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PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o oolonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări moi dese după tarifă 
și Învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta» iese în fie-Gare iji 
Aimwnte peniiu AnsiiHîigarit 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rlI de Dumlneoă 4 oor. pe an.

Pom România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șâse 

lunî 20 fr,, pe trei luni 10 fr. 
"H-rl! de Dumlneoă 8 fr. pe an.

8e prenumeră la tote ofi- 
ciole poștale din Intra și din 
afară și la d-mi colectori.

Abonamentul pentru Brașov
.Adtninistr apunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâae 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât pi inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 282. Brașov, Luni-Marți 21 Decemvrie. 1904.

Stegul e numai unul!
Cei-ce au urmărit cu atențiune 

lupta înverșunată dintre partidele 
cele mari maghiare în timpul din 
urmă, se vor fi convins de sigur cât 
de mult predomină în aceste lupte 
formele și principiile, după cari se 

,- ^nvertesce tdtă vidța publică națio
nală și politică la Maghiari.

Dinpotrivă vedem la Români 
cât de mult am remas îndărăt în 
privința acâsta și cât de ușor se 
trece la noi adese-ori peste forme 
de drept și considerațiuni principiare. 
Esplicația e de asemenea ușoră: n’a- 
vem încă școlă politică.

Dâr când vom ave măcar un 
început, său ca se nu cjicem mai 
mult, o umbră de o astfel de școlă, 
dâcă doi-spre-dece ani nu ne-au a- 
juns, ca se facem măcar o jumătate 
de pas înainte?

Va dice înse fie-care: unde sun
tem noi adi și de ce drepturi și de 
ce libertate ne putem bucura noi și 
unde sunt și de ce se pot bucura 
adversarii noștri politici și naționali? 
Noi stăm sub zodia ordonanțelor 
ministeriale de tot felul, cari nu dau 
de rușine nici ucazurile cele mai 
aspre muscălescl.

Der spuneți-ne unde se face 
mai bună școlă pentru prețuirea 
dreptului și a libertății decă nu toc
mai în împărăția ucazurilor? Efec
tele s’au vedut și se ved. In fața 
legidnelor de polițai și gendarmi 
vedem cu admirare cum chiar tineri 
în frageda etate de pe la școlile su- 
periore își pun în pericol și vieța 
pentru apărarea principiilor și a do
rului lor de libertate.

Și ce efecte produce regimul 
ordonanțelor la noi în țără? De si
gur că nu ni-ar crede străinii când 
li-am spune, că adeseori produce e- 
fecte aprope contrare. Ce o fi ce n’o 
fi, der ni-se pare că unii s’au prea 

învățat să poruncescă, er alții să se 
umilesca. Și lupta, lupta despre care 
se vorbesce și se scrie așa de des 
pe la noi, unde rămâne, dăcă siîrși- 
tul e totdeuua acomodarea și închi
narea steagului?

Aceste contemplări ni 11-a resus
citat involuntar convocarea, ce o pu
blicăm mai jos a unei conferențe 
electorale la Sibiiu și ne îndămnă 
a face paralele între adi și acum 
dece ani, între spiritul de luptă 
de atunci și .-.cola oportunismului de 
astădi, între neînduplecata perseve- 
ranță de odinidră pe lângă princi
piile luptei nostre naționale, și între 
elasticitatea înclinărilor multora de 
a ceda în contul acestor prin
cipii.

De ce însă să mai continuăm 
a asămănâ ce a fost cu ce nu este, 
căci ori cum s’ar telcui schimbarea 
și greutatea vremurilor, tot la acel 
resultat vom ajunge, adecă: ce a 
fost nu maDeste, și partidul nostru 
național nu mai pote fi acolo unde 
îi lipsesce capul și inima. De găba 
vor scrie și vor asigura cei atât de 
dibaci în a întorce mantaua după 
vent, că ei cu partidul trăesc și 
mor, căci e cu neputință să servescl 
de-odată la doi stăpâni, să vrăi să 
faci destul și cerințelor partidului și 
să te ferescl apoi în tot chipul a 
nu carambola cu adversarii lui.

Ce să-i faci însă? E școla cea 
nouă șiretă, care scie să escamoteze 
așa de bine și partid și program, 
încât aci ți-1 arată cu capul pe 
umeri, aci fără cap. Se vede că 
acești măeștrii au isbutit a suges
tiona cu totul pe cei ce se pun adi 
în fruntea lor, ca se le ajute să-și 
facă esperimentul înaintea unui pu
blic mai mare.

Dăr ne oprim aici. „Conferența 
electorală", de care făcurăm amin
tire pote va fi mai bună, decât faima 
ce i a premers.

Una însă nu va pută face nici 
într’un cas: ca se fie espresiunea 
partidului național român, fără să 
aibă, graiul și duhul lui.

Stegul e numai unul și una și 
nedespărțită e voința de a-1 duce la 
victorie. Așa și partidul nostru na
țional de la 1881 pdte trăi numai 
cu programul său intact și cu hotă- 
rîrea de a lupta și de a se jertfi pen
tru reali sarea lui.

Brașov, 20 Decemvrie v.

Noul cabinet austriac. Crisa mi
nisterială austriacă s’a resolvat. După o 
telegramă din Viena, Majestatea Sa a nu
mit în locul lui Koerber pe baronul Paul 
Gautsch, al cărui nume nu se amintise 
măcar în tot decursul crisei. Noul minis- 
tru-președinte șî-a format deja cabinetul, 
în care, afară de doi miniștri, au remas 
toți cei vechi. Lista noului cabinet este 
următdrea: Prim ministru Gautsch, minis
tru de interne Bylandt-Reidt, ministru al 
căilor ferate Wittdk, ministru de comerciu 
Gali, ministru de finanțe Kosel, 'ministru 
de justiție Klein, ministru de culte Har
ței, ministru de agricultură Buqiioy, mi
nistrul landwehr-ului Welsersheimb, mi
nistru polon Pientak si ministru ceh Randa.

Crisa ministerială in România. 
Camerele române n’au putut ține ședințe 
nici Sâmbătă din causa absenței miniștri
lor. Ședințele s’au amânat pe astădi Luni, 
când se speră că ministeriul va fi consti
tuit.

Despre mersul crisei în decursul (fi
lei de Sâmbătă (fiarele, ce ne sosesc, a- 
duc următdrele detalii. Sâmbătă la drele 
5 d. a., a fost primit în audiență șeful 
conservatorilor d-1 Gr. G. Cantacuzino. 
Acestă audiență a avut însă politicesce 
numai o importanță relativă — dice „Cro
nica"— în urma faptului că ea a fost so
licitată deja de 4 (file. Pe Sâmbătă sera 
a fost convocată la clubul liberal o mare 
întrunire, la care a fost așteptat d-1 Stur

dza. Se susține, că d-lui Sturdza i-ar fi 
succes a limpeiji situația în partid și că 
ar fi stabilit deja și lista noului minister, 
din care ar face parte următorii liberali: 
D. A. Sturdza președinte al consiliului și 
ministru de răsboiiî, Anton Carp finanțe, 
I(5n I. Brătianu interne. V. Morțun, lu
crări publice, Toma Stelian, justiție, Spiru 
Haret, culte și instrucțiune publică, V. 
Lascar, esterne și Costinescu domenii.

Românii din Basarabia. In Ba
sarabia s’a constituit un comitet național 
român, care urmăresce revendicarea mai 
multor drepturi de naționalitate, între 
cari acela al predărei limbei române în 
școlele primare rurale și oficiarea liturgiei 
în limba română. S’a stabilit un program 
al acestor revendicări, la care au aderat 
Polonii, Finlandesii și Circazienii, și care 
a fost semnat pe clase de cătră represen- 
tanții nobilimei, burghezimeiși a proprieta
rilor rurali. Comitetul central al comitete
lor naționale s’a pronunțat pentru intro
ducerea constituției în Rusia.

