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ANUL LXVII.

„gazeta1* iese în aii-are iji 
ĂDonamenie pentru AusitHMaiL 
Pe un an 24 oor.. pe șose luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
H-rlI de DumlnBOâ 4 oor. pe an. 

pem Bomânia și străinătate: 
Pe nu an 40 franci, pe șese 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
H-rlI de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumără la tote ofi- 
ciele poștale din intru și din 
afară și la d-mi colectori.

Âîonameniul neutru Brașov
Idffimtârapuntfa, Piața mare, 

Tftrgul Inului Nr. 80. etașiu 
I.î Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. Un eBeni- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti Înainte.

Nr. 283. Brașov, Miercuri 22 Decemvrie. 1904.
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ĂBONA1%
LA

.GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie st. v. 1905

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Se fim frați!
De câte ori nu ne îutîmpină 

aci dintr’o parte, aci din alta escla- 
marea: se fim frați! care este ca un 
plastru ce-1 portă fie-care cu sine 
pentru tdte eventualitățile și care 
jcoperela moment o tăietură, o zgârie
tură o sgrăbunță seu un negelneestetic. 
Se fim frați! ne cjic și adversarii 
noștri naționali, când ved, că sun
tem mâhniți și nu ne sfiim a le arăta 
indignarea nostră pentru faptele lor 
despotice și neumane.

Se fim frați! aucjim inse adese
ori chiar de la cei de un sânge cu 
noi, cari tocmai prin faptul, că ac- 
centuâză acestă dorință, dau a-se 
cunosce, ori că se simt ei înșiși vi- 
novați că nu au fost destul de con- 
cilianțî, ori că învinuesc seu bănuesc 
pe frații lor la cari se adresbză, că 
n’ar fi sinceri și cu inima deschisă 
față de aenșil.

In acestă situațiune se află afli 
„pasiviști?* f’ață’n față cu frații lor 
„activiști*', cari, urmând devisei de 
a nu se astîmpăra, sunt prea încli- 
fiăți a bănui pe cei dintâi, că ar 
fi neconcilianți ba chiar ostili față 
cu denșii.

E forte semnificativ în aceste 
momente, că aripa cea mai estremă 
de la Arad a activiștilor de legea 
nouă este, care din incidentul con
vocării „conferenței electorale** va
riază mai mult tema „se fim frați, 
se mergem mână’ ’n mână**, „se nu 
ne împărțim!**

Dăr voi fraților și fertaților ce 
arți făcut de aprope trei ani încoce? 
Fost’ați frați adevorațl, mers’ațl 
mână ’n mână cu ceilalți și nu v’a 
călărit nici-odată gândul rău, de a 
ve împărți, seu desbina de ei?

. Acestă întrebare fi-va în drept 
eri-ce pasivist cinstit se o pună celor, 
despre cari vorbim și cari afli mai 
că nu varsă lacrimi de dorul soli
darității.

Cine au fost mai întâiii, cari 
s’au „împărțit** și din cei mai gro
zavi pasiviști au ajuns se fraterni- 
seze cu Tisza și se ilumineze pentru 
Kossuth ?

Cine au fost aceia, cari strigau 
în gura mare, că ei de aici încolo 
vor se facă activitate și d6că gro
sul națiunei nu va voi se mârgă 
mână’n mână cu ei, se vor rupe de 
el și vor risca o cavalcadă cu totul 
separată?

Cine au fost aceia, cari înce- 
pend ca ruptura, ce au causat’o în 
sînul comitetului partidului național, 
nu s’au mai astâmpărat pănă ce nu 
s’au învrăjbit cu totă lumea din jurul 
lor ?

Cine a introdus în viâța nostră 
națională și politică cel mai detes
tabil spirit de clică esclusivist?

Respunde-ți, cine au bătut că
rarea acestor necuviințe și inmora- 
litățl față cu frații lor de un sânge?

De sigur că nu pasiviștii, cari 
după atestatul foilor activiste n’au 
făcut decât a persevera îu starea lor 
de „amorțâlă** și „nelucrare** ațâț 
de durerosă pentru eroii „noului 
curent*1.

Ne pare rău, că suntem siliți 
a constata acestea în momentele, 
când organul aripei amintite „acti- 
viste“ se împulpă de a bombarda pe 
frații lor pasiviști cu vorbe pline de 
conciliațiune și de dragoste. Pote că 
ar fi fost mai consult, sâ nu se prea 
eșofeze în direcțiunea acâsta a solida
rității, pentru care n’au avut niciodată 
sens și simpatie, ca se nu deștepte 
față cu sine înșiși bănuelile cu cari 
intempină pe frații lor; căci nu se 
pote ascunde intențiunea, care se 
vede ca ghiarele pisicei ce ies prin 
sac, de a folosi o astfel de tactică, 
pentru a-și pregăti teremul la viitorea 
conferență electorală, de la care e- 
roii și corifeii activismului așteptă 
nici mai mult, nici mai puțin, decât 
ca se le dea absolutoriu deplin pen
tru tote câte le-au făcut în trecut 
și le vor mai face în viitor.

