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Enunciațiunile dela lași.
Brașov, 19 (31) Octomvre v.

Cetitorii noștri vor fi așteptând 
fără îndoelă se ne pronunțăm și noi 
asupra declarațiunei, făcute în adu
narea dela Iași de cătră actualul 
ministru-președinte român. Și cu 
drept cuvânt aștâptă ei acâsta dela 
noi. pentru-că e vorba aici de ces- 
tiunea națională și de posiția, ce-o 
ia guvernul român față cu ea.

Constatăm înainte de tote, că 
declarațiunea d-lui Dimitrie Sturdza 
îșl are scopul ei esplicit: de-a de- 
lătura bănuielile, ce le-a deșteptat 
la Viena și Pesta atitudinea în ces- 
tiuLea națională a d-sale și a soți
lor d-sale, cât timp au fost în opo- 
sițiă.

Și acest scop, precum se vede 
din vocile cțiarelor dela Viena și 
Pesta, l’a ajuns d-1 Sturdza pe 
deplin.

Constatăm așa-deră, în rândul 
al doilea, că declarațiunea a fost 
făcută nu pentru liniștirea nostră a 
Românilor de dincâce, ci pentru li
niștirea stăpânitorilor monarchiei 

^nbstre, cu care România acji sus
ține amicabile raporturi.

Importanța enunciațiunei minis- 
trului-președinte Sturdza pentru noi 
se manifestă dâr mai mult numai 
mijlocit, prin efectul, ce-1 pâte avâ 
ea asupra factorilor conducători ai 
monarchiei nostre în ce privesce 
tratarea ce-o întimpinăm din parte-le.

Seim noi fârte bine de ce e 
vorba aici. Gogorița „irredentis- 
mului“ și a „daco-românismului" îșl 
are însemnătatea sa specifică pen
tru tote părțile, ce sunt în joc în 
cestiunea națională română. Altă în
semnătate are ea pentru noi Ro
mânii de dincoce, alta pentru gu
vernul român, alta pentru Românii 
independenți de dincolo și cu totul 
alta pentru guvernul unguresc și

pentru contrarii românismului în 
genere.

D-1 Sturdza, când a fost în opo- 
sițiă a făcut aspre imputări guver
nului conservator, pe cuvent că n’a 
intervenit pentru ușurarea sorții Ro
mânilor din Transilvania și Ungaria. 
D-sa a indicat chiar, în marele seu 
discurs dela Senat, în ce direcțiune 
guvernul român, după părerea sa, 
ar fi trebuit se se facă mijlocitor în 
causa nâstră.

N’a cerut înse d. Sturdza față cu 
adversarii noștri în acel discurs nimic, 
ce s’ar fi putut tălmăci ca „irreden- 
tism“ șâu „dacoromânism", ci a stă
ruit mai mult numai asupra respec
tării și esecutării legei de naționa
litate esistente și a reclamat liber
tate de desvoltare pentru șcâla și 
biserica Românilor de dincoce. Pos
tulatul acesta abia cuprinde o parte 
minimală a postulatelor nostie na
ționale și totuși contrarii noștri i-au 
imputat, ca face ,,irredentism“ și 
„ daco-românism “.

Ajuns acuma în fruntea guver
nului român, d. Sturdza s’a grăbit 
de-a depărta dela sine bănuielile de 
teliul acesta. De aici vine, că decla
rarea sa privitâre la neamestecul în 
afacerile interne ale Ungariei este 
precedată de-o condamnare ez ca
thedra a pretinsului „irredentism“ și 
„ daco-românism “.

Noi cei de aici dăm, pe basa 
esperiențelor nâstre, cum am cțis, o 
însemnătate cu totul alta „irreden- 
tismului" și „dacoromânismului“, cu 
care ne acusă contrarii noștri.

Unul din fiarele unguresc! 
„Neues Pester Journal1*, cțice, că 
„irredentismul" și „dacoromânismul“ 
este în România numai un mijloc 
de luptă al partidelor.

Admițând noi chiar, că ar 
fi așa, întrebăm: nu este âre acel 
„irredentism11 și „dacoromânism" 
de-o sută de ori mai mult un mij-

loc de luptă al partidelor maghiare 
în contra nâstră?

Și dâcă așa este, atunci trebue 
se mai întrebăm: în ce consistă în 
realitate acel „irredentism" și „da- 
eoromânism ?

Cuvântul „irredentism" e de-o 
dată mai nouă, e luat dela Italieni, 
der încât pentru „daco-românism" 
este un termin forte vechiu, Inventat 
chiar de Maghiari, și folosit de ei 
ca mijloc de luptă în contra Româ
nilor de dincoce, de pe un timp, când 
actualul ministru-președinte român 
pâte încă nici nu umbla la scâlă.

La noi e privit afli de cătră 
elementul dela putere ca „irreden
tist" și „daco-romanist" tot Româ
nul, care își apără dreptul seu de 
esistență națională în patria sa și 
care pretinde garanță reală de au- 
tonomiă pentru asigurarea acestui 
drept.

Maghiarii flic: a recunosce Ro
mânilor dreptul de esistență ca na
țiune în acest stat și a-le da o auto- 
nomiă și o dietă provincială ar în
semna a le da mijlâcele pentru ca, 
întărindu-se, să se potă mai târfliu 
rupe de Ungaria ; ei trebue dâr să 
se supună dictatului nostru și se se 
mulțumescăcu drepturile individuale 
cetățenescl, ce li-le dăm noi sub con- 
dițiunea, ca să îmbrățișeze limba și 
cultura maghiară.

Toți cari aspiră așa-deră la o 
viâță și desvoltare națională deose
bită de viâța și desvoltarea ma
ghiară, sunt priviți de stăpânitorii 
noștrii ca elemente periculOse uni
tății statului, ca „irredentiști" și „daco
români."

Etă realitatea despre „irreden
tism11 și „dacoromânism". Etă de 
ce d-1 Sturdza a fost asemenea în
vinuit cu aceste epitete, când se 
afla în oposițiă, și’șl ridica glasul în 
contra persecuțiunei elementului ro
mânesc din Transilvania și Ungaria.

Decă dâră d. Sturdza a aflat de 
lipsă a condamna „irredentismul" și 
„dacoromânismul", de sigur n’a pu
tut se aibă în vedere realitatea stă
rilor, ce au dat nascere acestor în
vinuiri nebasate ; âr cum-că asemeni 
nisuințe de fapt nu esistă, o recu- 
nâsce d-1 Sturdza destul de clar în 
declarațiunea sa.

Prin urmare d-sa s’a aperatde fapt 
contra unei suspițiuni vage, de ca
racter cu totul subiectiv, care n’are 
altă basă reală, decât pâte dorința 
guvernelor austro-ungare, ca în Ro
mânia se înceteze ori-ce mișcare na
țională în favorul nostru.