Bulgaria și Turcia. Organul gu
vernului bulgar „Novek" scrie cu privire 
la evenimentele din Macedonia următd- 
rele: Ou tote că Bulgaria a încercat tote 
mijlocele și a făcut sforțări mari, ca se a- 
tragă atențiunea Porței asupra consecin
țelor procedeului urmat de Pdrtă, ea con
tinuă să anihileze îndeplinirea obligațiuni
lor primite de Turcia. Turcia greșesce, 
(fice oficiosul bulgar, dâcă crede că va 
isbuti și de astă-dată, cum a isbutit de 
așa numerdse ori în trecut, se întârdie so- 
luțiunea cestiunei în suspensie amânân- 
du-o fără termen; Turcia va fi respun(jă- 
tore de complicațiunile cari ar pute re- 
sulta și cari nu vor pută fi tranșate de 
dânsa. Atențiunea Europei întregi se în
dreptă din nou spre situațiunea din Bal
cani, a cărei limpedire cere măsuri urgente 
și energice.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(3)

■ „Credo“.
De Iassy Toimr.d.

— Urmare. —

După-ce a eșit doctorița, parochul a 
ieșit și el, din precauțiune, și a încuiat 
ușa antretului. Apoi se întorse — profe
sorul abia acum observă cât e de. palid și 
(zăpăcit parochul — scose o hârtie din 
portofel și dise trăgănat și cu accentuare 
sinistră: „Regret, d-le profesor, că trebue 
se vă comunic ceva neplăcut. Fiți bărbat! 
Viu într’o cestiune fdrte grea. Fiu) d-vds- 
tre s’a îmbolnăvit și zace în spitalul din 
Neustadt. Vă rog, cetiți telegrama acesta, 
pe care o primii adineaori":

„Doctor Steindorfer internat aseră 
în spitalul districtual de aici. Difterie 
gravă. Rog puneți tatăl în cunoscință. 
Soția, la dorința pacientului, se nu fie 
înștiințată. Tatăl se vie imediat.

ss) Horsig, medic primar.

Mâna profesorului, în care ținea te
legrama că(fii grea pe masă. El însuși ră
mase câte-va secunde aiurit. Apoi ve- 

nindu-și în fire (fise: „Trebue se plec la 
moment!"

„Domol! Domol!" observă parochul. 
„Se nu bage de semă cocona! Plecăm 
amândoi acum — la mine aștâptă sania 
cu caii puși. Să dea Dumnezeu, se nu 
scăpăm trenul,!"

Profesorul Steindorfer a avut atâta 
stăpânire, ca să-și pdtă lua adio fie la 
noru-sa. „Părintele mă ia la plimbare cu 
sania pănă la pădurea din Holbeck", (fise 
profesorul îmbrăcându-și blana.

Vorba acâsta n’a fost tocmai bine 
potrivită.

„Stai, tătucule! Nu scii, că făcusem 
planul se mergem la amiadi împreună 
acolo, se aducem pomul de Crăciun? Dâcă 
părintele; așteptă un sfert de oră, viu și 
eu. Timpul este așa de frumos!"

„Socot, că e prea frig pentru tine, 
copila mea. Lasă-ne singuri. încât pentru 
pomul de Crăciun, ți-l vom aduce noi", 
răspunse în pripă socrul. D’ ;end acestea, 
eși repede. Decă mai stetea o clipă 
n’ar fi fost capabil a suporta privirile ei 
limpedî. „Sărmană femeie!" mormăi el co- 
borînd scările. Apoi îșî luă gândul de 
la dânsa și sbură cu el la fiul seu bolnav.

Caii parochului erau bine hrăniți, 

der bătrâni și mergeau prea încet. Profe
sorul ședea cu câsornicul în mână. „Vizi- 
tiule! Mână mai repede! Trebue să sosim 
la gară înainte de trenul de Neustadt. Un 
taler bacșiș, decă sosim la timp!"

Parochul, care se oferi a-1 însoți 
pănă ia gară ședea ca pe ace. Caii lui nu 
erau deprinși la asemenea sforțări. Mer
geau: ei ce mergeau și erăși reîntrau în 
trapul lor obicinuit. „Nu trebue să fim 
prea îngrijați", îl consola parochul „trenul 
acesta sosesce de regulă cu întârziere".— 
Firesce „de regulă". De astă-dată însă 
trebuia să fie o escepție. Când au ridicat 
priporul, de unde trebuia se cobdră drept 
la gară, — trenul fluerâ tocmai de ple
care. Sosiră în gară cu o minută întâr- 
(fiere. Trenul părăsise stația Gralin și se 
putea încă vede șerpuind pe câmpie.

Profesorul gemu ca un leu rănit. 
Evlaviosul vizitiu înjura în taină. E hei, 
decă nu era și părintele în sanie, ar fi 
mânat el să sosescă tocmai la timp. Așa 
s’a dus bacșișul la dracul!

„Când mai plecă vr’un tren?"
„La două-spre-Zece și jumătate" răs

punse parochul sfiicios.
„încă douădre! DumneZeule!" Invo

luntar îi veni cuvântul pe buze, pe care 

de altmintrea se ferea să-l pronunțe 
vr’odată.

Sania se opri la gară. Parochul se 
coborî și se desfășură din blănl. Profeso
rul șovăia încă.

„Părinte dragă, în cât timp am pută 
ajunge cu sania?"

„La Neustadt?"
In locul parochului răspunse vizitiul, 

care cunoscea mai bine drumul.
„Ne trebue cel puțin trei ore și ju

mătate, domnule! Șoseaua este înfundată, 
zapada este mare".

Așa-dăr mai bine se aștepte trenul, 
cu care la 1-20 ajunge la Neustadt.

Intrară în sala de așteptare, o odaie 
mică cu aer nădușit. Profesorul își întinse 
odată figura uriașă și respira greu. Ce să 
facă aioi două ore? ,Oerîi o sticlă de vin 
roșu și parochul se așeZă cucernic lângă 
dânsul.

După un restimp se arătă șeful sta
ției, care era și telegrafist în același timp. 
Avea un aer grav și fruntea îi era încre
țită. El ținea în mână un formular de 
depeșă.

„In acest moment sosi o telegramă, 
domnule profesor. Find-că sunteți de față, 
pot să vi-o predau direct, și taxa curie
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Sâmbătă după încheiarea foii, am primit cu 
posta următdrea convocare tipărită:

Convocare.
. Subscrișii convoeâra pe delegații ro

mâni ai cercurilor electorale la

Conferență electorală, 
pe diua de 10 Ianuarie n. 1905 la orele 
10 înainte de amiarji îd orașul Sibiiu în 
sala cea mare de la hotelul „Împăratul 
Romanilor."

ORDINEA DE Dl:
1. Luarea unei resoluțiunî asupra si

tuației politice.
2. Alegerea comitetului electoral 

esecutiv.
3. Propuneri.
Olușifi, 29 Decemvrie 1904.

George Pop de Băsescl, m. p.,
Dr Vasilie Lucaeiu m. p.

In exlex.
Cu (Jiua de erî, 1 Ianuarie n. 1905 

țera a întrat ârășl in exlex, — a treia de 
la așa numitul constituționalism înoâce.

Noul an 1905 a venit între auspicii 
forte posomorite. Nu numai că stările ge
nerale în țeră sunt din cele mai triste 
atât în privința economică, cât și politică, 
der de rîndul acesta se mai ridică la ori- 
sont și o campanie electorală din cele 
mai amenințătore, am pute țlice sângerdsă.

Primul exlex a fost la anul 1899 sub 
Banffy, der a fost de scurtă durată. Banffy 
a cădut, căoî altfel nici nu se putea în 
împrejurările și raporturile parlamentare 
de atunci.