Nici nu pare a ave acăstă con-1 
ferență, în împrejurările cum s’a 
plămădit, alt rol mai principal, de
cât acela de a pune activismul în 
piciore și a-i da brevetul de liberă 
practică între Români, se înțelege 
că numai și numai pe basa progra
melor diferitelor fracțiuni activiste, 
al căror numer după conferență de 
sigur se va îndoi.

Să fim frați în înțelesul atins 
mai sus, însemnă înse a fi prietini 
și îDcă buni prietini. Proverbul stră
bun înse ne spune, că pentru-ca se 
potă dăinui amiciția între doi seu 
mai mulțl, trebue să fie între ei 
tote în curat, se se scrie clar pe 
ce basă stau și ce tovărășie au în
cheiat.

Tocmai faptul, că acesta nu se 
pdte admite față eu factorii even
tuali ai viitorei „conferențe electo- 
rale“, este pentru acesta călcâiul 
lui Achille.

Brașov, 21 Decemvrie v.
Cestiunea fusiunei partidelor o- 

posiționale maghiare. La alt loc al 
foiei ndstre reasumăm discursurile politice 
ce s’au ținut din incidentul anului nou 
gregorian. Din aceste discursuri results, 
că partidele oposiționale maghiare nu sunt 

hotărîte încă a fusiona. Se pare dimpo
trivă, că cele mai multe din ele îșl vor 
conserva cadrele și basele de pănă acum 
Sigur nu se scie decât atât, că partidul- 
Szederkenyi (ugronist) se va contopi în 
partidul koșutist, mai corect dis, se va. 
reuni erăși cu partidul-Ko.ssuth de care 
s’a fost deslipit de mai mulți ani. „Noul 
partid** (Banffy), după cum a declarat șe
ful său hr. Banffy, își menține și pe mai 
departe programul și basa de la 67 „de
mocratică". Francisc Kossuth șî-a espri- 
mat, ce e drept, speranța, că ații mâne nu 
vor fi în dietă decât două partide: a cu- 
ruților și a lobonților, însă pănă să ur
meze acesta, are să mai frecă timp.

Adi, după ședința dietei, partidele 
din opoeiție vor țină o conferență comună, 
în care se va lua o hotărîre definitivă în 
cestiunea fusiuDei.

Crisa ministerială din România. 
Pănă în momentul când scriem aceste 
rânduri, crisa ministerială din România 
încă nu s’a resolvat. Diarele care ne-au 
sosit a<ji dimindța. spun că astăzi, Marți, 
d-1 D. Sturdza va fi primit din nou în au
diență de regele și în aedstă audiență va 
urma decisiunea definitivă. Pe basa celor 
petrecute în dilele de Sâmbătă, Duminecă 
și erî, se susține, că d-lui Sturdza nu-i va 
succ«de a limpedi situațiunea în partidul 
liberal, deci nici a constitui un nou mi- 
nisteriu, ceea-ce va ave drept urmare ve
nirea conservatorilor, sub presidenția d-lui 
Gr. G. Gantacuzino, la putere. Se dice a- 
nume, că d-1 Sturdza ține sus și tare pe 
lângă cabinetul din trecut, sub care să se 
voteze budgetul, legea vamală și conven- 
țiunile comerciale. După aceste, este aple
cat, ca să se procedeze la o remaniare 
ministerială cât mai completă. De altă 
părere sunt însă aderenții d-lui I. BrătiaDu, 
cari persistă pe lângă o remaniere ime
diată și cer ca d-1 Sturdza să obțină de 
la rege încuviințarea, de a conduoe ale
gerile viitore. In întrunirea de Sâmbătă 
sera d-nii V. Lascar, M. Ferechide și I. 
Brătianu și-au esprimat dorința, ca parti
dul să fie solidar și să urmeze pe șeful 
lor, însă nu pot primi constituirea unui 
ministeriu, care să voteze numai budgetul 
și apoi să plece.de la cârma statului, de- 
drece un fost ministru ar fi declarat, că 
regele ar ave de gând să cheme în luna 
Februarie partidul conservator la putere.

Anul nou politic.
Din incidentul anului nou gregorian, 

s’au ținut cam vr’o douedecî de discursuri 
politice de cătră corifeii partidelor maghia
re. Cercurile politice unguresci au așteptat 
cu mare încordare să vadă, nu cumva în 
situațiunea critică de adî se va ivi vr’un 
moment însemnat, care în ora supremă să 
dea o iotorsătură neașteptată lucrurilor?

