdsa Franciă, grațiă lui, a jucată rolulil nenobilă 
ală unui gendarmă legăndfi mânile unei națiuni mici, 
pentru ca să ajute pe Jidovă a turna vitriola pe gfttulă 
muribundului

Brătianu, cu energia, cu speranța lotdtuna viiă a 
patriotului adevărată, întreprinde o călătoria prin Europa, 
întocmai ca și Thiers, care a mersă să se r6ge pentru 
Francia învinsă.

Austria, Rusia și Turcia recunoscură independința 
României. In Anglia și în Italia, Brătianu a dată pre- 
lutindenea de miniștri vânduțl Jidoviloră și de resistințe 
neîndurate. Conștiințele insă s’au revoltată la faptele, 
ce le enara dânsulă și'i răspundeau: „Puterile semnatare 
ale tractatului de Berlină suntă solidare. Să se declare 
Francia gata de a recundsce independința României fără 
să câră împlinirea imediată a clausulei leonine relativă 
la Jidovi, și noi vomă lace asemenea.»

Waddington resista și răspundea mereu: „Dăcă uu 
acordați drepturi de cetățeni Jidoviloră, ce țină case cu 
fete, birturi cu rachiu inveninată, comptoare de usurierl, 
Francia nu acreditâză ministru in România."

Indeșertă i se cjicea: „Der îneâtă păte interesa 
Francia cestiunea acăsta, c-area e o eestiune de totă in
ternă? Libertatea culluriloră nu e în causă, de vreme 
ce despre România este constatată, că doră In t6tă lu
mea aici se practică mai bine toleranța."

Waddington nu se dedea indărătă câtă e negru sub 
unghiă, și stânga, carea era mai I6tă amestecată în spe- 
uilațiunl finanțiare și astfelă (râia din bacșișuri jido
vesc!, naturală că află de admirabilă ținuta acăsta.

Ună altă trămisă ală României, d-lă Catargiu, n’a 
fostă nici elă mai norocosă. Ecă, după fiarele israelite, 
textulă răspunsului cinică ce i l'a dată Gambetta: .An
gajezi! guvernulă D-v6stră ca să execute condițiunea; 
Francia nu va recunosce independința țării D-Vosfră, 
înainte de a fi recunoscută D-Vdstră drepturile civile 
pentru toți Jidovii fără deosebire 0. Crâmieux ie ține 
de asta. D. Waddington a luată în coDgresulă din Ber
lină inițiativa cestiunei; e vorbă de reputațiunea Fran- 
ciei de a nu o lăsa să fiă eludată. Eu ml-am dată lui 
Crâmieux parola că-lă voi sprijini; așaderă tnc’odată eu 
nu po:a. decâtă a vă angagea să vă împliniți fără in- 
'ârijiere angagiamenlele."

Repetămâ, că nicldecfttă nu era vorbă de cestiunea 
libertății religiăse.

0. Ernest Desjardins mai scrie cu privire la asta 
în broșura sa: Les fuifs en Moldavie:

«Afirmă, că motivulă religiosă n’are nimică de a 
face cu măsurile luate de guvernă, nici cu ostilității^ 
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clară gata a sprijini pe guvernă !n nisuințele lui de a 1 
susține și întări aceste raporturi in spiritQ de stimă si 
amic'țiâ reciprocă. Ea ișl esprimă mare satisfaețiune, 
că a C’tă stare de lucruri face cu putință d a consacra 
nedi-. isată atențiune multiplelor^ probleme ale vieții in
terne a statului, care pretinde ună șiră de reforme pe 
tâte terenele adminisfrațiunei. Accentuezi necesitatea unei 
revisuirl a consfiluțiunei și esprimă inulțămită pentru 
pașii tăcuți in acâstă direcțiune. Se declară gata a re- 
solva proiectele guvernului in concordiă cu guvernulă, a 
regula finanțele, a ridica puterea de producțiune a popo
rului, a realisa juncțiunile căiloră terate, a încheia trac
tate comerciale folositâre. Promite cea mai seriâsă grije 
pentru puterea armată a țării și pentru promovarea cui- 
turei generale. Accentueză in fine urgența concordiei pa
triotice și dă espresiune celei mai adânci supuneri pen
tru regele și casa sa.