Al doilea exlex a fost în Maiu 1903. 
Guvernului Szell nu i-se votase indemni
tatea și cu diua de 1 Main urmară stările 
abnormale. Szell încă a pățit’o ca și Banffy. 
După două luni a cădut și îi urmă la stă
pânire Khuen-Hedervary.

Exlex-ul ce veni cu diua de erî, nu 
se scie cât va dura. A venit în împreju
rări mult mai dificile, ca cele două de 
mai înainte, în timpuri de agitațiuni și 
lupte politice ne mai pomenit de înverșu
nate, când abia la începutul lui, trebue se 
se facă alegeri nouă dietale.

Cel ce a urmărit cu atențiune eve
nimentele flilelor din urmă vede, că ca
drele partidelor maghiare încep a-se sgu- 
dui. Ba dăcă e să credem, ceea-ce ves
tesc d>lnic durele maghiare, sunt în ajun 
de a-se nărui păreții cari despărțiau pănă 
acum partidele unguresci din oposiție și 
cari împiedecaseră contopirea acestor par
tide într’unul singur. Încetul cu încetul 
moderația politică începe se fie înlocuită 
cu radicalismul cel mai estrern, basa de 

la 67 e amenințată cu răsturnare de 48-is- 
mul koșutist.

Și peste tote aceste, ca un fel de 
încoronare a opului, — exlex-ul.

Mișcarea electorală.
Diarele unguresci continuă a publica 

lungi liste de candidați atât în cercurile 
din Ungaria propriu fiisă, cât și în cele din 
Transilvania.

In cercul VIII din Budapesta libera
lii agită puternic pentru alegerea minis
trului Berzeviczy. Agitațiunea se face pe 
motivul, că Berzeviczy este acela, care a 
presentat dietei un proiect de lege despre 
reforma învățământului poporal, care este 
„cetățuia de salvare a maghiarismului și 
un bastion al limbei maghiare". Introdu
cerea acestui proiect — <jice apelul, din 
care un amic ni-a trimis un exemplar — 
numai obstrucția a împiedecat’o.

La Beiuș — spune „Magyar Szd" — 
partidul liberal guvernamental a candidat 
pe loan Buteanu, direotorul girnnasiului 
de acolo, „care este un vechifl și probat 
aderent al partidului liberal".

Interesant este ceea-ce scrie fdia „ac
tiviștilor" din Orăștie despre cele ce se 
petrec în cercul Dobra. Omenii stăpânirei 
— spune numita făie— și-au pus de gând 
să trântescă pe d-1 Vlad la Dobra cu ori
ce preț. In lista electorală pe 1905 au in
trodus cam 100 inși despre cari s’a cons
tatat că nici nu sunt alegători, pe când a- 
legători români au fost lăsați afară din 
listă.

Tdte recursele în eestiune au fost 
respinse.

Cercul Vințului îl cutrieră depu
tatul guvernamental Siaocs P., referentul 
proiectului Berzeviczy.

Cronicarul săptămânal al fiiarului 
„Bud. Hirlap" se ocupă-dinnou în revista 
sa din numărul de la 1 Ianuarie n. cu a- 
titudinea Românilor în fața viitorelor a- 
legeri. Spune, că Românii nu sunt pregă
tiți pentru o campanie eleotorală. Vor- 
besce despre „activiștii" români, cari țin 
cu ori-ce preț să se arunce în lupta, e- 
lectorală și insinuă băncile românescl, că 
ele lî-ar da ajutore materiale. Scdte apoi 
la ivelă ca o aparițiune interesantă îm
prejurarea, că în mișcarea acesta jocă rol 
numai partea mai tînără a conducătorilor 
naționalităților, pe când bărbații mai în 
vîrstă stau pe lângă pasivitate din. punct 
de vedere al moralului politic. Din causa 
acăsta — dice cronicarul — încercările de 
acum ale candidațiior din sînul naționali
tăților nu pot fi considerate de o mișcare 
seriosă a naționalităților. Este o simplă 
încercare a generației mai tinere, pe care 
cei mai în verstă nicî n’o încuragiază, nici 
n’o deploră.

Resboial ruso-japones.
După cucerirea fortului Erlungșan, 

Japonesii se pregătesc a ataca alte două 
forturi: Sungșușan și Iceșan. Cei din To
kio sperâză, că în timp de două săptămâni 
aceste două forturi vor fi cucerite.

Se telegrafiază diarultfi „Daily Ex
press" amănunte asupra luptei înspăimân- 
tătore ce s’a dat în jurul fortului Erlnng- 
șan, luptă care a durat de la orele 10 di- 
mineța pănă la orele 8 săra.

De câte-va luni serviciul de guniu 
pregătise acest atac construind paralele și 
mine umplute cu mari cantități de dina
mită și cărora le-au dat foc. In timpul 
bombardărei s’au produs 7 esplosiuni, cari 
au făcut spărturi colosale în partea prin
cipală a fortului.

Sub focul tunurilor de asediu Japo
nesii luară cu asalt interiorul fortului, oa 
măsură de precauțiune. La orele 4 după 
amiațli, bombardarea încetând, Japonesii 
înaintară în interior pănă la linia tunuri
lor de mare calibru. A urmat o luptă te
ribilă, care a pricinuit mari perderl Japo- 
nesilor, dedrece Rușii au secerat cu focul 
lîor pe năvălitori, din posițiuni protejate. 
La sfîrșit Rușii ne mai putând resista ata
cului, restul apărătorilor fortului, aprdpe 
o treime, s’a retras printr’o galerie acope
rită. La firele 7 și jum. sera Japonesii erau 
stăpâni pe fort, după-ce au pierdut o miie 
de omeni. Pierderile rusesc! se ridică la 
200 omeni.

❖

Agenția „Reuter" află, că resultatul 
atacului general dat contra fortăreței Port- 
Arthur și care atac a început la 25 De
cemvrie, este că Japonesii se apropie din 
ce în ce mai mult de Liaoteșan.

Japonesii sosiți din Dalny spun, că 
Japonesii au luat, în urma unor repetate 
atacuri de ndpte, oolina Yanthouban, a 
cărei stăpânire le dă posibilitatea de a 
tăia comunicarea între forturile Liaoteșan, 
la sud și Itzan și Antșu la nord.

In timpul unui atac de ndpte, panica 
cuprinse trupele japoneze, cari se retra
seră în forte mare desordine.

*
Amiralii Togo și Kamimura au sosit 

în 30 Decemvrie împreună cu statul lor 
major in Tokio. Străzile capitalei erau fru
mos decorate cu drapele și flori. La gară 
admirații japonesi au fost așteptați și sa
lutați de representanții împăratului și ai 
împărătesei, de miniștri, bărbații de stat 
și o mulțime imensă de fimeni. Numai cu 
mare greutate sărbătoriții admiral! au pu
tut ajunge la trăsura de gală, trimisă de 
împăratul. Adrniralii au dat mai întâi o 
visită la departamentul de marină, apoi 
au fost primiți în audiență de împăratul.

SOIRILE DILE1.J
— 20 Decemvrie v.

Pentru rescnmperarea felicitărilor 
I de anul nou an contribuit pentru masa 
studenților români din Brașov d-uii: Ioan 
cav. de Pușcariu din Bran 10 cor. și d-l 
Iosif Popescu director de bancă în Re- 
ghinul-săsesc 5 cor. Primescă generoșii 
donatori cele mai căldur<5se mulțumite. — 
Direcțiunea scotelor medii gr. or. române 
din Brașov.