Cei-ce au sperat și au așteptat așa 
ceva, s’au înșelat și de astă-dată. Nici mi
nistrul președinte Tisza, nici conducătorii 
partidelor maghiare n’au indicat un astfel 
de moment. Din contră, din discursurile 
politice de anul nou transpjră dor și cu 
mai mare vehemență spiritul răsboinic.

Ministrul președinte lisza și-a înce
put discursul printr’un atac violent contra 
disidenților conduși de Andrăssy. Prin e- 
șirea lor din partidul libera], disidenții au 
apucat pe povîrniș — (fise Tisza — și a- 
cum au ajuns la adâncul povîrnișuiui. Ei 

(disidenții) dau cea mai puternică armăîn 
mâna celor ce vrdu să sdrobdscă basa de- 
la 67. Regulamentul de cameră, ce i l’a 
presentat Andrâssy, este un plan de revi- 
suire deplorabil, care s’ar fi sfîrșit c’o pă- 
călâlă.

In continuarea discursului, contele 
Tisza a repetat deolarațiunile ce Ie-a fă
cut în cameră. Vre să salveze parlamenta
rismul. Decă s’ar fi retras de la cârmă, ar 
fi păgubit parlamentarismul. Prin disolva- 
rea dietei servesce însă ou mult mai bine 
causa parlamentarismului. Stăm în fațaa- 
legerilor și „națiunei** îi revine problema 
de a da o direcție, de a hotărî ce să se 
facă în viitor.

Contele Albert Apponyi n’a făcut în 
discursul seu nici o alusiune cu privire Ha 
schimbarea basei principiilor sale politice 
Din contră, în răspunsul, ce l’a dat, la fe
licitările ce i lî-a adus partidul său, a spus, 
că va lupta alături cu oposiția pe basa 
principiară de pănă acum pentru restabi
lirea continuității de drept. Discursul 
contelui Apponyi conține un pasagiu, du
pă care el tot mai sperâză într’o întdree- 
re spre bine. Etă ce a dis: „Peste câte-va 
ore se va decide, decă va urma seu nu 
evenimentul sguduitor, ca regele încoronat, 
înfluințat de sfetnicii sei cei răi, se depă- 
sescă limitele puterii sale constituționale, 
ori doră în momentul suprem, regele con
dus de o inspirațiune mai înaltă, se va 
opri la marginea abisului, care amenință 
cu înghițire tdte stipulațiunile ce s’au fă
cut între națiune și rege la 1867“...

Br. Desid. Banffy de asemenea n’a 
accentuat în discursul său idea fusiunei. 
Peste acestă ideie a alunecat cu declara
ția, că lupta la care s’a angajat alături 
de partidele din oposiție, n’are alt scop, 
decât restitutio in integrum. După ce se 
va fi încheiat lupta acesta, el (Banffy) se 
va reîntorce la basa democratică și de la 67.

Contele Ferdinand Zichy, șeful par
tidului poporal, a <Jis: „Pactul e sfânt, ce 
e drept, îusă și el este supus desvoltării eve- 
nimentelo'1-, prin crearea unei legi noue."

Ceva mai clar a vorbit Francisc Kos
suth. Etă ce a tfis el între altele la răspun
sul, ce l’a dat la felicitările partidului seu : 
„E de prevăzut, că cu forțe considerabil 
sporite vom merge în lupta națională. Sporul 
acesta nu se întîmplă și nu se pdte întîm- 
pla, decât pe basa principiilor independiste.“

Reiese der din aceste declarațiuni, 
că deși partidele din oposiție vor să pro- 
cddă solidar în luptele viitdre, totuși fie
care din ele rămâne fidelă programului și 
principiilor, ce le mărturiresc. Io privința 
acâsta forte elar s’au esprimat mai ales cei 
din partidul poporal.

„Naționalitățile^.
Expunerile iui Râcz resumate și în 

ifiarul nostru au provocat re'sens în cer
cul șov’niștilor și acum vine în aceeași 
revistă, „M. Kdzelet", un ore-care pseu
donim se combată datele lui Râcz. Se 
scie că nimic nu este mai elastic de cât 
datele statistice. Cu acestea se pot face 
fel de fel de’ grupări, după cum îi con
vine fie-căruia. Să vedem însă ce ifiee ad
versarul lui Râcz, care iscălesce „Orszem“ 
si care face pressei naționalităților repro
șul, că se eschiveză față cu argumentele 
contrare lui Râcz.

D-1 ,jOrszem“ susține, că Râcz este 

plece.de
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greșit când afirmă, că inteligenta ma
ghiară scade er a naționalităților cresce.