Respunsula senatului românit la iuesagiulti 
tronului.

Cetimu în „MonitorulO oficială11 din Bu- 
curescl:

In aceeași Zb Marți, la orele 12, M. S. Regele a 
primită cu aceeași solemnitate, In presința d-loră miniș
tri, biuroulă și comisiunea adunărei deputațiloră, însăr
cinată a presința Maiestăței Sale adresa de răspunsă la 
Mesagiulă Tronului. D. generală D. Lecca, președintele 
adunărei. dete cetire următârei adrese;

Sire! Represenlanții poporului română suntă feri
ciți "ă deschiderea ultimei sesiuni din acăstă legislatură 
le procură o nouă ocasiă de a exprima Maiestăței Vâs- 
tre in numele țârei sentimentele de iubire și adâncă de- 
votamenlă.

Regimulă monarchică constituțională, luată ca fun
damentă pentru reorganisarea statului română, garantezi 
tuturor cetățenilor și tuturor intereselor vitale ale națiunei 
participarea regulată și paclnică la conducerea afacerilor pu
blice. Reforma de curend introdusă in disposițiile constituție 
nale, lărgind cercul alegătorilor direcți și garaniftndă secre- 
tulă votului, a asigura'Q și mai multă desvoltarea nor
mală si liniștită a statului română, înplântândă mai a- 
dăncă în tâte păturile >o ietăței încrederea in instituțiu- 
nile țârei, în puterea și vi toruiă legatului română.

OrI-ce încercări temerare, cari ară căuta satisface
rea unoră ambițiuni nesocotite in afară de marginile 
constituținnei statului română, ar fi adl cu neputință; 
ele se voră sfărîma de spiriluiă de ordine și stabilitate 
care insuflețesce pe inlregă poporală română.

Dinastia națională, care ișl are isvorulă în memo
rabilele voturi ale adunăriloră din "1857, este cheia de 
boltă pe care se sprijină întrega clădire de reorganisare 
modernă a statului română, este principiulă de stabili
tate ală existenței nâstre naționale și independinte în
tre poporele din Oiientulă Europei.

Națiunea română, pătrunsă de acesta adevără, este 
a<ji mai multă de câtă ori când apărătorulă cred nciosă 
și hotărilă ală acestui mare principiu

Sire! Adunarea națională a ascultată cu mulțumire 
asigurarea Maiestăței Vâstre despre continuarea buneloră 
nâstre relații cu tâte puterile.

Țera are nevoiă de liniște pentru a putea înainta 
cu pași siguri pe calea progresului. Statulă română este 
și trebue să rămână ună elementă de ord ne în mijlocul 
popOreloră din Orientă, gata a’șl apăra, ori când ar fi 
amenințată, esistența sa națională.

Tractatulă de comerciu semnată cu imperiulă oto
mană dă ună nou sprijină desvoltărei oogăției nâstre, 
asigurândă o nouă cale comerciului română.

Representanții țărei vor primi bucurosă soirea des
pre încheierea ori cărui altă tractată de comerciu, care 
să garanteze mersulă regulată ală desvoltărei nâstre eco
nomice, păstrând cu statornicia principiele de protecțiune

raț’onală a produețiunitoră țărei. — principii de cari a I 
fostă inspirată guvernulă Maiestăței Vostre în iote con- 
vențiunde ini Reiate până m um.

Tută astfelă și conventiun a încheiată de fluvernul 
Maiestăței Vo>tre ca guvernulă austro-ungară pentru re- 
gularea liniei de fruntarie din're amândouă țările, conlri 
buindă la întărirea raporturiloră de bună vecinătate cu 
unulă dintre statele ce ne înconjură, va forma obiectulă 
imediatei năstre preocupări.

Sire! [era află cu o vină satisfacere asigurările ce 
i-le da Maiestatea Vostră despre puternica desvoltare a 
armatei, dovedită din nou prin concentrările din tomna 
acesta. Solicitudinea Maiestăței Vostre unită cu sacrifi- 
ciele ce țâra va continua de a și-le impune pentru cres- 
cerea mijloceloră de apărare și întărire a Statului ro
mână, ne voră pune de sigură în stare să ne putemă 
face daturia cu onâre, când existența reu siguranța Ro
mâniei ar fi amenințate.