Statistica învățământului privat 
în România. D-l N. Dumitrescu șeful ser
viciului statistic în ministerul instrucțiunei 
publice din Bueurescî a publicat de cu
rând datele statistice relative la învăță
mântul privat în România pe anul 1902/3. 
Numărul școlelelor primare a fost 332, 
dintre cari 151 cu programul statului, fre- 
cuentate de 12,692 elevi; 78 cu program 
special frecuentate de 8,692 elevi,80 asile 
confesionale cu 2,890 elevi și 26 gră
dini de copii cu 647 elevi. învățământul 
secundar privat a avut 110 stabilimente 
conținând 64 școli, dintre cari 24 de băieți 
40 de fete, cu programul statului și fre
cuentate de 4,019 elevi și 46 școli c" 
program special cu 1,975 elevj. Totat 600b 
elevi. Corpul didactic a fost compus din 
2,205 persone, din cari 333 institutori ro
mâni, 845 profesori români, 631 institutori 
și 346 profesori străini. In acelaș an la 
șcfiiele primare ale statului au fost 
466,741 elevi primari și 30,231 secundari.

Un ordin de di al principelui Fer
dinand al României. Principele moște
nitor Ferdinand al României în calitatea 
sa de comandant al corpului II de armată 
a dat un ordin de di prin care înterdice 
în mod absolut ofițerilor aaestui corp fre- 
cuentarea localurilor de joc, mai departe 
ori-ce joc hasard precum și frecuentarea 
orl-cărui stabiliment public, afară de ace
lea, cari vor fi indicate de comanda pieții 
din Bueurescî.

Școlele coiigregațiunei „Notro Da
me de Sion". Ministeriul român al instruc
țiunei publice a acordat o autorisațiune 
provisorie celor trei șcfile ale congrega- 
țiunei catolice „Notre Dame de Sion" cu 
termen pănă la 31 Decemvrie v., spre a 
se pune în acord cn legea învățământului 
particular. Acestă autorisare provisorie este 
acordată pentru-ca personalul didactic al 
șcdlelor să pfită fi complectat; persoualul 
presentat odată în cererile de autorisare 
nu posedă titluri suficiente și n’a fost au- 
torisat decât pentru anumite studii și în 
anumite clase.

Sciri militare din România. Gene
ralul de brigadă Constantin Coandă, se
cretarul general al ministerului de răsboitl 
a fost mutat și numit în funcțiunea de 
inspector general al artileriei. Generalul 
de brigadă Boteanu Mihail, comandantul 
netăței Bucmesci a fost numit în mod 
provisoriu în funcțiunea de secretar gene
ral al ministeriului de răsboiu.

Pentru cantina poporală întreținută 
de „Crucea Roșie" au mai contribuit: d-na 
Luisa Teutsch. văduvă de fabricant de 
licheruri 4 cor., d-na Weer, soția președ.

rului pănă la Brennek o puteți reclama" 
tjise amploiatul cadențat.

Steinddrfer îi smâncesce din mână 
telegrama și oetesce:

Profesor Steindorfer,
Brennek.

Paralisia mimei iminentă.
Pericolul extrem. Venițl grabnic.

ss) Horsig.

Parochul se uita peste umărul pro- 
sorului și ceti și el telegrama. El puse 
mâna pe brațul profesorului și căuta să-l 
consoleze cum soia el mai bine cu vorbe 
din biblie și cu cuvinte de mângâiere ome- 
nescă sefise dintr’o inimă compătimitfire. 
D’avalma, cum îi veniau în minte. Pro
fesorul SteindQrfer ședea sdrobit și nu 
înțelegea absolut nimica. Gândurile lui 
erau absente. Șeful stației stetea și aș
tepta, par-că ar avă încă multe de spus. 
Parochul însă îi făcu semn să iâsă. După 
un sfert de oră eși și parochul. Socotia, 
că îu asemenea momente e mai bine să 
lase pe nenorocitul tată singur.

Și avea dreptate.
Profdsorul ședea cu capul răzimat 

de mâna stângă, fir ou drepta ținea în
cleștată marginea mesei și privind neclin
tit înaintea sa, părea atrofiat cu desăvîr- 

șire pentru ori-ce impresii din afară. Ca 
apa peste un zagaz, așa țișneau cugetele 
din creerui său, — altele și altele, tot mai 
noue, mai sălbatici și mai nemilfise. Simția 
formal cum bocăneau și se frămîntau di
năuntru sub frunte.

Fiul său în agonie!
Er el, tatăl, medicul, care ar pute să 

ajute, osândit să stea aici în neacțitnie!
De-odată sări de pe scaun. Chinurile 

sufletesc! erau insuportabile. Acum alerga 
în lungul salei strimte ca o fiară închisă 
într’o cușcă. Iși smânci blana din cuier și 
o îmbrăcă și trăgendu-ș! căciula pe urechi 
eși pe peron și se plimba acolo de ici 
pănă colea. Vântul îi vâjăia strașnic în 
urechi.

Ii măre fiul, er el este aici — o dis
tanță miserabilă de patru mile — și în 
neputința sa îș! încleșta pumnii. Cunosce 
prea bine pe Horsig, este un medic re
trograd. La ceea-ce învățase în șcăla ve
che n’a mai adăugat nimica. N’are să pfită 
ajuta nimica. O, de ar fi el acolo! El, 
care a scăpat sute și mii din ghiarele 
morții adesea în ora a un-spre-decea, în 
ultimul moment! Scrâșneâce din dinți și 
se uită ca turbat împrejur, apoi își ridica 
privirea spre cerul cenușiu. „O tu, cel ce 

ești acolo sus, — fiul meu! unicul meu 
fiu! Să-mi lași fiul! Autj! tu? Decă ești 
în adevăr, și decă ești atot-puternic și mi
lostiv, arată-ți puterea! Lasă-I în vieță 
pănă voiu sosi eu, și apoi voiu crede în 
Tine! Atunci ara să-ți arăt ceea-ce pot 
eu! Atunci am să-l smulg din manile 
Tale! Uite, cu mânile astea ale mele, cu 
sciința mea și cu iubirea mea atotputernică 
de tată!"

Așa se sbuciuma profesorul, ca un 
titan, luptându-se cu cei mai puternic d’a- 
supra lui, în tocmai cum s’a luptat odi- 
nioră lacob în obida sufletului său.

Părăsise deja de mult, în nescire, 
peronul și o luă rasna pe dibuite prin ză
padă, de-alungul liniei ferate. Și profeso
rul lupta înainte lupta uriașă milenară a 
creâturei desperate, împotriva invisibilului 
de sus. Singur, părăsit, pe câmpul acoperit 
cu zăpadă,— ori încotro privesce nu vede, 
decât ceriul și zăpada, perdându-se în zare 
și contopindu-se într’on tot. I-se pare, că 
umblă sub un clopot de plumb și că un
deva are să dea de marginea clopotului, 
— și acolo se va sfîrși totul.

Din aiurările lui îl deșteptă sgudui- 
rea șinelor. Tresare, Se opresce. Un 

tren de marfă fără sfîrșit îi trece pe 
dinainte.

Iși revine în fire, se sparie, se uită 
la cesornic. D’asupra lui vîjăe sîrmele te
legrafului. Vjntul cântă o melodie groz- 
nică. încolo nici un sunet. Departe în dă- 
retul lui vede edificiul roșu al gării. S’a 
îndepărtat cale de-o oră. E vremea să se 
întfircă. La mijlocul drumului întîloesce 
pe parochul, care îngrijat., se luase după 
dânsul, li strînge mâna cu atâta putere, 
încât parochului, cam slăbuț, îi vine să 
țipe.