„Adevărul este, dice „Orszem" — că 
procentul Maghiarilor în șcdlele secundare 
a’a urcat în cele două decenii 1880—1900 
de la 73.09% la 76.75%, seu în cifre : de 
la 28.000 la 45.600, ceea ce va să dică o 
crescere de 54%, de două-ori atâta cât 
este coeficientul tinerimei secundare a na
ționalităților. Și crescerea acâsta s’a făcut 
cu totă politioa greșită a guvernului de a 
înființa școli secundare în ținuturi locuite 
de naționalități, unde ca d. e. în Făgăraș 
prindeau elevii așa picând cu arcanul, pe 
când regiuni întinse maghiare au rămas 
fără școli secundare.

Și totuși afară de Germani, a căror 
inteligență nu ne este periouldsă, fiind-că 
se asimileză, celelalte naționalități sunt j 
representate în școlile secundare cu pro
cente disparente. Așa Românii ou 6%, Slo
vacii cu 3%, Serbo-Croații cu 1’84%, Ru
tenii cu 0T7%, așa că Maghiarii împreună 
ou Germanii sunt representați cu 88%.

La școlile superiore, deși în timpul 
din urmă procentul Maghiarilor a scădut, 
ceea ce se pdte atribui politicei nenoro
cite de a spori artificial numărul elevilor 
secundari în mijlocul naționalităților — 
țotuși Maghiarii sunt representați cu 86’3% 
Germanii cu 6%, pe când Românii abia 
au 4%, dr Slovacii numai 1%.

Și apoi procesul asimilării durdză de 
o rniie de ani. Adevărat, că domnul care 
a ajuns domn din opinca română încă nu 
se face Maghiar, și acâsta nu din consi- 
derațiuni de naționalitate, ci din conside- 
rațiunl de diferență socială și culturală, 
fiul acestuia însă se apropie mai mult de 
Maghiari și adesea se și asimileză (?)

Autorul d>ce că cundsce în ținuturi 
românesc! mulțî domni maghiari, pe cari 
nu tocmai de mult tdtă lumea îi cunos- 
cea de Români, er astădî s’au asimilat cu 
desăvîrșire, părăsindu-și chiar religia. (Am 
vre să seim și noi cât de mare este nu
mărul acestora! Credem, că d-1 „O“ i-ar 
pută număra pe degetele de la o mână 1 
—Trad.) An de an(?) trec număroșl inte- 
ligenți gr. or. și gr. cat. la religiunea ca- 
tolioâ, reformată și unitară! De altmintrea 
din punct de vedere național separația de 
cătră rassa căreia au aparținut nu este 
avantagidsă. Mai mult am profita de la 
Românii maghiarisați, ddcă șî-ar păstra 
religia și nu și-ar renega originea, ci ar 
da un esemplu permanent poporului lor 
în alipirea cătră maghiarism și cătră sta
tul maghiar, așa cum fac bravii noștri 
Germani.

Se nu ne pierdem deci curagiul și 
decă vedem că nemaghiarii se ridică îo 
rândurile inteligenței, să seim, că ei sunt 
pe calea cea mai bună de a sa asimila în 
corpul națiunei maghiare, după cum am 
vădut acăstâ în epoca nobilime!....“

Tempi passati!

Resboiul ruso-japoues.
Port Arthurul a capitulat?

Telegramele cu data de 1 Ianuarie 
aduc scirea, că alte trei forturi de la nord 
au cădut în mânile Japonesilor. La 31 
Decemvrie Japonesii au luat cu asalt for
tul Șungșușan, er la 1 Ianuarie au cucerit 
fortul H. și fortul Palungșan.

DepeșI din Londra cu data de 2 Ia
nuarie spun ceva mai mult, spun, că ge
neralul Stossel a predat forlăreța. Etă ce 
se anunță:

Londra, 2 Ianuarie. Din lokio se 
telegrafiăză, că generalul Hogi a primit 
de la generalul Stossel, o scrisore în care 
îi împărtășesc#, că predă cetatea. In urma 
acestei scrisori, adl după araiadl ofițerii 
ruși și japonesl s’au întrunit în fața Port- 
Arthurului, ca să negocieze în causa pre
dării.

Condițiunl: Generalul Nogi a țele- 
grafiat lui Mikado conținutul scrisorii ge
neralului Stossel și i-a comunicat condi- 
țiunile de predare, stabilite de Ruși:

1) Garnisdna din Port-Arthur pote să 
iese din cetate păstrându-șî armele.

2) Japonesii dau Rușilor depline o- 
norurî militare.

In urma acesta inimicițiile au înce
tat în jurul Port-Arthurului. De adl de 
la amiadi cetatea se află în mânile Japo
nesilor.