Asigurării d-lui Sturdza, că ni
mic n’a stat mai departe de inten- 
țiunile d-sale ca un amestec în afa
cerile interne ale Ungariei, i-a pre
mers apărarea contra invinuirei 
amintite, ca și când printr’asta ar fi 
voit să dea o mai mare greutate 
acelei asigurări.

Și aici se începe acel „trans- 
formism de nevoiă" al d-nului Di
mitrie Sturdza, de care vorbesce 
„Nemzet", organul guvernului ungar.

Nu voim se cercetăm după mo
tivele, ce au putut contribui la ati
tudinea primului ministru al tegelui 
Carol, mai ales având în vedere cu
vintele, ce ni le-a adresat odiniâră 
fericitul Iop Brătianu nouă Ardele
nilor, flicând: „se nu voiți se dațl 
direcțiune politicei nâstre".

Nu voim se cercetăm nici întru 
cât declarația de față a d-lui Sturdza 
vine în conflict cu acusările, ce le 
făcea, ca șei al oposițiunei, guver
nului de atunci, căci acâsta este o 
cestiune internă, ce privesce parti
dele de dincolo.

Ceea ce înse suntem nevoiți și 
datori a face, este, de-a ne esprima 
părerea de rău. că ministrul-preșe- 
dinte român s’a simțit astfel nece
sitat— fiă prin ori și ce momente, 
de-o ordine mai mică ori mai înaltă

FOILETONUL „GAZ TRANS." dama, care se sculă la intrarea lui, era în- 
soțitorea frumosei necunoscute, pe care o 
urmărise tînărul bărbat ou atâta interes.

Părea, oă nu ’1 observă, și ’1 întrebă 
în limba francesă, că în ce mod a ajuns 
în casa ei.

Ewald îi răspunse, că fiind el artist 
umblă prin tote părțile interesante ale ora
șului, pentru de-a descoperi lucruri frumose. 
Astfel a fost încântat și de ornamentele 
admirabile ale porții vechi dela casa ei, 
apoi esaminând’o mai de-apr6pe a des- 
chis’o și în fine a rătăcit prin ooridore.

Dama părea a înțelege totul. „Dâr", 
cjise eă „e cu neputință a-te oonduoe aoum 
după miecjul nopții afară. Cheia porții o 
păstreză păzitorul casei și prin deșteptarea 
lui din somn s’ar causa prea mare sgomot. 
Nu rămâne aha, decât să fi pentru noptea 
acesta ospele meu. Adese-orI am plăcerea 
de-a găzdui cu cjilele pe fiiul meu și pe 
amicul său, carl de present călătoresc prin 
străinătate. Odăile stau deci gata. ț)iua’în
cepe aci des de dimineță. Nu ești silit, să 
mă aștepți, ci te poți depărta, când îți 
place, prin porta, care tot-deuna stă des
chisă. Sper, că apoi în decursul vom
ave fericirea de a-te vedâ la noi. Qic noi, 
deore ce fiica mea de sigur încă aprobă

părerea mea! Permite-ml deol să-ți ofer 
odaia!“

Intre astfel de împrejurări tînărul ar
tist n’avea oe să facă, și inima lui bătea 
de bucuriă, că va pute faoe cunoscință cu 
frumosa necunoscută. 0 stea norocosă l’a 
condus aci, îșl gândia el, urmând în cea 
mai bună disposițiă pe dama amabilă, care 
de-asemenea luase în mână o lampă mică 
italiană și-i lumina înainte.

Ajunseră ârășl într’un coridor mare; 
aci călăuza urcă câte-va trepte late, apoi 
se întorse spre stânga și începu a păși în 
jos pe o scară îngustă în formă de spirală, 
unde lui i-se părea, că merg forte afund. 
Lampa lumina fdrte slab și lăsa să se vacjă 
fugitiv nesee păreți de soândurl. In fine 
dama se opri înaintea unei uși mici, scbse 
din busunar o cheiă și o deschise.

Intrară într’o odaiă spațiisă, ce avea 
o singură ferâstră, și aceea sus situată și 
provădută cu nesoe gardine lungi. Ds-a- 
lungul unui părete era aședetă o sofa, a 
câreia plapomă ajungea pănă jos pe po- 
dine. 0 perină frumos brodată învita la 
somn și la comoditate plăcută. Pe masa 
de lângă sofa era o lampă de argint, pe 
care dama o aprinse.

Ou un afabil „Doani beneu se despărtă 
apoi, înohicjend după sine înoetinel ușa.

Ewald rămase aoum singur ou gându
rile sale. Ce aventură interesantă! Ore oine 
erau damele, cari locueau într’acest labi
rint ? Se uită cu curiositate în juru-i. Pe o 
măsuță laterală stetea o sticlă cu vin lângă 
un păhar cu apă rece. Artistul era fdrte 
eșofat de căldură și de umblatul îndelung, 
începu a-se desbrăca, îșl puse câsornicul, 
acul și inelele pe masă, se spălă pe mâni 
și pe față, beii apoi puțină apă, der vinul 
nu’l atinse. Doria să se odiohnâscă. Pășind 
înc’odată de-a lungul odăii i-se păru curios, 
oă în potriva daunei Italienilor, ea era 
provăcjută ou podine de lemn, văpsite în 
forma mosaicului. Se apropiă apoi de pat, 
ridică plapoma, stinse lumina și se aruncă 
ostenit oum era, pe salteua învitătore.

Dâr în acel moment salteaua sofei 
se oufundă și tînărul artist se treefi într’o 
adâncime umedă. Da, era apă, în care 
cădii el.

Numai o jumătate de secundă dură 
spaima lui. Apoi se născu boldul de esis
tență, și el deveni deodată domn al situa- 
țiunei. Cu brațele sale puternice începu a 
înota prin valurile red. Oum observă ’el 
îndată, era un canal ângust, de cari Ve-

0 aventură în Veneția.
(Fin e.)

Ewald păși de-a lungul păretelui pi
păind ou precauțiune, pănă ce det9 cu 
mâna de ivorul unei uși. O deschise. 
De-odată apăru o lumină prin întuuerec, 
într’o ferâstră mioă. Apoi dispăru, și o 
femeiă în toaletă cam negligiată se ivi pe 
pragul ușei, ținend în mâna drâptă o lampă 
cu oleu, mică, italiană. Gu acesta lumina 
în fața străinului și apoi îl întrebă ce 
doresce.

Ewald vorbia cam rău italienesce, der 
totuși o întreba, cum ar pute el ajunge la 
otelul său.

Femeia însă clătina din cap și cjise 
„ Non capito, Signore, avantel “ Și cu aces
tea invita pe tînărul bărbat să între în o 
odaiă din parter, îi oferi un scaun, și se 
depărta.