Sunt liniștit. M’ara calmat, amice. 
Du-te acasă și ved! de noru-mea. Să o 
opăcesci pe loc, cât numai vei pute. Spu- 
ne-i, că m'au chemat pe drum la un pa
cient și că după amiacjî me voiu întfirce. 
Se nu-i spui sub nicî un pretext, unde 
sunt eu și unde e Franț Martin. Ar fi in 
stare, să plece imediat după noi. Și nu e 
permis se vie. E prea gingașă. Trebue 
să-i păstrăm viâța, se nu rămână copilul 
fără mamă. Și fiul meu..." profesorul îș! 
ridică capul: „Părinte, dâcă cineva pe 
lume îl pfite salva, se scii, oă eu am să-l 
salvez",

ria urma).



Nr. 282.—1904. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

•de tribunal 49 buc. de prăjituri; d-na Ant. 
Alțstadter 4 chl. orez, firma lulius Meinl 
50 porțiuni oacao. — Contribuiri ulteriore 
primesce d-na Frieda Schnell soție de 
notar.

Teatru maghiar în Bucurescl. Di
rectorul de teatru din Pecs Iosif Nâdasy, 
n făcut înainte de asta cu două săptămâni 
■o escursiune la JBucuresci și după cura 
-este informat „Br. L.44 a închiriat cu în
cepere de la 18 Maiu „Teatrul liric44, unde va 
da deocamdată 15 representațiuni (operete 
maghiare și piese poporale.) Maghiarii din 
Bucuresci au primit ou entusiașm acestă 
seire și — după cum asigură numita foie
— chiar și publicul român încă se înte- 
reseză (!) forte mult de teatrul maghiar. In 
•Bucuresci au mai dat representații o trupă 
maghiară înainte cu 50 ani. încercările 
recente ale directorilor Tiszay și Szalkai 
n:au isbutit. „Acum se va încerca Nâdassy
— (jice „Br. L.“ și dorim ca încercarea 
âcâsta temerară se fie încununată cu 
succesu.

Necrolog. Institutul de credit și 
economii „Sătmăreana44 anunță trecerea 
din vieță a membrului în direoție Aurel 
Pelle, paroch gr. cat. în Pomi în etate de 
43 ani.

— loan Câmpianu, paroch gr. cat. 
în Frata de Câmpie, preot zelos și activ 
îa repausat în etate de 27 ani.

Concert, teatru și dans. Corul bi- 
sericei gr. or. române din Deva aranjeză 
Duminecă în 26 Decemvrie st. v. în sala 
redutei din Deva o producțiune ;mușicală- 
teatrală împreunată cu dans. Venitul cu
rat se adauge la fondul pentru ridicarea 
turnului hisericei gr. or. din Deva.

— Inteligența din Cetea arangieză în 
27 Decemvrie st. v. o producțiune tea
trală, împreunată cu dans în looalul școlei 
române. Venitul curat este destinat în 
favorul bibliotecei poporale din Cetea. In 
pansa se va juca „călușerul și bătuta14 și 
se va Borta tombola.

— Corul vocal al bisericei gr. cat. 
din Șăiteni aranjeză în 8 Ianuarie st. n, 
un concert împreunat cu teatru și dans. 
Din venitul curat se vor ajutora elevii 
săraci cu manuale didactice.

Pregătirile Rusiei. Din Petersburg 
sosesce confirmarea scirei, că. guvernul 
•rusesc a pregătit proectul constituitei unei 
flote noue de 30 de vase mart de bătălie 
și de 200: da torpildre. Acestă flotă va 
costa o jumătate de miliard. Vasele se 
vor construi în șantierele Franoiei, Italiei 
și Germaniei.

împărțire de haine și 
încălțăminte la elevii săraci.

Brașov, 2 Ianuarie n. 1904.
In sala cea mare a gimnasiului ro- 

■mân a avut loc erl serbarea obicinuită 
•a împărțirei hainelor și încălțăraintelor la 
■elevii săraci.

De o serie de ani asist regulat la 
•acăstă serbare, nicl-odată însă n'am vădut 
adunat atâta public distins la acest act 
de caritate, ca erl.

înainte de deschidere, corul elevilor 
>și al elevelor sub conducerea d-lui învă
țător N. Sloicovicl a intonat o prea fru- 
nindsă rugăciune.

Apoi a luat cuvântul părintele Dr. 
Vasile Saftu, paroch la biserica Sf. Ni- 

•colae, care a presidat serbarea, și a pro
nunțat un scurt și avîntat discurs, espri- 
mând mulțumiri în numele comitetului 
iparochial tuturor factorilor cari au con
tribuit la realisarea acestei binefaceri. 
(Părintele Saftu rauițumesce înainte de 
tdte comitetului Reuniunei femeilor ro
mâne, care a colectat și de astă-dată suma 
de 530 corone 35 bani,, din cari 3’au îra- 
'brăcat 41 fetițe.

Comitetul actual al parochiei sf. Ni- 
■•colae din Scheirî a votat de data acesta 
■suma considerabilă de 2400 corone, din 
-care s’au îmbrăcat :250 elevî și eleve.

Comitetul a instituit o comisiune 
specială compusă diu domnii D. Lupan, 
Andreiu Lupan, V. Munteanu-Duloicu, FI. 
Pernea, N. Fuiu și I. Pufu, care a cerce
tat umblând din casă în casă spre a se 
■convinge, unde este mai mare lipsă de 
ajutor.

□omisiunea a fost ajutată de d-1 in
dustriaș D. Haler, care a cercetat, ca ma
teria din care s’au făcut hainele să .fie, 

•solidă.

Contribuiri speciale au făcut d-1 Ei
senstein, materie pentru 8 rochițe, pe cari 
le-a cusut gratuit d-na Maria D. Lupan. 
De asemenea a dăruit și d-na St. Stinghe 
8 fustișdre cusute gata.

Restul rochițelor au fost cusute prin 
îngrijirea d-șorei directore a internatului 
Carolina Teclu, căreia președintele de ase
menea îi esprimă mulțumiri.

In sfîrșit îndămnă pe elevi și eleve 
la purtare bună și să cuprindă în rugă
ciunile lor dilnice pe generoșii binefăcă
tori, și mai ales pe d-na Agnes, Dușoiu, 
care timp de 25 ani a condus reuniunea 
făcând mult bine săracilor și oare din 
causă de bolă s’a retras de la conducerea 
reuniunei.

Din partea comitetului Reuniunei 
era de față d-na Elena Săbădeanu, presi
dents, împreună cu damele din comitet: 
I. T. Popovicl, Burduloiu, Chicomban, Ma
ximilian, Navrea, Maria D. Lupan și se
cretarul d-1 profesor Nastasi.

Corpul profesoral de la gimnasiu, în 
frunte cu d-1 director Virgil Oniț, a fost 
de față la serbare aprdpe în număr com
plet, de asemenea și corpul didactic de la 
școlele primare și multe ’ dame și domni.

Serbarea s’a încheiat prin o colindă 
eseoutată cu multă precisiune de corul 
elevilor.

A fost o serbare fruraosă!
Rep,

Pădurile comunelor Brănene.
Bran, în Decemvrie 1904.

Onorată Redacțiune! Am cetit cu 
multă plăcere și mare atențiune articolii 
din „Gazeta Transilvaniei44 lir. 251 și 252 
„Pădurile comunelor Brănene* și am aș
teptat, ca, cei chemați să inițieze o acți
une conformă buneler sfaturi, ce le dă 
Brănenilor autorul acelui articol.

Sfatul ce ni-1 dă domnul Pocoiu 
este dat la timpul suprem, este singurul 
ce ne pote mântui de mari desastre finan
ciare și calamități actuale. Am așteptat, 
ca se ia inițiativa d-nii din centrul Bra- 
nului, adecă cei doi notari comunali,, am- 
ploiații de la „Parsimonia14, dintre cari 
unui e primar și altul preot, cari convin 
în fie-care di și au de a face cu tdte 
comunele Branului și cu toți primarii. Der 
vedem, că nici unul nu se mișcă.