Sire! 0 bună gospodăria sporesce avuția națională. 
Cumpănirea cheltuelilorO in marginele venitur.loră de 
cari pâte dispune țâra, crearea de venituri in marginea 
puteriloră productive ale țărei și numai în măsura tre- 
butnțeloră reale ale Statului, întrebuințarea banului pu
blică în lucrări de utilitate publică, crearea de împru
muturi numai in scopulă de a realisa prin ele lucrări 
prodacătâre, precum suntă căile ferate, șosele, magazine 
de intreposită, ca cele proiectate pentru BueurescI și lași, 
crearea inslituteloru de credită pentru a veni in ajuto- 
rulă comerciului și industriei naționale, — suntă totă 
atâtea idei sănătose, după cari s’a povățuită guvernulă 
Maiestăței vâstre, ajutorată de camerele legiuitâre, pen
tru a aduce țera la starea de prosperitate materială cres
cândă în care se găsesce.

Buna administrare a financeloră a trebuită să 
conlribue la menținerea creditului de care se bucură as 
tăcjl România.

In instrucția publică, precum și in ordinea judecă- 
torescă Camera legiuitâre a dată concursulă său guvernului 
Maiestăței Vâstre pentru a introduce treptată îmbunătă
țirile de care se simțea nevoe mai itnperiâsă. Ea va 
continua în limitele timpului ce’i mai rămâne din acâstă 
legislatură a se ocupa și de proiectele de reforme pre 
sentate de guvernulă Maiestăței Vostre.

Sire! Măsurile economice înțelepte, cuprinse in legea 
pentru încuragiarea industriei naționale, voră pută pro
duce râde și mai mari când voră fi complectate prin ins
tituirea unui credită industrială. Camera legiuitore do- 
reșce să vedă câtă mai curândă înființarea acestui insti
tute de credită.

O cestiune care meriiă asemenea să fii obiectulă 
preocupărei tuturoră, este starea populațiunei rurale. Ri
dicarea nivelului intelectuală ală muncitorului, îmbună
tățirea muncei, crearea instiluțiuniloră cari să i pună 
mai cu înlesnire la îndemână mijlocele de muncă, tre- 
buescă să fiă țînta preoeupăriloră generale in acâstă țeră. 
Ele vo'ă contribui a ridica starea morală și materială a 
sătenului.

Țeia scie că Maiestatea Vâstră s’a îngrijită tol- 
deuna de buna stare a populațiunei.

Camera legiuitâre vede cu bucuriă creditele agri 
co’e fncepândă să dea rodele așteptate: ambulanțele ru
rale încependă se dep indă pe săteană a avea încredere 
în ajutârele sciinței medicale. In acâstă din urmă pri 
vință, guvernulă Maiestății Vostre va găsi in noi ună 
sprijină puternică pentru înmulțirea spifaleloră rurale, 
cari singurele polă contribui într’nnă modă reală la îm
bunătățirea stărei sanitare a populațiunei rurale

Scâla și biserica din sală merită o deosebită în
grijire. GuvernulO Meiestății Vostre va găsi camera gata 
de a face tote sacrificiele pentru a ridica aceste instituții 
de cultură la înălțimea la care trebue să ajungă.

Sire! Adunarea deputațiloră va continua și in 
acestă sesiune se’șl hcă datoria dândă concursulă lumi- 
niloră sale guvernului Maiestăței Vâstre, pentru ca in 
unire, prin muncă și stăruință, să putemă, pe fiă-care 
ană, întări totă mai multă edificiulă statului română.

Sire! Din tâle unghiurile țărei poporulă română 
privesce cu iubire și încredere la Auguștii conducători ai 
destineloră sale. Elă scie că sub puternica impulsiune a

MaiestățHoră Vâstre statulă română a putută ajunge în 
starea de prosperitate actuală; scie că numai rămânândă 
slrlnsă uniți imprejurulă tronului vomă putea păși cu si
guranță pe calea desvoltărei și intărirei naționale.

Să trăițl Maiestate! Să trăiască M. S. Regina! Să 
trăiască Dinastia!

Regele a răspunsă:
Domnule președinte! Domniloră deputată! Cuvintele 

d-vostre căldurose pentru tronă și pentru țâră M’au miș
cată adâncă.