Londra, 2 Ianuarie, După scirî ofi- 
cidse sosite aici, Port-Arthurul s’a predat 
în adevăr. Mikado a adresat generalului 
Stossel o depeșă, în care își esprimă ad- 
mirațiunea pentru eroismul desfășurat în 
apărarea cetății.

Stossel a promis pe cuvântul său de 
onore, că în decursul resboiului nu va mai 
lupta contra Japonesilor, er aceștia îi dau 
voie de a-se întdree în patrie.

SC1R1LE DILE1.
— 21 Decemvrie v.

Maj. Sa Monarchal nostru a sosit 
eri sera în Budapesta. Vineri se reîntdree 
din nou la Viena.

Petrecere în presăra anului nou. 
Comitetul „Reuniunei femeilor române 
pentru ajutorarea văduvelor sărace din 
Brașov și Secele", împreună cu comitetul 
„Reuniunei femeilor române din Brașov" 
aranjază Vineri în 31 Decemvrie st. v. 
1904 (presăra anului nou) în sala cea 
mare a Redutei orășenescl din Brașov o 
petrecere cu dans. începutul la 8*/2 sera. 
Taxa de întrare 2 cor. de persdnă, balcon 
3 cor. — Bilete se pot căpăta la frații 
Simay, la Iuliu Pop și la librăria Ciurcu, 
er în sera petrecerii la cassă.

Un proces 'de agitație sistat: Se 
scie că cartea „Ștefan cel Marea, tradiții, 
legende, balade, colinde ș. a. culese de 
Theodor A. Bogdan, a fost confiscată 
de jandarmul Kertesz din Reghinul-săsesc 
er d-1 Bogdan a fost escortat cu 4 jan
darmi și mai pe urmă împrocesuat pentru 

agitație. Procuratura din Mureș-oșorheiu 
însă prin sentința ce i-s’a înmanuat d-lui 
Bogdan în 19 Decemvrie a sistat proce
dura penală, neaflând nimic agitatoric în 
colecție, er esernplarele confiscate s’au re
trimis proprietarilor. Oficiilor și organelor 
de administrație și jandarmeriei li-s’a or
donat de a înceta cu perchisițiile domici
liare pentru acestă carte. Cei-ce au aedstă 
broșură se fie deci liniștiți, er cei-ce nu 
o au, și-o pot comanda, fără a avă târnă 
că li-se va confisca.

Pantra masa studenților români 
din Brașov au întrat pe lista de colectă 
a elevului de la masa studenților C. Dan
drea, următdrele daruri: D-1 Dr. Zosim 
Chirtop, advocat în Câmpeni cor. 20, luliu 
Poruțiu, preot în Bistra 4 cor., Ricolae 
Chothișel, primar în Oertege 10 cor. și 
loan lodea, paroch în Albac 2 cor. Pri- 
mdscă generoșii donatori cele mai căldu- 
rdse mulțămite. Direct, scol, medii gr. or. 
române.

Museul istoric și etnografic. In fa
vorul Museului istoric și etnografic al Ro
mânilor din patrie, au contribuit ca răs
cumpărare a felicitărilor de anul nou 1905 
următorii 8. D.: Iosif Sterca Șuluțu, presid. 
Asoc. Sibiiu 10 cor., Dr. Atanasiu Marie- 
nescu, vice-presid. Asoc. Sibiiu 10 cor., 
Parteniu Cosma, dir. inst. Albina Sibiiu 
10 cor., Dr. Ilie Beu, medic Sibiiu 10 cor., 
Dr. Ilariori Pușcariu, arclnmandrit Sibiiu 
5 cor., Dr. AndreiO Pop. advocat B. Hue
din 21 cor., Nicolau Hențu, notar Săliște 
5 cor., Dr. Vasiliu Crișan, advocat B. Hue
din 5 cor., Constantin Căciulă, contabil 
B. Huedin 3 cor., Stefan Pop, preot Fil- 
dul de mijloc 2 cor., Dr. Vasile Bologa, 
dir. școl. 5 cor., Dr. Miron Cristea, asesor 
consistorial 5 cor., Victor Fincu, exactor 
consistorial 3 cor., Căpitan Florianu 3 cor., 
Dr. George Proca, secretar consist. 4 cor., 
Dr. Cornel Diaconovich, prim secret, al 
Asoc. 5 cor.. Nicolae Ivan, asesor consist. 
Sibiiu 4 cor. Total 110 cor. Sibiiu, în 1 
Ianuarie 1905. Biroul Asoc.: Dr. C. Diaco
novich.

Atentat contra Țarului. Diarul „Na- 
rodni Listy* din Praga primesce din Pe
tersburg scirea sensațională, că la gara 
din Minsk, unde voia să mergă dilele tre
cute Țarul, s’a întîmplat o explosie, care 
a distrus total trenul personalului de ser
viciu al Țarului. Scirea mai spune, că ex- 
plosia a ucis mai mulțî servitori, er pe 
alții i-a rănit.