După câte-va minute apăru femeia 
din nou și provoca pe artist să-i urmeze 
la Signora. Ea pleca înainte cu lampa, sui 
o, scară și deschise o ușiță, prin care Ewald 
întră într’o odae spațială și întocmită cu 
comfort. Un candelabru lumina odaia, și
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— de-a se pune în posițiă de de
fensivă față cu nisce învinuiri ne
drepte și netemeinice, și de-a face 
acea declarațiă, care, cum ne-am 
putut convinge din vocile cjiarelor 
vienese și pestane, anevoie va pută 
contribui a schimba gândul stăpâ- 
nitorilor noștri, în ce privesce trac
tarea lor față cu Românii din mo- 
narchia habsburgică.

Cu tote aceste enunciațiunile 
dela Iași au și o importanță nemij
locită, favorabilă pentru noi Românii 
din Transilvania și Ungaria.

Ele ne fac se pătrundem mai 
bine situațiunea reală, ce s’a creat 
poporului nostru în cei trei-Zeci de 
ani din urmă și ne întăresc în con
vingerea, că dacă este vorba de-o 
ameliorare a sorții nostre, acesta 
aternă înainte de tdte dela luptele 
și jertfele, ce trebue se le aducem 
cu încordarea tuturor puterilor nbstre 
pentru a-o face cu putință.

Sărtea nostră e în mâna năstră 
și dela noi și numai dela noi aternă 
în primul rend viitorul nostru.

Acesta am cUs’° necurmat și 
acestă salutară învățătură o putem 
trage și din enunciațiunile dela Iași.

CRONICA POLITICĂ.
— 20 Octomvre.

Compatrioții noștri maghiari îșl fac 
speranțe fantastice cu privire reușita serbă
rilor mileniului. Abstrăgend dela multe alte, 
ce au încercat și încercă ei, numai ca fes
tivitățile arangiate cu acea ocasiune să fiă 
cât se pote de splendide, guvernul ungar 
a adresat acum pe calea ministerului de 
esterne cătră tote curțile europene invitări 
la festivitățile milenare. Ambasadorul aus
triac din Berlin Szogyecy-Marioh deja a 
anunțat guvernului ungar, că împăratul 
Wilhelm, marele duce de Baden și prințul 
Henric de Prusia au promis sigur partici
parea lor la sărbărl. țliarele maghiare afir
mă mai departe, că vor lua parte la sărbă- 
rile milenare de sigur și următorii regi și 
principi: regele Carol al României, Alexan
dru al Serbiei și regina Șpaniei', prințul 
de Neapole, prințul de Wales și contele 
de Flandria.

*
rKel. Ert* primesce din BucurescI 

soirea, că Liga română din BuourescI nicl- 
de-cum n’ar fi mulțămită cu direcțiunea poli
tică, desvoltată de ministrul-președinte Sturdza 
în vorbirea sa dela Iași. Conducătorii Li- 
gei, cum cjioe numitul diar, au de gând a 
continua lupta, care are de scop realisarea 
programului naționalităților, stipulat la Bu
dapesta. Presidiul Ligei a îndreptat cătră 
subcomitete o ciroulară subscrisă de Ure-

neția posede nenumărate, și în adâncimea 
cărora multe vieți omenescl s’au scufundat 
și au amuțit pentru veoiă.

Ewald fusese totdâuna un notător es- 
celent și predomina cu dibăciă acest ele
ment. Și aci numai dibăcia și perseveranța 
îl mântuiră din gura morții. înotă tot mai 
departe prin adâncime, neobosit, pân’ce în 
fine aucji voci și se tredi pe mare.

O gondolă stetea legată de treptele 
unei scări de marmură. Probabil că un 
amorezat făcea serenadă adoratei sale. In 
tot cașul era o mână de ajutor întinsă 
celui ostenit. Fu tras în luntre, îl înveliră 
în saltele, și Ewald îndată căcju într’un 
somn greu.

In diminâța următore, întors în otel, 
tînărul artist numai decât făcu arătare des
pre aventura lui îngrozitâre. Era vorba 
acum să arate casa poliției. Dâr să vedl 
minune! Nu mai putu afla porta vechiă, 
și ar fi cretjut, că totul fusese un vis, dâcă 
nu-i demustra realitatea întâmplărei îm
prejurarea, că-i lipseau brilantele și toți 
banii.

Artistul părăsi în ourând Veneția, fără 
de-a mai fi putut vede pe dama albă, fru- 
mosă, dâr misteriosă.

(nPol.“) V. S. 

chiă, prin care aceste sunt provocate, a 
ridioa taxele dela membri, de-drece Liga 
îșl va continua activitatea. Chiar și în cer
cul elementelor mai moderate ale parti
dului liberal, înoheia „Eel. Ert.u, a produs 
acest pas o desaprobare hotărîtă.

♦

Din Bucurescî i-se anunță lui „Pest. 
Ll.a, că ministrul de interne a provocat 
pe prefecții din ținuturile de lângă gura 
Dunărei, să urmăresoă forte atențl even
tualele mișcări între poporațiunea bulgară și 
rusiscă din districtele lor. Ministrul de 
resbel a ordonat să se îmulțescă numărul 
năilor, cari au de împlinit serviciul poli- 
țian între Galați și Sulina.

♦
„Oficiul Reuter“ primesoe din Cons- 

tantinopole scirea, că Porta a adresat o 
circulară cătră representanții ei din străi
nătate, în care declară, că Armenii au pro
vocat turburările prin provincie. Ordinea ar 
fi aoum erășl restabilită, cu escepțiunea 
cercului Baiburg, unde amenință în con
ținu pe MohamedanI o bandă de 400 Ar
meni armați. Porta a hotărît, să se con- 
chieme reserviștii și soldații, cari au fost 
concediațl, pentru-ca cu ajutorul acestora 
să se potă introduce reformele. Mobilisarea 
este însă îngreunată prin lipsa materială.

Epilog la întemplările din Agram.
Foia oficială abia acum publică auto

graful preaînalt, prin care monarchul îm
parte distincțiunl între câțT-va funcționari 
înalțl croați din incidentul petrecerei sale 
în Agram.

împrejurarea, că publicarea acestui 
autograf se face atât de târfliu, cum și 
faptul, că căpitanul de Dolițiă Zoracz, cum 
și directorul de seoțiă Krsnyadi nu sunt 
cuprinși în autograful preaînalt, a făcut o 
bună impresiune în cercurile șovmiștilor 
maghiari.

Distinși sunt: Stefan Kovacevicî, fi ș- 
panul comitatului Agram, cu crucea de ca
valer a ordinului Leopold ; Adalbert Chiup, 
consilier de secțiune în guvernul Croației, 
Slavoniei și Dalmației, și Moșinshy, prima
rul Agramlui cu ordinul coronei de fier 
cl. III; Emil Smreliar, secretar în guvernul 
Croației, Slavoniei și Dalmației, și Ferd. 
Haj, advocat în Agram, cu crucea de oa- 
vaier al ordinului Franciso Iosif; în fine 
Carol Mondecar, comerciant în Agram, cu 
crucea de aur pentru merite.