Timpul cel mai potrivit este acuma 
iârna, când omenii sunt pe acasă, și a- 
vem mai multe sărbători, cari s’ar pute 
întrebuința pentru a se aduna tole repre- 
sentanțele, cel puțin să se facă o încer
care. Am solicitat chiar pe unul și altul 
dintre factorii inteligenți și chemați pen
tru a începe esecutarea planului. De la 
aceștia am aflat-, că și ei țîn, că numai în 
modul indicat în articolul lui Pocoiu și 
primind sfatul, ce ni-l dă. s’ar pute ajuta 
și delătura miseria ce domnesce în Bran, 
și am scăpa ca să nu ne înecăm în putina 
cu unsorea ndstră.

Cu tdte acestea, unul din acești che
mați mi-a spus, că notari și primari de 
găba conchem adunările representanțelor, 
căci membrii lor nu se mai adună și nu 
s’ar mai aduna nici.atunci, când s’ar tracta 
de totala nimicire a Branului, pentru-că 
sunt disgustațî și sătui de adunări, unde 
membri representanței numai se cărtă, fi- 
ind-că tot deuna se tracteză de a se pune 
ndue imposite și sarcini în spinarea popo
rului.

Asta e causa indiferenței, negligenței 
și a disgustului. Am ajuns așa departe, oă 
tdte se fac de nobis sine nobis. In acestă 
negură nu se pdt.e ajuta altfel de cât, 
decă din oficiu nu se va întreprinde 
ceva.

Avem în Bran protopretor român. 
El cunosce destul de bine referințele eco
nomice triste din cercul său. El e chemat 
a influința, ca aceste împrejurări econo
mice și cu deosebire pădurile și pășunile 
se se administreze așa, în cât se aducă 
comunelor atât venit, cât e de lipsă pen
tru administrarea și susținerea lor, și să 
nu fie silite, ca pentru administrarea și 
susținerea lor în tot anul să se acopere 
:O.rin aruncuri de mii de corone și prin 

runcurî comunale impuse asupra locuito
rilor.

Intre îndatoririle oficiose ale proto- 
pretoruîui este cea mai de căpetenie în
grijirea de a promova interesul (material 
al locuitorilor prin disposițiunî luate față 
de înaintarea în economia națională, prin 
facerea de drumuri comunale, prin acui- 
rarea de armăsari, tauri, mascuri, prin 
despărțirea pădurilor de pășuni și asigna
rea lor pentru pășunit, prin îngrijirea bună 
și acomodată împrejurărilor a pădurilor 
comunale și alte multe.

Protopretorul, care cred, că a cetit 
'„Gazeta44 nr. 251 și 252 din a. c. și sfatu
rile date de un bine voitor, să nu mai în- 
târdie și să poncherae tote representan- 
țele comunale din Bran la o ședință două 
seu trei comunale și se aducă cestiunea 
versărei pe 10 seu 15 anî a pădurilor co
munale, apoi în înțelegere cu forestierul 
leg. din Bran se întreprindă cele de lipsă.

De geba așteptăm noi, ca alții s’o 
facă acesta. Notarii nu fac, pentru-oă n’au 
autoritate destulă și sunt prea ocupați cu 
afaceri mai lucrative, preoții nu fac pen- 
tru-că sunt comoflî și egoiști, alții nu 
sunt cari ar pute-o face, deci numai pe 
d-1 protopretor cade acestă sarcină. Vom 
vede.

Brăneanul.

De la Academia Română.
In ședința de Vineri a Academiei 

Române d-1 Iorga a vorbit despre : Viața lui 
Al. Calimach după testamentul seu.

D-1 Iorga spune că Calimach a murit 
la Oonstantinopol și că testamentul său 
3’a găsit la 0. Lung. Al. Calimach a fost 
flul lui loan Vodă Calimach și al ddmnei 
Ralița. El e de origine română deși are 
nume grecesc. Tatăl său a fost represen- 
tant al Moldovei la Oonstantinopol unde 
și Calimach și-a petrecut oepilăria și-a fă
cut studiile. Pănă la etatea de 20 de ani 
n’a fost .în Moldova. Iu acest timp tatăl 
său fii numit Domnul Moldovei și se stabi
li în Moldova. La bătrânețe Ion Vodă Ca
limach se retrage la Oonstantinopol și fu 
numit Domn al Moldovei Grigorie Calimach 
fiui său mai mare. înainte de retragere 
făcu legătură de rudenie cu familia gre- 
eâscă Mavrocordat. Grigore Vodă a fost 
mazilit er în locul său fu numit Grigore 
Ghica. Frații Calimach se retraseră atunci 
la Oonstantinopol. Domnia lui Grigore Ghi
ca fu scurtă și Oalimachii se întdrseră în 
țeră. Grigore lua domnia. Începe râsboiul 
între Ruși și Turci și Grigorie fu ucis în 
urma intrigilor iui Nicolae Șuțu.

Alex. Calimach stătu și el în închi- 
sdre și mai târdiu fu numit dragoman, func
ție în care a stat 20 ani.

In anul 1785 el ajunge Domnul Mol
dovei. Atunci era ultima fasăja peirei Po
loniei și Moldova era plină de refugjațij 
poloni. Din causa cererei Rușilor și Aus- 
triacilor de a isgoni pe acești refugiați, 
domnia îi era forte neliniștită și de aceea 
el ceru să fie rechemat la Oonstantinopol, 
ceea-ce i șe îndeplini. Testamentul lui Al. 
Calimach dateză de la 1810.

In cercurile grecesc! estejlegenda, că 
mdrtea lui Alexandru a fost fdrte tragică. 
Și janume, pe timpul revoluțiunei grecescî, 
în anul 1821, fiii lui au fost arestați și tri
miși în exil unde au fost uciși. Alexandru 
la aflarea acestor vești, more de durere.

Monumentele ndstre.
Joi sera, s’a inaugurat la Atheneul 

Român din Bucuresci seria conferințelor 
din anul acesta, prin interesanta conferin
ță a d-lui Gr. Tocilescu: „Monumentele 
noșire*.

Conferențiarul face istoricul înteme
ierii Atheneului, în țfiua de 28 Ianuarie 
1865, de cătră regretatul C. Exarcu, și a- 
rată apoi care trebue să fie devisa aces
tui Atheneu, cât și în linii generale acti
vitatea lui, luptătorii lui și însemnătatea 
operilor sale.

Apoi după ce a făcut un scurt panege- 
ric al ilustrului bărbat Ionescu-Gion, întră 
în fondul conferinței, pomenind despre co

misia monumentelor (istorice, întemeiată 
în .1892, cât și despre munca ei. Arată în 
continuare, că monumentele din România 
se împart în doue: publice, ca bisericile de 
mir, și altele de cari statul nu p<5te să se 
ocupe, și cele istorice, pe care statul tre
bue să le restaureze.

Face apoi clasificația monumentelor 
istorice, făcute în tdte epocile, anume: 
cea romană, barbară și din vremurile vechi 
ale României, împărțindu-le în mai mul
te categorii; arată apoi că monumentele 
istorice sunt în număr de 65, răspândite 
în tdte județele reparlidate: 21 biserici, 
37 mănăstiri, 3 mitropolii și o episcopie 
la Roman: er în total 600 monumente de 
tot felul, publice și istorice,

Pune în vedere apoi importanța res
taurărilor acestor monumente, deplângând 
însă că nu s’au luat mijldcele spre a se 
opri distrugerea și ruinarea unora; arată 
apoi diferite cause cari au făcut ca atâtea 
odore scumpe să fie nimicite, după cura 
se vede din descrierea monumentelor din 
vecul al 16, făcută de Paul Dialectus, prin 
călătoria patriachului Anțioohie, în întrâga 
țâră; monumente, ce acum nu mai sunt 
în ființă, — său decă dăinuesc sunt rui
nate seu altele servesc ca penitenciare.