Intîlnirea prințului Bulgariei cu 
regele Serbiei. O întîlnire proiectată de 
mai multă vreme, a avut loc Vineri între 
principele Ferdinand și regele Petru. Prin
cipele Ferdinand a sosit la Belgrad Ia 9 
jum. întrevederea a ținut pănă la 6ra 
două-spre-dece fără un sfert. Ambii mo
narch! s’au retras în salonul de așteptare 
al gărei, unde au convorbit timp de o 
jum. de oră. Principele Ferdinand a vor
bit apoi cu d-l Pasicî, ministrul președinte 
al Serbiei, aprope trei dre. Regele s’a în
treținut îndelung cu d-1 Stanciow, repre- 
sentantul diplomatic al Bulgariei la Pe
tersburg.

Statistica învețămentulni privat 
în România. Din statistica învățământu
lui privat din țâră pe anul școlar 1902— 
903 întocmită de ministrul instrucțiunei, 
estragem următdrele cifre: In cursul nu
mitului an școlar au funcționat 322 școli 
particulare, dintre cari 80 asile confesio
nale, 26 grădini de copii, 151 școli primare 

cu programa statului și 78 cu programa 
proprie. Freoventarea în aceste școli a 
fost de 2890 elevi în asilele confesionale, 
647 în grădineie de copii, 12,692 în ’șed- 
1 ele primare cu programul statului și 8692 
în cele cu programe proprii. Școlile se
cundare cu programul Statului se ridică 
la numărul de 64, dintre cari 21 de băieți 
și 43 de fete, cu o frecventare de 4019 
elevi, cele cu program propriu au fost în 
număr de 46 cu 1975 elevi. Numărul pro
fesorilor și institutorilor, cari au funcțio
nat în aceste școli, este de 2205, și anume: 
333 institutori români, 845 profesori ro
mâni,-631 institutori străini și 346 profe
sori străini. Adăugând la numărul elevilor 
din șcdlele private și la cel din școlile se
cundare publice, numărul elevilor din șed- 
lele secundare private, vom avă situația 
complectă a învățământului primar și se
cundar pentru anul 1902—1903, care este 
de 466,741 elevi în șcdlele primare și 
30,231 în șcdlele secundare.

Ofițerii români în armata austro- 
ungară. Din Viena vine scirea, că minis
trul român de resboiă a trimis în anul 
acesta un număr cu mult mai mare, decâ' 
în trecut, de ofițeri români, cari vor av 
să servescă în armata austro-ungară, spr- 
a-șî completa cunoscințele militare.

Consiliul comunal ai orașului Bu- 
curescî a schimbat în ședința sa de Sâm
bătă sera numirile mai multor străzi, în- 
locuindu-le cu altele. Astfel se va numi 
de acum înainte strada Luterană „Strada 
loan Ghica*, strada Uranus „Strada Niță 
Sterie* și strada Clemenței „Str. G. A. Ro- 
setli“. Afar’ de acesta s’a mai decis, ca la 
edificiile, în cari au locuit persone însem
nate, se se aplice câte o tablă comemo
rativă.

Distribuția porumbului. In Prahova 
(România) distribuția porumbului la țărani 
se face în fie-care di. Marți și Miercuri 
s’au distribuit în gara Grivina 10 vagdne 
locuitorilor din comunele Poenari-Burki, 
Poenarii-Apostoli, Crivina, Gorgota, Coco- 
răști și Habuda. Distribuția s’a făcut în 
gară. Porumbul a fost cumpărat de la d-1 
Gîrleșteanu (Dolj). D. Mișu, prefectul ju
stiției, sacrifică o bună parte din activita
tea sa îngrijind de aprope, ca distribuția 
să se facă în condițiuni echitabile și în 
mod corect. Acestă distribuție nu se face 
țăranilor după listele alcătuite dinainte și 
livrându-se odată totă cantitatea ce se cu
vine fie-cărui țăran. S’a luat o altă normă, 
care este cea mai bună și anume: Se dis- 
tribue porumb pentru 1 lună și jumătate 
tuturor locuitorilor în lipsă, ast-fel ca deo
camdată totă lumea să fie îndestulată și 
exigențele urgente să fie satisfăcute. Mai 
târdiu li-se va distribui din nou.

Furtuni de anul nou. Anul nou s’a 
introdus cu furtuni și viscole mari în unele 
ținuturi ale continentului europdn. Ast
fel se telegrafieză din Hamburg, că o fur
tună mare a causat însemnate pagube în 
acest oraș și în împrejurime. Vre-o 50 de 
dmeni au fost răniți. O parte însemnată 
a orașului Rotterdam a fost inundată de 
valurile mării. Comunicațiunea tramvaielor 
a fost întreruptă și multe prăvălii au fost 
distruse. Vaporul „Lap" a naufragiat. O 
casă din comuna Orwyork s’a prăbușit. In 
Bucovina de asemenea s’au deslănțuit fur
tuni, causând mari pagube.