*

Eșirea lui luliu JellacicI din sînul 
partidei naționale croate a fost luată la cu- 
noscință din partea partidei pe lângă ob
servarea. că partida respinge cu hotărîre 
atât insinuațiunea, că ea s’ar fi abătut dela 
principiile, de cari a fost condusă în ul
timii 12 ani, cât >i acusațiunile ridicate 
contra conducătorului său a Banului Khuen- 
Hedervary. De-asemenea a luat la cunos- 
cință eșirea din partidă a lui Czerckovits, 
pe lângă observarea, că și așa partida ar 
fi fost nevoită a-1 eschide din sînul său, 
fiind-oă mai de multe-orl a luorat în contra 
principiilor sale. *

In ședința dela 30 Oct. a dietei pro
vinciale croate, deputatul Barcicl a adresat 
Banului o interpelare de următorul cu
prins : Conlucrat’a Banul la stabilirea pro
gramului de primire a Majestății Sale în 
Agram, și, dâcă a conlucrat, cum pote el 
să justifice faptul, că cu ocasiunea unei 
serbări de oaracter curat autonom, monar
chul la intrarea sa în capitala croată a 
avut lângă sine pe ministrul-președinte un- 
gureso și nu pe Banul croat? Uum justi
fică Esoelența Sa faptul, că pe edifioiile 
publice de pe teritoriul croat și în special pe 
porta de triumf a Agramului au fost arbo
rate sțâgurl unguresc!? Cum justifică fap
tul, că la primirea în audiență a deputs- 
țiunei orașului Fiume Banul n’a fost de față? 
Și în fine, are Escelența Sa de gând, ca 
având în vedere împrejurările, cari au dat 
nascere demonstrațiunilor din piețe JellacicI, 
să dispună sistarea cercetărilor pornite 
contra studenților acusațl pentru demon- 
st-rațiunl ?J

La asta Banul Hedervary a răspuns, 

provocându-se la declarațiunile oficiale, că 
Ungaria nu voesce a-se amesteca în aface
rile interne ale Croației. Ministrul-preșe
dinte însă nu este numai ministru-preșe- 
dinte unguresc, oi și comun, și ca prim- 
consilier al coronei este responsabil pen
tru orl-ce pas, ce se întâmplă pe teri
toriul coronei S.-lui Ștefan. Pe teritoriul 
Croației și el s’a aflat în suita Majestății 
Sale. Cât pentru studențl, Banul dice, că 
din modul viclen, cum s’a făcut demonstra- 
țiunea, apare, că ei au fost îndemnați la 
comiterea faptelor, er dâcă acum sufer, 
răspunderea pentru asta cade în sarcina 
acelora, cari i-au sedus la fapte. Asigură, 
că deoă la Budapesta s’ar fi ars stindardul 
croat, guvernul unguresc ar fi pedepsit cu 
asprime aoest fapt.

Cât pentru Fiume, e resolvată numai 
eestiunea teritorială, âr alta nu; de aceea 
el nu s’a putut amesteca în lucru. Observă, 
că în 1891, când monarchul a fost în Fiume, 
stindardul croat a fost arborat pe tote edi
ficiile publice ale acelui oraș. Pe JstudențI 
nu-i pote libera, deorece dreptul atoli- 
țiunei se ține esclusiv de regele; va stărui 
însă, ca cercetările să decurgă mai repede.

La o replică a lui BarcicI, Banul se 
deolarâ solidar cu enunciațiunile făcute de 
ministrul-președinte Banfîy în cestiunea 
acesta. Deputatul Rusiei striga atunci: „In
famia F Banul, continuând, flise, că o pro
punere în privința aboliției nu pote face, 
dedrece însu-șl regele a fost cel dintâi, 
care a condamnat faptul prin aceea, că l’a 
numit fapt punibil,

Respunsul Banului a fost luat la cu- 
noscință prin majoritate de voturi, în contra 
voinței oposiției.

Dr. Bazici interpelă apoi pe preșe
dintele, că pentru ce adunarea provincială 
n’a fost presentată corporativ regelui, și 
pentru ce pe clădirea adunărei provinciale 
a fost arborat stindardul unguresc?

Președintele Gyurgyevici răspunse, că 
el a vorbit regelui în numele întregei adu
nări provinciale. Stindardul a fost arborat 
'din partea comitatului, a căruia proprietate 
este clădirea. La asta adause Banul de- 
clarațiunea, că stindardul a fost arborat 
din ordinul lui.

Și acest răspuns a fost luat la cunos- 
oință numai prin majoritatea voturilor gu
vernamentale.

Căușele schimbării guvernului român.

Asupra căușelor, cari au provo
cat recenta schimbare a guvernului 
și mai cu deosebire chiemarea libe
ralilor la cârma Statului, un cores
pondent din BucurescI trimite Zia
rului „Pester Lloyd“ următorea es- 
punere:

Regele, singur și cu precugetare, a în
drumat lucrurile așa, cum corespundeau in
tențiilor sale. Regele urmăresoe scopul să 
inaugureze un nou sistem cu privire la 
succedarea partidelor politice la guvern. 
Cunoscând, că Senatul și Camera din Ro
mânia nu sunt un barometru esact al opi- 
niunei publice, pentru că ambelor le lip- 
sesce independența necesară față de influ
ențele guvernamentale. Regele a trebuit 
să vie însuși la ideea că, spre a aduce mo
ravurile și obiceiurile politice într’un curs 
regulat, e indispensabilă intervenirea la timp 
a Coronei. Ast-fel, în loc de a aștepta, ca 
regimul conservator să fiă răsturnat printr’o 
nouă coaliție, ceea ce nu se putea face 
fără conflicte violente și fără încurcături 
mari, și ar fi adus peste țară o periodă de 
turburărl, Regele a preferit a preveni eve
nimentele și a transmite cu voință liberă 
puterea unui partid organisat.

Cu chipul acesta Regele a scăpat țâra 
de o periodă de agitație și de lupte în
dârjite intre partide, ce au însoțit pănă 
acum orl-ce schimbare de sistem în guvern. 
Pentru prima 6ră Regele Carol a aplicat 
acest sistem, prin care a dovedit tot-odată 
că în realitate el este singurul arbitru între 
partide.

Acestă dovadă s’a dat prin faptul, că 
liberalii, cari în timpul din urmă au pără
sit Parlamentul protestând, au primit bu
curoși puterea diu mâna Regelui, iar con

servatorii s’au despărțit de ea fără con1 
tracice re.

Din punctul de vedere al teoriei con
stituționale, faptul se pare anormal, dâi 
anomalia dispare în practică, căci ea e 
aprobată în tăcere de ambele partide mari 
de guvernământ, cari rivaliseză între ele 
pentru putere. Este un fel de dictatură le
gală, exei citată de Coroană; ea a fost însă 
la locul ei; dovadă, că nimeni n’a combătut o.