D-sa încheie rugând pe ori-ce român 
ca să dea mai multă atenție monumente
lor ndstre istorice și să ajute la restaura
rea lor.

ULTIME SC1R1.
Budapesta, 2 Ianuarie. Gu oca- 

siunea felicitărilor de anul nou es, 
primate de cătră partidul liberal- 
șeful partidului contele Tisza a ținu- 
un discurs fulminant împotriva mit 
norității, care are veleități de dicta
tură și a atacat pe disidență.

Budapesta, 2 Ianuarie. Partidul 
nou și cel poporal a decis se remănă 
fideli partidului de la 1867.

Tokio, 2 Ianuarie. Japonesii au 
ocupat fortul 2 și fortul Palungșan.

Diverse.
O /Zore care na m6re. Un horti

cultor american a descoperit o nouă flore, 
pe care a botezat’o „steaua australiană14. 
Acâstă flore presentă o particularitate cu- 
riosă și interesantă, ea nu se vestejesce 
nicî-odată.

Intrate:

.ALBIM" institut de credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspeotnl operațiunilor in luna Iul Dec. 1904.

Numărar cu 1 Dec. 1904. Cor. 31,963-17
Depuneri spre fructificare 7J 184,681-47
Cambii rescumpărate 71 287,810:50
Conturi curente .... J) 15,929-93
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 18,202-17
împrumuturi pe producte . n 9-18
Monetă .............................. n 1,928-78
□omisiuni, cnpdne și efecte n 7,028-60
Bănci.................................. n 313,317-69
Interese și provisiunl . . 71 19,741-23
Diverse............................. n 218,037-63

1.098,650-35

. Cor.
• îi

o

Cor.
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare 
Cambii escomptate . .
Conto curent ....
împrumuturi pe efeote și alte 

împrumuturi...................
împrumuturi pe producte . 
Monetă.............................
Comisiunl, oup6ne și efecte 
Interese și provisiunl . .
Spese și salate .... 
Bâuol..................................
Diverse.............................
Numărar ou 31 Dec. 1904

Cor. 1.098 650-35

205,188-75
315,985-72

7,525-50

27,113 —

7,674-17
10,152-34
1,620-73
4,252-31

256 585 64
232,846 05
29.706-14

n

n 

îi

î)

îi

ii 
n

î,

Or. N. Vecerdea, 
dirigent.

Cornel Aisdr Săvuleanu,
c as sar.

losif OncioiO,
contabil.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Călindarul Plugarului.
In editura tipografiei A. Mureșianu 

a apărut „Călindarul Plugarului*1 
pe anul comun 1905. — Anul XIII.

Ca și în anii trecuți, așa și în 
anul acesta — al treisprezecelea al 
esistenței sale — „Călindarul Pluqa- 
ruluiu, fidel numelui seu, . întră în 
casele cărturarilor și omenilor noștri 
de la sate și orașe, ca prin învăță
turile și povețele din ramura econo
miei se le îmbogățescă cunoscințele 
și să-i îndemne la munca rațională, 
servindu-le tot-odată de călăuză în 
viața practică. In afară de acesta 
cei cari se vor grăbi a-șT procura 
„Călindarul Plugarului11, vor mai ave 
prilegiu de a-șl petrece câte-va bre 
vesele și senine, cetind bucățile alese 
și instructive din partea literară și 
distractivă, anecdote în prosă și ver
suri, glume, povețe și diverse.

Conținutul „ Călindarului Pluga- 
rudei" este următorul:

— 0 ilustrația ne represented ve
chea cetate a Huniadeștilor. Cronologia 
anului. — Regentul anului. — Sărbăto
rile și alte dile schimbătdre. — Calcu
lul sărbătorilor mai mari. — Posturile. 
— Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului, la fie-care lună 
dându-se sfaturi despre lucrările, ce are 
să Ie făcă economul, care ține se-și pdrte 
economia după t6te cerințele. — Ta
xele telegramelor și poștale. — Taxele 
pentru pachete și pentru porto-tarif după 
greutate. In partea acdsta se dau îndru
mări cu privire la regulele de observat la 
trimiterea de scrisori, bani și pachete. — 
In rubrica despre timbre și taxă, se arată, 
ce anume timbre și taxe se cer la tot fe
lul de petițiuni, documente etc.

Rubrica târgurilor e și de rândul 
acesta fdrte bogată. După datele oficiose 
și de nou îndreptate și publicate de mi
ll isteriul de comerciu, se arată târgurile 
libere din Ardeal, Bănat și țera ungu- 
rescă, cu observațiunile necesare; apoi 
tergurile din Bucovina și Ungaria, precum 
și tergurile aranjate în serie cronologică 
(după lună).

Partea economică a Călindarului cu
prinde următorele articole din ramura eco
nomiei: Cundscerea pămentuhii, de Th. A. 
Bogdan ; Cultura rațională a cartofului, 
de Gh. Manolescu ; Economul ca doctor, de 
loan Georgescu ; îngrijirea și pregătirea 
pămentului în șcdla de pomi, de A. Bol- 
dor ; Cultura macului.

In partea literară se publică : „Gro- 
șița, care i-a adus noroc“. o frumosă po
vestire de Jassy Torrund (trad. Oniță); 
Ochii negri (poveste) de E. Părăianu; Le
genda > Stefan cel Mare și îngerii*. Urmeză 
Anecdote poporale și Glume, de Marion, 
Speranță și alți scriitori, în versuri și 
prosă.

Se publică apoi Povețe interesante și 
instructive pentru vieța economică și cas
nică. Câte-va sfaturi din ale bucătăriei și 
Diverse.

Partea restantă cuprinde anunțuri pe 
mai multe pagini.

Călindarul Plugarului costă esem- 
plarul 44 bani fi- porto, și se vinde la Ti
pografia A. Mureșianu Brașov. Abonații 
Ziarului nostru pot se procure călindarul 
și de-odată cu reînoirea abonamentului la 
loia ndstră.

Nr. 10489 1904.

PUBLICAȚIUNE
referitor© la fassionarea venitelor 

din carnete și rente.
Venitele, cari cad sub darea de 

carnete și darea de rentă trebue fassio- 
nate din partea celor ce le folosesc 
seu din partea personelor morale până 
în 15 Ianuarie 1905.

Obiect pentru darea de carnete 
si rentă formeză ori-ce avere, care 
nu e supusă nici mijlocit, nici direct la 
dare, nici de pământ, nici de casă 
nici de câștig, precum la darea, care 
au să o plătescă întreprinderile și reu
niunile. cari sunt obligate a depune 
socotelă publică, cu deosebire formeză 
obiect pentru dare de carnete și rente 
totsoiul de carnete, quote și dividende 

cari le primesce vre-un locuitor al 
acestei țări (individ seu personă mo
rală) din următorele isvore de venit, 
anume:

a) Din rente viagere fie din țeră sau 
streinătate, din provederi pentru starea 
de revisuire sau din rentepentrurudenii.

5) Din capitale asigurate prin ama
nete sau întabulare sau prin simple 
obligațiuni, cambii sau și alt soi de 
contracte dacă banii sunt dati împrumut 
fie în tară sau în străinătate, tot asemene 
și din capitale fideicomisionale, fami
liare sau fundaționale.

e) Din drepturi ce sunt incorporate 
pe pământuri din țară, cari însă nu 
sunt supuse dării de pământ.

d) Din acții din țări streine lie fon- 
ciere, urbane industriale sau comerciale.

e) Din obligațiuni de stat, sau
f) obligațiuni de ale comitatelor, 

dacă nu-s eliberate de dare prin vre-o 
lege specială.

g) Din venitele, ce le trag pe 
basa de avisuri, cărticele de depuneri, 
alte documente de depuneri sau pe 
basa de contocurenturl după banii de
puși spre fructificare la institute de 
credit, cari pe basa statutelorlorprimesc 
și depuneri, mai departe la case de 
păstrare și la tote institutele de credit, 
cari fac și afaceri de păstrare de bani.