Reamintiți memorabilele acte ale Adunăriloră mume 
din 1857. cari suntă temelia puternică pe care s’a ră
dicată edificiulă statului română.

In adevără, înțelepciunea și tactulă poporului au 
dală aceloră dorințl, rostite cu atâta tărie și convingere, 
o ființă. Păstrândă neatinsă acestă deposită sacru, na
țiunea a pășită înainte, desvoltândă libertățile nâstre 
constituționale și intemeindă pe dânsele Monarchia Ast- 
felă statulă română a putută realisa in scurtă timpă 
progrese însemnate și a insufla tuturoră încredere și res
pectă. Totă astfelă pășindă înainte viiforulă nostru va 
fi asigurată.

Vă mulțămescă de reînoirea îneredințărei devota
mentului ce aveți pentru Regina și pentru Mine, și fiți 
siguri că la împlinirea datoriei voiu fi in capulă tuturoră.

ScirI polițienesc!. Mercurl sără au fostă arestați 
de ună organă polițienescă cJBerii Neculae Sasu și Ne- 
culae Funară din AgârbicI, fiindă că aveau intențiunea 
d’a trece in România folosindu-se de pașaporte false, date 
pe numele lui Moldovană Ionă din Șeica mică și Moldo- 
vană Ilie dm AgârbicI. Făptuitorii au fostă predațl ju
decătoriei cercuale.

Convocare. Adunarea generală ordinară a despăr
țământului XVIII ală »Associatiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului română» se va 
ține pe anulă curentă In Ludoșiu, Marți in 27 a lunei 
curente, Decemvre st, n. a. m, la 11 âre, la care adu
nare prin acâsta suntă invitați cu deplină stimă toți P. 
T, domnii membri ai • Associațiunei“ despre teritoriulă 
despărțământului nostru, precum și toți aceia, cari se 
inleresâză de literatura națională și cultura poporului 
română.

Turda, 15 Decemvre st. n. 1887
Cnmitetulu despărțementului ală XVIII.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«j

VIENA, 17 Decemvre. — Situațiunea e, 
nu-i vorbă, mai paclnică, cu tâte astea măsurile 
de precauțiune se continuă.

BERLIN, 17 Decemvre. — Reichstagulo a 
trimisă proiectulu militară la comisiune.

PARIS, 17 Decemvre. — Camera a trac
tată cestiunea furagiului militară. In locă de 11 
miliâne, cerute de guvernă, a încuviințată numai 
unu credită de 4 miliâne. Sesiunea s’a închisă a<|I.

DIVERSE.
0 prețiosă achisițiune. — .Briiish Museum*  din 

Londra a făcută o achisițiune din cele mai prețiose. I 
s’a dăruită tronulă reginei Hatafu, (XVIII dinastie), care 
a domnită in Egiptă pe la 1600 înainte de era creătină? 
După spusele archeologiloră, acestă tronă e cea mai ve
che lucrare in abanosă, ce se cunâsce pănâ acum.

*) Jidovii cu tâte astea n’au renunțată la România 
și Intrebuințâză tâte mijlâcele ca să reușâscă. In 1885 
guvernulă francesă a lovită cu o vamă de cinclZeel la sută 
tâte productele României, carea n’are altă păcate, de
câtă că nu-i suntă dragi ușurării de Jidovi; ună ade
vărată blocus comercială.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnresianu.

poporului față de Jidovi Tepiditatea Greciloră ortodox! 
față de cultulă loră propriu și indiferența preoțiloră sa- 
larisați de stat! facă imposibilă și ceiă mai mică sus- 
picin de persecuțiune religiosă. Ceea ce urăscă ei, e 
ună poporă străină într’o țâră, a cărei viață o sugă for- 
tnândă stată In stată, ca și protestanții in Francia îna
inte de edictele lui Richileu.

Noi avemă insă ună documentă și mai importantă 
acela a<0 d-lui Ad. Franck, care se bucură în lum^a 
israelită de o stimă meritată.