Eomânia agricolă.
VII. A rendmșiî.

(Urmare).

Deși nu eram novice nici în 
ale agriculturei, și văZusem moșii 
mult mai mari, cele mai mari din 
Europa chiar, totuși trebue se măr
turisim, că la vederea lor am rămas 
și noi uimiți: 41 secerătore de o 
singură sistemă și dintr’un an, și 15 
de alte sisteme, era ceva colosal. 
Spunendu-i impresiunea și părerea 
nostră, densul ne răspunse, că prin 
ele a voit se imiteze pe Americani, 
și să introducă cultura americană în 
țeră!! — D-ta ai voit se imitezl pe 
Americanii, cari nu esistă în reali
tate, deore-ce, în America proprie
tarii mici sunt aceia, cari întrebuin- 
țeză multe mașini, fiind isolațl de 
altă lume în moșiile lor, deăre-ce 
acolo nu sunt sate, ci numai ferme 
împrăștiate.

A doua moșie, — proprietatea 
unei case de binefacere — avea ca 
Zestre —fundaș instructus al moșiei — 
nici casă, nici curte, ci numai un 
șopron de lemn în doi stelpi, eva
luat în 40 lei și o cârciumă constând 
dintr’un bordeiu în păment, evaluată 
în 100 lei = 140 lei. Ea n’avea nici 
brațe, nici sat seu cătune, ci nu
mai 10—20 familii de tîrlași. Aren
dașul ședea în casă cu chirie, la Că
lărași, căci moșia este în apropierea 
orașului. De cultivat o cultiva aprope 
întregă în bani, cu pluguri aduse 
dela munte (Comarnic) vr’o 40 plu
guri, cari ședeau vr’o 4—6 săptă
mâni pe moșie, și cu lucrători am
bulanți aduși din Bulgaria, pe tim
pul secerișului.

Arendașul avea ceva mai multe 
vite, fiind-că avea și balta, care nu 
o putea ara: vr’o 200 boi de muncă, 
50 vaci de rudă cu progenitura lor, 
și l’a vr’o 1500 oi țigăi. Pentru adă
postul productelor, arendașul făcuse 
un adăpost ușor cu scânduri, pe 
cari la cas de trebuință le lua și 
se servia de ele și la alte scopuri, 
er pentru vite un saivan = un gard 
despre nord-vest din coceni de po
rumb și stuf, pe cari după espirarea 
arendei le ridică, și le ia cu sine 
remânend moșia în starea, în care 
a lăsat’o și dat’o D-Zău.

D’aci dela Baltă întors, am tra
versat cu trăsura Bărăganul, trecend 
peste Ialomița (rîu), ca să visităm 
alte moșii de peste Ialomița, în plasa 
Ialomița de jos. Arendașul avea 3 
sfori de moșiă una lângă alta, și 
una dincoce de Ialomița, fîă-care de 
câte 600, 800, 1200 pogone. Ca Zes- 
tre moșiile nu aveau nimic, er aren
dașul îșl făcuse un mic arman în 
marginea satului celor 3 vecine, er 
casa de locuit o avea în sat ca pro
prietate, și un grajd pentru 4 cai. 
Mașinele și-le ținea afară în ploie și 
sore. După ce am umblat câte-un 
ceas și jumătate pe fiă-care moșiă, 
în trapul mare al cailor, arendașul 
mă învită să plecăm la cealaltă mo
șiă a sa — a 5-a, — pănă la care însă 
aveam să mergem 8 ore cu trăsura. 
I-am mulțumit de ofertă și l’am ru
gat, ca să mă scătă la gara cea mai 
de-aprope — Țăndărei, — ca să 
merg la Brăila, și cealaltă moșie a 
densului va rămâne s’o visitez al- 
tă-dată.

In Brăila, drept răpaos și re- 
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creațiune, o depeșă me încunosciin- 
țeză, ca se las t6te afacerile de- 
acolo la o parte și se merg de ur
gență cu alțl solicitatori într’o afa
cere mai mare în Moldova.

Cu cel dintâiii tren am plecat 
deci c’un mare arendaș în Moldova, 
la Tecuciu, și de acolo cu trăsura în 
sus spre Prut, unde densul avea 
nisce moșii în arendă, ca apoi de acolo 
după terminare se trecem cu trenul 
în spre Tergu-Ocna, unde densul 
.avea și o pădure în esploatare, și 
zorul era mare.

Noua mea cunoscință avea în 
■tovărășia, cu unii cu alții, numai 18, 
adecă opt-spre-cțece moșii mari în 
arendă, începând dela Craiova și 
pănă la Tergu-Nemțu și Bârlad în 
t6te unghiurile și regiunile țerei, ca 
-se fiă mai sigur de ele. Și cu tote 
acestea, acum o pățise, căci deși era 
om cu avere de mai multe milione, 
totuși acum ajunsese în așa încur
cătură și strîmtorare, încât câteva 
mii de lei jucau un mare rol la el.

In Moldova pretutindenea pe la 
.arendași și proprietari erau mai multe 
vite și mai frumose, culturile mai 
curate, mai sistematice, conform 
obiceiului țerei, der casele și eca- 
retele pretutindenea în decadență și 
parte ruinate pe moșiile mari, și ni
mic făcut din nou. Și cu tote acestea, 
deși în partea locului porumbul se 
făcuse, era crisă mare în cereale 
din causa prețurilor scăzute, crisă 
în lemne și crisă enormă în bani. 
Stimatul meu cunoscut acum, espi- 
rându-i arenda dela 3 moșii, a luat 
în locul lor una și bună, un domeniu 
în părțile Brăilei de 80,000 pogone 
cu 30,000 arătură și restul Baltă.

Timpul grăbind, m’am achitat 
pe deplin de misiunea încredințată, 
am mai făcut în cale și alte esper- 
tise și, întorcendu-ne cu trenul ac
celerat din munții Moldovei, a 5-a 
dimineță eram în capitală, după un 
turneu de sigur puțin obicinuit.