Contribuabilii sunt scutiți de a face 
fasiuni despre venitele din următorele 
capitale, anume:

a) din obligațiunile de stat nu
mite mai sus.

b) din carnetele după obligațiunile 
de prioritate supuse dărîi.

c) Din carnetele capitalelor asi
gurate pe întabulare cari le-au îm
prumutat întreprinderile și reuniunile 
obligate de a da socoteală publică.

Dare de camătă după aceste carnete 
le plătește în cașul a) Statul, în cașul
b) și c) societatea care plătesce camăta 
o detrage din camăta ce o plătesce 
celui ce trage camăta și o transpune 
la perceptorat.

Venitul din capitalele aședate la 
institute de bani menționate sub g) 
proprietarii acestor bani de asemenea 
nu-s obligați a face fasiuni.

Pentru aceasta însă institutele 
de bani sunt datore:

a) A arăta suma carnetelor plătite 
după capitale a-le arăta la fie-care 
pătrar de an în Martie, Iunie, Sep
temvrie și Decemvrie.

5) a arăta la perceptoratul resgesc 
suma carnetelor capitalisate tot la ju
mătate de an și tot-odată a-și trimite 
darea ce cade pe acele carnete, sunt 
îndreptățite a reținea din cametile plătite 
sau capitalisate suma dării plătite.

Fiind-că darea de carnete și rente 
este a-se statori tot-deauna pe basa 
carnetelor folosite în anul ce premerge 
anului de dăjduit: de aceea pentru 
statorirea dării pe 1.905 trebue fa- 
sionat venitul de carnete și rente din 
anul 1904.

Darea de carnete și rente se 
statoresce pentru contribuabil tot
deauna în localitatea unde-șl are locuin
ța permanentă.

Contribuabiliicariisvorele lor supuse 
dării de carnete si rente le fasionează 
cu intenție de a prescurta Statul în 
venitele sale — fie în scris seau verbal 
— seau cari ascund isvdrele lor de 
venit prin acea că seu le retac seau 

spun mai puțin: se pedepsesc în sen
sul art. de lege XLIV din 1883 § 100.

Brass 6, luna Decemvre 1904.
Perceptoratul orășenesc.

Nr. 10489-19C4.

PUBLICAȚIUNE 
referitdre la sarcinele de pe case 
și pământuri, cari sunt a-se scădea 
la statorirea dării supletorie după 

venitul general.
Dare supletorie după venit ge

neral se plătesce:
a) 30 perțente pământuri, după ca

sele supuse dării de chirie, după dă
rile directe de stat prescrise pe anul 
curent și după aruncul pentru res- 
cumpărarea pământului.

b) 4O°/o după casele, cari plă
tesc dare după classe.

c) 2O°/o după case și pămân
turi, cari beneficieză de liberarea de 
dare, perțentele se socotesc după 
suma de dare, care ar fi trebuit să 
se plătescă sub numirea de venit ge
neral și arunc pentru rescumpărare, 
decă proprietatea nu ar avea bene
ficii de a fi liberă de dare pe un 
timp oreși-care.

Proprietarului de casă sâu de 
pământ, a cărui proprietate este în
greunată cu împrumuturi, în sensul 
articolului de lege XLVI § 13 i-s’a 
dat următorul beneficiu:

a) I-se scade proprietarului 10°/0 
din camăta de pe un an ce a plă- 
tit’o după suma capitalului încă ne
plătit pănă la finea anului precedent, 
der acesta numai în cașul decă si da- 
toria si si carnetele sunt intabulate.

b) La împrumuturi luate de la 
institute de bani, cu conditiuni de' •> 

a replăti capitalul în mai multi ani 
în sume fixate, camăta se socotesce 
socotindu-se cât cade pe un an în 
sensul carnetelor statorite în contract 
decă împrumutul se replătesce nu 
la începutul anului ci în decursul 
aceluia atunci se va socoti camăta 
anuală proporțional după carnetele din 
anul prim și cel din urmă și așa 
i-se va statori venitul anual general.

Carnetele ce se plătesc după dă
rile statului intabulate nu se subtrag 
la statorirea dării pentru venit gene
ral. (1883 XLVI. § 16).

Din disposițiunea luată sub a) 
se vede limpede, că basa scăderii 
seu a subtragerii o formeză acea sumă 
de camătă anuală, care se plătesce 
după restul de capital rămas neplătit 
la finea anului ce premerge anului 
în care se statoresce darea. Der decă 
un proprietar de pământ în luna lui 
Ianuarie 1906 a luat un împrumut 
de 100.000 corone de la un privat 
și din aceata pănă la 15 Decemvrie 
a replătit 60.000 corone, atunci basa 
scăderii seu a subtrageriipe anul 1907 
o formeză l'O°/o din carnetele ce se 
plătesc după restul capitalului d e40.000 
corone neplătit încă la finea lui Dec. 
1906.

Acestă procedură însă se refe- 
rescenumai la împrumuturile îndatinate 
menționate în alineatul a), pentru-că 
acestea se deosebesc în mod evident 
de împrumuturile luate dela institute 
cu condiții de plată speciale.

Și anume pentru institute de cre
dit, cari dau împrumuturi la statorirea 

venitului general se observă urmă
torele :

aa) Carnetele după împrumuturile 
ce se dau cu replătire într’un număr 
anumit de ani se socotesc pe întrega 
durată a anilor și apoi drept cassată 
se acea sumă, care cade pe un an 
socotită după perțentul de camătă 
pus în contract pentru un an.

bbl Din camăta ce cade pe anul 
de dare — nu pe anul precedent — 
se iau 10"/0 și în modul acesta se 
îndeplinesce acest beneficiu și la îm
prumuturile, care se’ncep în decursul 
anului (1891 41.187 P. M. R. 1891 
P. K.)

Observăm la acest loc, că sub 
cuvântul camătă la statorirea dării 
după venitul general, înțelegem acea 
camătă, care o plătesce institutul după 
împrumutul original și o petrece și 
în cărticica partidei cu un perțent 
dre-care fixat, nu pote forma însă basă 
pentru scădere, ceea-ce se plătesce la 
institut pentru replătire din capital 
seu sumele ce se detrag partidelor 
din partea institutelor sub titlul de 
administrație (1893. Ord. M. Fin.. 
28058 P.’K. 1893 Nr. 13).

Fassiunea trebue dată la primăria 
comunală (perceptoratul orășenesc) în 
anul de dăjduire și anume de la 
1 — 31 Ianuarie.

Fasiuni intrate mai târdiu în sen
sul ord. M. Fin. 21275 din 1897 
Martie 23 publicată în P. K. nr. 10 
numai pe calea justificării se pot valora 
și acesta numai decă se dovedesce 
că întârzierea s’a întîmplat dintr’o 
causă neîncunjurabilă.

Despre fasiunea presentată se dă 
adeverință, care servesce drept dovadă.

Escepțiuni fac cașurile menționate 
sub b), pentru-că acei plătitori de 
dare, cari i-au împrumuturi de la. 
vr’un institut și-1 întabuleză după ter- 
minul pentru fassionărl, au dreptul 
în termin de 30 de dile după întabulare 
să arete la direcțiunea financiară, că 
prin prescrierea dării înainte de întîm- 
plata întabulare a împrumutului, i-s’a 
făcut nedreptate și cere îndreptare.

Toți plătitorii de dare, cari cu 
intenție umblă să păgubescă erariul 
în cestia dării de venit general arătând 
datorii' neîntabulate, comit transgre
siune și se vor pedepsi.

Brass 6,1904 luna Decemvrie.
Perceptoratul orășenesc.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