In răspunsulă său, ce lă adresăză d-lui Xavier 
Roux care l’a fo«tă întrebată, că după dânsulă, cari suntă 
căușele agitațiunei anti-semitice. ce merge crescândă în 
Europa, profesorală declară colegului său din Francia, că 
în România și in Rusia convingerile religiise suntil absolută 
sirăine de măsurile luate contra Jidoviloru.*)

Savantulă autoră ală Kabbalei ar fi deci forte ama
bilă când nl-ară spune, că în numele cărui principiu in- 
tervenimă noi in afacerile interne ale unui poporă, care 
nlare decâtă nefericirea, câ e prea slabă pentru ca să 
ne spună, că să nu ne băgămă nasulă unde nu ne 
ferbe ăla.

România lotuși scăpă de jumătate de periculă.
Ună deputată republicană avu curagiulă de a tracta 

cestiunea acâsta, pre care tâlă lumea o încunjura cu 
cea mai mare grije

*) Annalei dela philosophie chrâtienne, Oetobre 1881-

£tă că suntă optsprezece luni, <J,ce d. Louis Le- 
grand In ședința din 15 Decemvre 1879, de când trac- 
latulă de Berlină a proclamată independentă România. 
Austria, Rusia, Turcia, cele trei puteri mai interesate de 
observarea tractatului de Berlină, au recunoscut indepen- 
dința acestei mici naționalități. Italia de curend imită 
acestă esemplu. Eu ceră să facă și Francia asemenea 
și să lege cu România relaț'uni diplomatice regulate.

Waddington s’a păZită să spună adevărulă și să 
espliee motivele, cari l’au îndemnată la acțiune; elă se 
temea de publicarea unoră documente, care nu i-ar fi 
făcută onore, și se bălăbănia cu naturalisarea după capă 
și după categorii determinate (par teta et par categorice 
determinees) care nu lă privea de locă, și în care gu
vernulă francesă n’avea nici cea mai mică rațiune de a 
se amesteca.

De frică de a fi demascată așadâ'ă a cedată In 
fine și elă. Dâr și Jidovii simțiau, că Românii erau pe 
la sfirșitulă răbdării; ei sciau, că se pregătescă nisce scene 
pre lângă cari esecuțiunile din Bulgaria și din Rusia n’ară 
fi fostă, decâtă -verdăturl și pastorale*,  ca să ne espri- 
mămă cu cuvintele Iu Retz, citate adeseori de Maxime 
du Câmp.

S’a făcută partidă de a Irămite ca membru fran- 
cesă în comisiunea esmisă pentru cestiunea Dunării, ună 
funcționară a cărui origine semitică nu mă surprindea și 
care In Iotă casulă a representată jidovimea francesă în 
regiunea acâsta.

S’a alesă unulă cu numele Barrăre, odmiâră con
damnată de comună, mai târziu gombetistă. Dâcă 
l'amă judeca după graba, cu care a fugită in lim- 
pulă comunei, îndată ce s’a începută bătaia pe strade, 
eu credă, că în casulă unui tălălău mare coreligionarii 
lui de acolo n’ară fi putută conta pe elă. Dealtmintrelea 
jidovimea recunoscătâre fa ajutată de al-im-i să trecă 
in Egiptă, unde ne vomă mai întâlni cu dumnialui.’)*

Autorulă a căpătată numerose felicitări din Austro- 
Ungaria, România și Rusia, pentru acâstă importantă 
lucrare.

Eu am pusă sub ochii publicului română aceste 
împărtășiri, a) ca să vedă câtă de simpatică scrie ună 
autoră francesă despre Români in genere, și b) să vâdă 
cei interesați cu ce greutăți a avută să se lupte statulă 
română in congresulă de Berlină din causa cesliunei 
emancipării Jidoviloră, pe care au voia să o dea, der pe 
care o pretindea Waddington in numele unui liberalism^ 
falsă. A. 0. Paulii.
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Bursa <le Biicuresei

Rentă de jură 5°,.... 98 05
Rentă de hârtii B°/o . . 83.20 
împrumutul! căilor! ferate

ungaro................
Amortisarea datoriei 

lor! ferate de ost!
(1-tna em isiune) .

Amortisarea datoriei 
lor! ferate de ost!
(2-a omisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lor! ferate de ost!
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

onș!
Bonuri
Bonuri

. . 148 - 
căi- 
ung.

. . 93 75 
căi- 
ung.

rurale ungare 
cu cl. 
rurale

căi-
ung.