Industria petroliferă română ia din 
di ce merge o estensiune tot mai mare. 
Din 1 Oct. 1903 pănă în 1 Oct. 1904 a
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„Credo“.
De Iassy Torrvs-nd.,

— Fine. —

Drumul pănă la gară îl făoură îm
preună și parochul povesti într’aceea, oe 
amjise de la vorbărețul șef de gară. Șeful 
a spus că doctorul Steindorfer nu se sim- 
ția bine încă de eri de la amddi. Trecând 
pe la gară, s’a oprit și a beut 2—3 pa- 
hară de cognac. După aceea a făcut vr’o 
dece visite medicale în Gralin, unde bân- 
tue teribil difteria. Doctorul ‘făouse încă 
alaltăerl unui băiat operația uumită tra- 
cheotomia și cum era aplecat asupra pa
cientului, acestuia i-a venit a tuși și o 
cantitate de bale i-au venit doctorului 
drept în față. învățătorul, singurul asistent 
la acestă operație, a <jis numai decât: 
„Ai să veiji d-le doctor, că o să capeți și 
d-ta băla."

Și apoi i-s’a făcut din ce în ce mai 
rău. El a trimis vizitiul sub un pretext 
dre-care acasă, er dânsul s’a dus cu trenul 
de șepte la Neustadt. Șeful s’a mirat încă, 
cum de doctorul n’a luat bilet de întor- 
cere. Acum, firesce, scie care a fost causa. 
Doctorul își cunoseea prea bine starea și 
a preferat a întră în spital, decât să ducă 
boia acasă și eventual se-șl infecteze ne
vasta și copilul. Când a plecat trenul, 
doctorul abia se mai putea ține pe pi- 
ciore. S’a urcat într’un cupeu clasa I, 
unde nu era decât el singur.

Bătrânului îi clăntăniau dinții de furie 
și năcaz. I-se presentă înaintea ochilor su
fletesc! figura fiului său. A plecat fără 
adio, singur, ca un erou, sciind bine că 
pdte îi este ultimul său drum, din care 
nu se va mai întdree spre a-și revedd în 
vidță soția și copilul.

In inimă i-se stîrni o sensație de mul
țumire : Da, așa era unicul seu fiu, un om 
întreg, un erou! Profesorul dedb cu mâna 
la ochi și își șterse oeva, care îi împain- 
genea vederea. Inima i-se mai calmă. 

Avea presimțirea, că cel de sus va primi 
duelul, la care I’a provocat.

Trenul sosi și... peste o oră o birjă se 
opri Ia pdrta spitalului din Neustadt. Pro
fesorul se dădu jos și își spuse numele.

„Trăiesce fiul meu ?“
„Trăiesce, domnule profesor", răs

punse călugărița. Ea îl conduse pe scări 
în sus, povestindu i într’aceea, că doctorul 
Steindorfer a cerut adi nopte se fie îm
părtășit cu sf. cuminecătură. Profesorul 
nu prea dedea importanță la ceea-ce spu
nea călugărița. Cuminecătura? Asta nu-1 
privea pe dânsul. Era în sfîrșit un lucru 
atât de indiferent!

Intră îd sală... In sfîrșit — tatăl, 
medicul, stetea la patul de agonie al fiu
lui. El cercetă pulsul și schimba scurte 
întrebări și răspunsuri cu medicul primar 
și eu călugărița.

Franț Martin Steindorfer respira încă, 
der se afla în agonie. Aici nu mai încăpea 
vr’o ilusie. Ochii tatălui recunoscură a- 
căsta la prima vedere.

Inima pacientului continua a slăbi 

din ce în ce mai mult cu tot camforul și 
cofeinul, cu tdtă șampania și vinul cel 
mai tare de Porto. Pulsul abia se mai 
simția, une-ori se opria chiar. Și totuși — 
cine pdte ucide speranța într’o inimă de 
tată ?

„Ați făcut injeoțiunl de strichnină, 
colegă? Nu?... Repede ! Repede ! Adă soro 
strichnină!“

Medicul șef strigă trei cuvinte pen
tru lămurire după călugăriță. Apoi urmă 
o liniște. Se auțlia respirația doctorilor.

Soluția s’a adus. Profesorul a făcut 
singur injecția și mâna lui n’a tremurat.

— O, numai acuma, numai de data 
asta să isbutesc! Numai acuma odată! Și 
Domne în câte cașuri desperate a făcut 
servicii salvând vieți!