(Va urma)

— 20 Octomvre.
Congregațhiiiea comitatului Albei- 

ânferiore s’a ținut în Aiud la 29 Ootomvre. 
Adresa comitatului Cianad privitdre la pre
facerea soolelor confesionale în soole nn- 
gurescl de stat a fost combătută mai întâi 
de d-1 canonio Ioan M. Moldovan, după care 
au vorbit pe rend d-nii: Gavrilă Pop ca
nonio, Dr. Bunea, Dr. Vas. Hossu, — toți 
din Blașiu, și protopopul Ivan din Alba- 
lulia. Membrii români, se’ntelege, au vorbit 
'numai românesce, ceea ce i-a supărat grozav 
•pe șoviniștl. Subnotarul oomitatens Dr. 
Vassd Laszlo dise, că este „cel puțin ne- 
-complesență și abus" din partea lor, că 
-deși, mai ales unii din ei, sciu perfect 
limba maghiară, totuși țin „disouții“ într’o 
limbă, pe care majoritatea membrilor co- 
mitatensl nu o înțeleg. La asta replică dl 
canonic Moldovan, esprimându-șl părerea 
de rău, că administrațiunea comitatului 
Albei de jcs e dată pe mâna unor func
ționari, cari nu pricep limba română. La 
aucțul acestora, marele șovinist Vassb îșl 
vărsa fooul dela inimă <4i°®D<d, oă el ar 
înțelege lucrul, deoă ar fi vorba de nisce 
funcționari din Valahia ; comitatul Alba de 
jos însă, pe cât scie el, se află în Ungaria (! !) 
unde nici un § al legei nu pretinde, ca 
•funcționarul să scie lynba valahă. A mai 
vorbit deputatul dietal Dr. Mohay, căruia 
canonicul Gavrilă Pop a voit să-i răspundă, 
der câta șovinistă isbucni atunci în sgo- 
motose urlete de „elâll" (Jos eu el!) și l’a 
împedecat să vorbescă. Jn fine adresa a 
fost primită, deoreoe membrii români erau 
presențl numai vre-o 11, în loo de vre-o 
50, câți ar fi trebuit să fiă. ,-Kolozsvâr" 
înjură pe Români ca un cociș, mai ales 
pe dl canonic Moldovan, numindu-1 „vulpe 
.bătrână" etc.

—o—

.Alegerile întregitore a membrilor în 
representanța oomitatului Brașov se vor 
face în întreg comitatul Brașov Sâmbătă 
în 9 Noemvre st. n.

—o— '
Monete milenare. In ministerul de fi

nance s’a lucrat un proiect de lege privitor 
la baterea a un milion de corone come
morative milenare. Monetele acestea vor 
ave pe o parte portretul în relief al mo- 
narchului încoronat ou lauri, cu subscrierea: 
„Intru amintirea Ungariei milenare" „1 oo- 
rdnă 1896“ ; âr pe cealaltă parte pe Arpad 
și pe cei șăpte principi și un geniu, care 
duce calul lui Arpad de frâu. După cum 
amintisem ieri, aceste monete vor fi puse 
în circulația și vor ave prețul unei corone.

— o—
Cancelaria advocațială. D-1 Dr. Ewten 

de Lem&ny după o praxă mai îndelungată 
pe terenul advocațial, și-a deschis cjilele 
acestea cancelariă propriă de advocat în 
Brașov (Strada Mihail Weiss Nr. 24).

—o —
Comitetul Societății „Petru Maior" 

din Budapesta anunță, că localul societății 
se află actualmente în strada verde (Zoldfa 
Ltcza) No. 43, parterre 4, er adresa preșe
dintelui societății „Petru Maior", a d-lui 
Drd. Florian Muntean, rigor. în medicină, e : 
Budapesta, Clinică (Ulloi-ut). Publioul ro
mânesc e rugat a se adresa în tote aface
rile societății la una din aceste adrese.

LâteB*aiur*ă.
Gramatica pentru clasa III primară, 

de A. 1. Odobescu și V. G. Borgovan.
O lucrare bună, de orl-ce natură ar fi, 

se recomandă singură prin calitățile ei și 
prin resultatele, ce ea dă, fără să mai fiă 
nevoiă de vre-o critică. Insă gramatica de 
care mă voiu ocupa acum, prin noutatea 
metodei sale, e menită să atragă aten
țiunea.

Scrierea de care e vorba se basâză 
pe sistemul oel mai natural și mai simplu, 
sistem, oare aplicat la limbele vii străine 
portă pe oât sciu numele de metodă orală, 
der care în definitiv nu e decât o aplicare 
a celei intuitive. II voiu espune în câte-va 
vorbe.

A merge dela cunoscut la necunoscut, 
dela concret la abstraot, dela simplu la 
complex, âtă calea urmată în gramatica 
d-lor Odobesou și Borgovan. Omul când 
vorbesce, nu întrebuințeză numai sunete 
isolate, nu se servesce numai de silabe, de 
cuvinte, ci de proposițiuni. Elementul pri
mordial și simplu al vorbirei omenesc! nu 
e vorba, ci propOsițiunea, er sunetele gra
fice, silabele și chiar vorbele sunt nisce 
luorurl fără vieță, abstracte, și prin urmare 
mai complicate, mai grele decât proposi- 
țiunea. Așa der punctul de plecare, fiă 
în predarea unei limbi vii streine, fiă în 
predarea gramaticei materne, va fi propo- 
sițiunea. Copilul soie să vorbâscă românesce
— ca să ne mărginim la noi — usul l’a în
vățat ce anume cas seu timp să întrebuin
țeze într’un loc ori într’altul. Ceea oe tre- 
bue să facă studiul elementar al gramaticei 
este să clarifice și să clasifice diferitele 
elemente ale vorbirei, să fiă un simplu mij
loc, os re se-i ușureze copilului mânuirea 
limbei, și să-1 învețe a vorbi și a scrie 
limpede românesoe.

Calea, care trebuesce urmată stă deci 
lămurită înaintea gramaticului: Intâiâ pro- 
posițiunea și elementele ei în dependența 
lor reciprocă — adecă sintaxa ; apoi ele
mentele proposițiunei, de astă-dată isolate
— ded morfologie, seu cum i-se dice în gra
matica de față lexicologie; în fine elemen
tele vorbelor, sunetele și scrierea lor, deci 
fonetică și ortografia.

Am pute să încheiăm aici aceste 
câte-va ronduri, de6re-ce întrega metodă 
se cuprinde în cele spuse mai sus. Der 
vom cerceta cartea ceva mai de aprbpe, 
mai ales că avem vre-o două trei lucruri 
de relevat.

Gramatioa în cestiune e așa alcătuită, 
încât fiă-care capitol începe seu cu o com
punere (descriere, narațiune, oomparațiune) 
seu ou o sene de esemple, apoi vin două 

trei regule, cari se scot din compunerea 
ori din esemplele premergătore. Așa cap. 
I e o compunere, Grădina, după oare se 
arată părțile vorbirei; cap. II o serie de 
esemple, din care se vede ce e Proposi- 
țiunea și care sunt părțile ei principale; 
oap IV âr esemple de proposițiuni des- 
voltate cu un atribut, cap VI proposiție 
desvoltată cu compliniri, și așa mai de
parte, în 30 capitole se resumă în același 
fel t<5tă sintaxa, formând materia trimes
trului I. Trimestrul al Il-lea trateză decli
narea , er al IlI-lea conjugarea.

O observare. Proposițiunea este ele
mentul vorbirei, și ou ea încep. Der ea se 
compune din mai multe elemente. Oare e 
cel principal, pe care trebue să-l tratez 
întâi? Mi-se pare, oă nu esistă proposițiune 
pănă nu esistă predicat, adecă pănă nu 
este verb. De aceea cred, că verbul trebue 
studiat înaintea numelui, deci și conjuga
rea înaintea declinării. In gramatica d-lcr 
Odobescu și Borgovan numele și declina
rea sunt studiate înaintea verbului și a 
conjugărei. Der d-lor au trebuit să se con
formeze programei oficiale, care îutr’ast- 
fel a rânduit materiile.