. . 112 25 

. . 104 — 
de sortare 1C3.50

Banat-Ti-
.................. 103.50 

de sortare 103 25cu cl.
rurale transilvane 103 50

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

vin! ung.........................
1 împrumutul! eu premiu 

ung..................................
Losurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului 
Renta de hărtiă austriacă 
Renta de arg. austr. . .

, Renta de aur! austr. . . 
Losurile din 1860 . . .
Acțiunile bănce! austro- 

ungare........................ 875 —

IAct. băncel de credit! ung. 279.50 
Act. băncel de credit! austr.274.90 
Argintul! —•. — Galbinl 

împărătesc"
1 Napoleon-d’orl
i Mărci 100 împ. gerr;
I Londra 10 Livres sterlinge 126 30

105 75

98.75

121 —

. 121.50
79.10
8160

110 70
133.25

. . 5.97 

. 10.-

. 61.90

Cota oficiala dela 30 Noemvre sl. v. 1887.

Cursuîu piețfli Brașovu

din 17 Decemvre st. n.

Renta 
(lenta

>
Itnpr.
Credit

»

»

română (5%). .
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6%) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. ruralM> urban

(7°/o)
<5°/0) •
(W ■
(6’/0' .
(5°/o) •

1887

. 8.41 Vend . 8.46

8.40 » 8.43

9.98 « 10.02

11.24 . 11.26

10.24 . 10.26

5 87 . 5.90

101.— . 102.- -

98.— - 99.—
110.— . iu-1/.
-8°/, pe ană.

v. *
*

*

pomenite de eftine.

ven<i.Cump.

93'/,
96—
91 —
34— 

105—
91’/. 

103—
96—
87'J,

>
»

națională a României 500 Lei------
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

14.‘/<
2.03

Bancnote roinânescl .... Cump.
91*/,
97—
92—
36 — 

106—
92* /t 

104—
97—
88’/,

15 —
2.04

Argint românesc

Napoleon-d’orl . .

Lire turcesc!

Imperial!

Galben!

Scrisurile fonc. «Albina» 6*/ 0 .

>n
Ruble Rusesc!
Discontulă

n 5«/0 ■

»

»

»

»

*
>

61/,

Copii bucurați-ve!
Esposiția de jucării pentru 

Crăciună.
Viena. II. Blumauergasse 23,

aduce și intr’acestu ană Iotă ce este mai nou, eleganta 
și mai eftinO. și spre a ținea contă de împrejurările 
de față a arangiatu cu celti mai bună gustă grupe de 

jucărei, potrivite atâta pentru băețl, câți! și pentru ftte cu prețuri ne mai

1

a.

1
1
1

1
1 
t

25
25

Grupa pentru băeții dela 5—10 ani. 
i 
i
1 
t

Tote aci numitele 63 obiecte, inclusiv! pa- 
chetarea uutuai 4 11. 90 er. v. a.

Tote aci numitele 63 obiecte inclusiv! pa- 
chetarea numai 2 II. 90 er. v. a.

nu

ss

O

Grupa pentru fete dela 2 — 5 ani.
Bucălăriă montană și cu mașină.
Păpușă drăgălașe cu pară și ochi de sticlă. 
Servisu de porțelan ti pompos!
Garnitură completă de mobile de Viena 
Teatru cu musică, figuri și decorații. 
Animală cu rnechanism!
Garnitură pentru bucălăriă completă. 
Coșulețu argintată pentru tachârnurl. 
per. lachâmurl cu lingură mare, cari 

sg înegresce nici odată
Feru dejcălcalu masivă cu limba.
Piuliță cu piselogil.
Moiă de cafea, miniatură de întrebuințată. 
Carte cu ilustrațiunl forte fine.
Cassă de păstrare cu lăcată bună și ta

blou frumosă,
PachetO cu pfirfl de zînă. amu seu argintă, 

cea mai frumosă podobă pentru pomu 
de Crăciunfi

mașini pentru luminările dela pom! 
luminări pentru iluminarea pomului, sor
tate în colorile cele mai frumose.

fote aci numitele 65 obiecte inclusivu pa- 
chetarea numai 2 11 90 cr. v. a.