O greșelă, care se pote comite forte 
lesne, când întrebuințeză cine-va metodul 
sus-espus este, că se perde din vedere în
tregul. Copilul cetesce și învață esemplele 
aduse, scâte din ele regula unui acord său 
a unei declinări, der trecând la capitolul 
următor pierde firul, care legă o chestiune 
de cea-laltă. Din fericire în Gramatica de 
față acăstă greșală nu s’a strecurat. Tot- 
deuna după două trei capitole este o temă, 
oare atrage din nou în memorie cele în
vățate ; la finele aproximativ al fiă-cărei 
luni e o lecție de repetiție lunară, la fiă- 
care sfârșit de trimestru o repetiție trimes
trială, și la urma cărții una generală, în
cât elevul solicitat de profesor, când se 
uită îndărăt, vede desfășurându-se limpede 
totă calea percursă.

Am spus, că după sintaxă și morfo
logie trebue pusă fonetica și ortografia. 
Ar fi' însă o greșâlă de s’ar trata la sfâr
șiți, căci s’ar resuma atunci în nisce regule 
aride și gole, de care trebue să ne ferim. 
Cel mai nimerit mijloo — întrebuințat și 
în Gramatica, de care e vorba — este să 
se intercaleze aceste observațiunl în cursul 
lecțiunilor, ca o adicare la compuneri și 
ca o variațiune după 3—4 lecțiunl de gra
matică. întrebarea e: Cum s’ar putea pune 
în legătură observațiunile ortografiei cu o 
lecțiune 6re-care, de pildă asupra atribu
tului ori complimentului? Mărturisesc, că 
nu văd, și nici în cartea d-lor Odobescu 
și Borgovan n’am putut surprinde vre-o 
legătură. Singura preocupare, pe care mi- 
s’a părut, că am găsit’o a fost de a merge 
și aci dela ușor la mai greu. întâi s’a tra
tat despărțirea în silabe, trăsura de unire, 
apostroful, apoi literile % (d), ș, ț, etc... 
pentru a ajunge în urmă de tot la mult 
discutatele ă (ă) și â (e, î). Dâcă autorii 
s’au condus de vre-un alt gând, eu unul 
nu l’am vădut.

O ultimă chestiune de amănunt asu
pra declinării și conjugării. In loc de-a 
împărți numele pe trei deolinărl, de-a da 
esemple seci de memorisat și regule de 
formațiunea cașurilor, autorii iau câte 5 
proposiții de numărul singular și 5 de plu
ral, făcând ca același cuvânt să figureze 
în fiă-care proposițiune la câte unul din 
câte 5 cașuri. Cu modul acesta învățămân
tul gramaticei e într’adevăr intuitiv și lu
crurile se țin mai bine minte. Pentru fiă- 
care formă deosebită de declinare se gă- 
sesce ast-fel un tablou limpede și ușor. Ne 
permitem însă să observăm un lucru: S’a 
uitat o categorie de substantive femenine, 
anume cele terminate la singular în ă der 
cu pluralul în i în loc de e seu uri. De 
pildă substantivele ladă, rolă, baltă, fac la 
plural lăcțl, roți, bălți, așa că nu se pot 
alipi nici pe lângă casă, care are pluralul 
case, nici pe lângă marfă, cu pluralul măr
furi. Ar fi trebuit un capitol aparte pen
tru ele.

Tot așa ia conjugare, s’a lăsat o 
clasă de verbe cu infinitivul în î cum e 
a hotărî, care nu merge după a 4-a conju

gare întru cât are formele hotă-rdsc-d^I- 
ăște, îml-îțl-ăsc, deosebire de zidesc-eștl-ește, 
— im, etc. Cred oă și pentru aoest fel de 
verbe trebuia un capitol special.

In fine, ca la orl-ce scriere s’ar mai 
putea și aci cerceta limba și stilul. Dâr 
numele autorilor din capul oărții nă dis- 
penseză de asta. — („Constituțional".)SCIRI ULTIME.

Viena, 31 Octomvre. „Wiener 
Tagblatt“ publică o depeșă din Paris, 
în care se afirmă, că raporturile între 
state de mult nu au fost atât de îngri- 
gitore, ca astăcțî. Mai ales Anglia stă 
înaintea alternativei sbu de a-se re
trage cu rușine, în urma politicei ei 
nefericite față cu cestiunile din Turcia, 
s6u de-a lua unele hotărîrî, cari o 
pot aduce în conflict cu mai multe pu
teri și în urma căruia pote urma o 
catastrofă europenă.

Berlin, 31 Octomvre. Lui „Ber
liner TagblatP1 i-se anunță din Peters
burg, că relațiunile dintre Rusia și 
Japonia au devenit atât de acute, 
încât nu e eschis, că Japonia va de
clara Busiei resbel.

Sofia, 31 Octomvre. Cabinetul 
Stoilow și-a dat dimisia, pe care înse 
principele Ferdinand încă n’a pri- 
mit’o.

DIVERSE.
Dare pentru servitori. In Francia se 

proiecteză un nou soiu de dare, ce va avâ 
să se plătâscă pentru ținerea servitorilor. 
La reparțiarea nouei dări, guvernul frances 
ia ca basă numărul loouitorilor. într’un 
oraș, care are mai puțin de 5000 locuitori, 
stăpânul va avă să plăttscă pentru fiă-care 
servitor o dare de câte 8 franci. In Paris 
însă pentru un servitor se va plăti o dare 
de 30 franci, er pentru servitore 15 franci. 
Acâsta nu va fi toomai puțin, mai ales 
pentru familiile, cari țin mai mulțl servi
tori. După socotelile făcute înainte, acestă 
dare va aduce republicei francese un venit 
aproximativ de <jece milione franci.

Tâlhăria americană. Din Chicago se 
scrie: într’o seră cinci omeni mascațl au 
oprit un vagon al liniei electrice la peri
feria extremă a orașului. Doi din ei au ră
mas cu revolverele întinse la cele două 
capace ale vagonului, âr cei-lalți trei nă
văliră în vagon, strigând: „Mânile în sus!" 
după cum fac tâlharii din Occidentul săl
batic; ei înoepură a jăfui pe pasagerii în
cremeniți de spaimă. Șâse sute dolari, o 
duzină de ceasornice, bijuterii și altele că- 
dură în prada lor. Când pasagerii îșl ve
niră în fire și voiră să se apere, era deja 
prea târziu. Un pasager fu împușcat în 
învălmășelă și trei greu răniți. Apoi tâl
harii au fugit, și pănă aoum poliția nu li-a 
dat de urmă.

Cea mai grea piesă. Jurnalul „Figaro" 
din Paris s’a adresat cătră cei mai renu- 
mitl pianiști francesl ou următorea între
bare: „Care este cea mai grea piesă mu- 
sicală pentru piano?" Tote răspunsurile se 
cam asemănă între ele, că modul de ese- 
cuție este mai greu de cât problema tech- 
nică. Insă opiniunile au fost diferite asu
pra technicei. Etă cum se esprimă renu- 
miții artiști de piano: D. H. Marmontel 
desemnâză ca oea mai grea piesă sonata în 
„Si minor" de Chopin. D. Diâmer și Plantă, 
cred că cea mai grea piesă este fantasia 
„Islamei" de Balakireff. D. H. Pfeifer cjice 
că cele mai grele piese sunt studiile și rap
sodiile de Liszt, transoripțiunile de Tausig 
și variațiunile de Alkan, și că nu se pote 
pronunța care din acestea este cea mai 
grea. D. H. Delabord crede, că piesa cea 
mai grea este aceea pe care artistul, la 
momentul dat, o esecută. Și d. Bâriot sus
ține, câ simpla scolă a gamelor este așa 
de grea de filat perfect egal, că pentru a 
ajunge la acesta trebue un esercițiu de o 
viață întrâgă.

Proprlelar l tir*. Aurel fISurețianu» 
Redactor responsabil: Sregorâu fcfor,
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Cursul ia bursa din Viena.
Din 31 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 120.80
Renta de corone ung. 4% • • • 98.75
Irnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 123.75
Impr. ceil. fer. ung. în argint4t/2% 101.— 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii . . . . 161.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.50
Renta de hârtie austr..........................100.30

Renta de argint austr.................... 100 60
Renta de aur austr...............................120.85
LosurI diu 1860   151.50
A.cții de ale Băncei austro ungară. 1043.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 472.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 395.50
NapoleondorI........................................ 9.54'/2
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.30
Paris vista.................................. 47.70
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.10
Note italiene.................................. 45.10

Cursul pieței Brașov.
Din 31 Octomvre 1895.

Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Bancnote rom. Cump. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. 5.75
Ruble rusescl Cump. 129.% Vend. —.—
Lire turoescl Cump. 58.60 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 10.75 Vend. —.—

Auunciuri 
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuna. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădăment, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administr. „Gazeta Trans.“

Secțiunea mărfurilor de lânărie
per metru

n n
„ n 8*

i

ft
O
O

>ft

ft-4

o

ax

ft

Doublin-C/heviot 120 cm. lat...........................................................
Postavul*! de (lame calitate forte bună, 120 cm. lat .... 
Postavuri diagonale 120 cm. lat.................................................
Cheviot uni, în tote colorile moderne 120 cm. lat........................
Stofe «Ie ano«Iă englezești, cea mai bună calitate 120 cm. lat 
Cheviot ISiagonal în tote colorile cele mai nouă 120 cm. lat, 
Kainingarn cordonne (Haute Nouveaute) 120 cm. lat . . .
’Z'rieot gouffre moda ultimă 120 ct lat.......................................
JRoyal gouflre (noutate parisiană) 120 ct. lat ..........................
lUoutătîle cele mai exchisite în stofe de modă original englezești și franțuzești" p — -X—- -it tfk n «C rfk O CT* PXk itHt* V» m

stofe snoîlerne, lățime duplă ........ pOi mcm. wc., ju, uu cr. etc.
JÎBarchent și PlanelI-CottoilS, cele mai nouă, calitate superidră, per metru 24, 28, 32, 35, 40, 45, 

48, 52, 55, 60 cr.

65 cr.
S9 „

per metru fl. 3.90, 1.55, l.’S'S. 
. . . . per

71

71

71

n

fi. 1.45.

n
n
n

metru
n

T) 
n

per metru fl. 3,“ 3.50,' 3.3S, 3.®S, 4.6®, S.S® etc, etc.
, ... . per metru 22, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 65 cr. etc.

1.95.
2.20.
3.50. 
9.00.

O

VIENA, VI.,
Mariahilferstrasse

Ni*. 81—82,
9 Souterrain, Parterre, Mezzanin, I. Stock.

tuad •

ft

<S>

Secțiunea mărfurilor de mătăsărie:
jffătăsărie, calitace bună și desin nou și gust destins....................
Stofe cnrată, mătase, splendide, ultima modă....................
Mătăsărie, scoțiană modernă.............................................
Uîerveîleux g'Iațe fasone, mătase curată în tote colorile •. .
Taiîetas iniile rayes, mătase curată, esecuțiune splendidă . .
Tafl’etas raye. mătase curată..........................................................
Tafl’etas raye jpointu, mătase curată............................................
ffirocatelle, înătăsărie superioră, desenurl destinse . . . 
Crepon, curată mătase pentru Blouse, esecuțiune elegantă apartă............................. per metru
Painches «Ie mătase, original englezesc pentru Jaquete și mantale, fabricatu cel mai bun 

per metru fl. 3.90, 5, 9.50, 13.95 etc.
.......................................per metru fl. 1.10, S.49. 

per metru cr. 6®, 98, fl. 1.30, 8.50. 9.30.
 per metru f|. 1.20, £.30. 

. . . ...................................per metru fi. 8.45.

Peluches «ie mătase în tdte colorile
Catifele în tote culorile........................
Catifele în desenurl splendide. . . .
C’OI’d Velvet în tote colorile ....

JACOB U ADLER, 
Brasov. mars - Sibiin.

cump&’ă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul cj.ilei cel inai mare — respective cel mai mic; 

rescuinperă fără nici o detragere tot feliul de 
cupone:

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă:

efectueză încassări de polite, asignațiY, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de vaiere, losurî, monede pănă 
la 90%;

predă asignatii pentru ori și care piaț,ă comercială internă 
și externă forte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuneri de francă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5°/0. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5°/0 ale „Albinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcji aduc 53/4 interese; 

asigură forte ieftin ©rl și CC losurî la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cuisuiui. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,‘22 50,

§

<

§

per metru 65, 85, 94, 96 cr. 
fl. 1-30.
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71
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fl.”1.5O 1.80.

3.00. 
£.05.

2.50. 
3.90. 
2.00.
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ABONAMENTE
„GAZETA TaHSILVAHIEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unii

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unu anu................................................

âtoiamgjatg k numerele eu data de 
Pentru Austro-Ungaria: 

ană. 
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anu. 
șese luni . 
trei luni .

Pe
Pe
Pe

5

3
6

12

îi. —
fi. —
li. —

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă,
2
1

ÎL -
fl. —

50 cr.

1

g 
g X x.X x

jț .............. ațtuiBoa „ua&tno o raeiaiivamtn. w

X
§

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai
mandate poștale,

Domnii, cari se voru abona din 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. 

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

. 8
. 4
. 2

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

nou, se binevoiescă

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