Grupa pentru fete dela 5-10 ani. 
Salon ii pomposu, cu tapeteși oglindă aurită. 
Garnitură mobile de salonu. 
Citeră cu cheie, spre a învață singură. 
Pată din lemnil de nucă. pom posti și du

rabilii.
Păpușă cu peru și ochii de sticlă. 
Credență forte frumosă cu uși de geamii. 
Masă de Lavoir cu servisu de porțelanu.

»Spălă loresa cea mică*  constăndu: 
Albia de spălată. masivă de Întrebuințați! 
Mangalfl miniatur. de întrebuințați). 
SulO pentru storsulQ rufelor!
Serviși! completă de porțelanfl pentru ca

fea, seu ceaiu cu desmO fină pentru 6 
personc inclusivti tachîmfl.

joci! nou interesantă de societate. 
pachetO perii de zînă, aură s6u argintii, 

cea mai frumosă podobă pentru pomii 
de Crăci unu.

mașini pentru luminările dela pomii, 
luminări pentru iluminatul!! pomului, sor
tate în celorile cele mai frumose.

Tote aci numitele 63 obiecte, inclusivu pa- 
chetaiea numai *4  II 90 cr. v.

Grupa pentru băeții dela 2—5 ani. 
1
1
1
1 
t
1
1 
t
1
1
1 Acrobatu, care mișcă mânile piciorele șigiira.
1 Carte cu ilustrațiunl. fin ti esecutate.

Casetă de economiă cu lăcată bunii și ta
blou frumosă.

Miculu architectu cu model uri.
Animalu cu mechanismă.
Pachetă păru de zînă. aură seu argintă, 

cea mai frumosă podobă pentru pomu 
de Crăciună,

i Mașini pentru luminări la pomă.
i luminări pentru iluminarea pomului sor- 

late în colorile cele mai frumose.

Caru de transp. bere cu cai și 6 butoiașe. 
Cală cu 16gănu pompos!
Teatru cu musică, figuri și decorații. 
Ciacău de infanteriste.
Sabie cu încingălore.
Pușcă, sistemă nou.
Cartușieră de pele cu insignii.
Tobă cu hețișore.
Ilarmonica-oțglu de cântată piese frumose. 
c. r. infanteriă în montură de paradă.

Loc! de dare la semn!.
Pușcă de dat! la semnă și cu capse. 
Caleidoscop!, mare minune optică. 
Garnitură de scrisă, constă din t elageiă 

pentru condeie, 1 craionO. 1 cuțitaș! 
pentru radat!.

Panoramă, călătoria împrejurul! lumei.
Dulapu americ. cu unelte, 8 bucăți. 
Pictor! â la minut! cu modele.
■loc! de paciență în 6 tablouri. 
Citeră cu cheie spre a învăța singură.
Architect! practică cu plană de construc- 

țiune.
Joci de popice mare, completă.
Jocu nou, interesantă de societate, 
pa'hetă pără de zînă. auri său arginti, 

cea mai frumosă podobă pentru pomi 
de Crăciun!.

25 Mașini pentru luminările dela pomi.
25 luminări pentru iluminatul! pomului, sor

tate în colorile cele mai frumose.

1
1 
1 
1
1
1

Adresa: L KONS Spiehvaaren-Weibnaclits-Austellnng, WIEN II., Blumanergasse 23.
Trimiterea cu rambursa sâu cu bani gata.
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EQUITABLE
Societate de asigurare pe vieță in 

New-York (londată în 1859). ’
Cnpitttlu de asigurare la 31 Decemvre 1886 = 2,100 mi- 

lidne franci. Statulă averei la 31 Decemvre 1886 = 400 milione 
franci. Percepțiimi de premii și dobendl în anulă 1886 = 100 mi- 
Ii6ne franci.

Sabilirecțiunea pentru Ungaria;
BUDAPEST, ANDRASSY-STRASSE Nr. 1.

Ag-entulu g-eneralu tn Clușin:
LEOPOLD HUNWALD. 5—6

Ti nora fia AT.F.XÎ Braanvn.

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei id 

binevoiascâ a serie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
fâșia sub care au primită ijiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Ddcă se ivescu iregularități la primirea ijiarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca tn câtă 
depinde dela noi, să se delâtureze. _ ADMINISTRA „GAZ. IRANS*