Bolnavul respira greu. Tatăl ședea 
lângă pat, pipăind necontenit pulsul și 
pândind cu privirea concentrată a medi
cului, decă se arată vr’un efect al injec- 
țiunei.

Trecu un sfert de oră, și încă un 
sfert. Trecii aprdpe o oră... Profesorul se 
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crescut minierul sondelor cu aprope 200, 
ăr numărul fântânelor petrolifere cu aprope 
450. In 1 Oct. a. c. — dice statistica — 
au fost în întrega Românie 2130 fântâni 
petrolifere, între cari 524 productive și 
480 sonde, între cari 223 productive.

Presidentul unei republici — falsi
ficator de bancnote. Din Port-au-Prince, 
capitala republicei Hayti, vine soirea, că 
judecătoria supremă a osîndit pe presi
dentul acestei republici și pe soția sa pen
tru falsificare de bancnote la 15 ani tem
niță, și pe foștii săi miniștri pentru ace
lași delict la câte 10 ani temniță.

O producțiune teatrală-musicală se 
va aranja Duminecă în 26 Decemvrie st. 
v. cu copii șcdlei române gr. or. din Hu- 
nedora în sala hot. „Hunyadi Vârhoz" din 
Hunedora. începutul producțiunei precis 
la orele 7 sera. Prețul de intrare: loc. I. 
1 cor. 60 b., loc II 1 cor. 20 b. Parterre 
80 b. Galerie 50 b. Venitul curat se 
•destineză șcdlei române gr. or. din Hune
dora .

Puterea băncilor naționalităților.
In fața numărdselor și iucualificabi- 

lelor atacuri, ce continuu și la tdtă oca- 
siunea se îndrepteză în o mare parte a 
pressei maghiare contra institutelor de 
'bani a naționalităților și în prima linie 
contra băncilor române, — de sigur mul
tora din cetitorii noștri și și din cetitorii 
fiarelor maghiare le va fi părut o enigmă, 
că băncile ponegrite în tot chipul, în 
butul atacurilor, totuși continuă a esista, 
a prospera’ și a se desvolta an de an, 
.precum reese acesta cu evidență din ra- 
sportele și bilanțurile lor anuale.

întrebate asupra acestei cestiuni, 
fiarele bârfitdre fără îndoială ar deslega 
enigma în felul lor. S’ar grăbi a atribui 
întreg progresul, realisat de băncile .na
ționalităților, puternicului sucurs material, 
•ce ele afirmativ îl primeso din România, 
-de la „Ligă", din Germania de Ia „Deu- 
tscher Schulverein" și din Rusia de la 
„Societatea slavo-filă" și Dumnefieu mai 
scie de unde. Omenii nepreocupați și cu
noscători ai stărilor reale de la băncile 
nost re însă — spre norocire sunt destui 
de aceștia, chiar și în cercurile neaoșe 
-maghiare — sciu prea bine, că tdte a- 
.uestea nu sunt decât calumnii tendențiose 
și halucinațiuni ale unor creeri înfier
bântați.

întreg secretul, pe basa căruia băn
cile nemaghiare din țeră pot înregistra an 
•de an resultate tot mai frumdse în acti
vitatea lor residă în prima linia în solidi
tatea lor, și în absoluta încredere, ce 
și-au sciut’o câștiga pe basa acesta la 
publicul mare; precum și în culanta, cu 
care caută a servi interesele clientelei lor, 

’fără nici o deosebire de naționalitate.
Ce privesce în special băncile ro

mânesc!, putem constata cu satisfacțiune 
că în trecutul de peste trei decenii al 
acestor așezăminte, nu s’a ivit nici un 
singur cas de malversațiune, spre paguba 
.deponenților, ori a altor creditori ai a

cestor societăți; er cașuri de concurs, în 
acest interval relativ destul de lung, 
n’avem de înregistrat decât unul singur, 
întâmplat în trecutul apropiat, la un mic 
institut de al nostru din părțile bănățene. 
Și aci însă pagubele nu vor fi decât de 
tot neînsemnate, considerând, că la finea 
anului 1902 suma Depositelor și a Rees- 
comptului de la institutul din cestiune 
s’a cifrat abia cu 21,000 cor.

Nu tot așa se pdte fiice general 
despre institutele, în al căror interes se 
inscenăză și se portă de cele mai multe 
ori întrega campanie Ziaristică contra in
stitutelor nostre de banî. La seria de fa
limente frauduldse și malversațiuni sensa- 
ționale, despre cari s’a raportat în anii 
din urmă din diferitele părți ale țării și 
cari au dus la ruină materială adeseori 
ținuturi întregi, băncile nemaghiare n’au 
partioipat de loc, din contră acelea s’au 
întâmplat t6te, fără escepțiune, la insti
tute de bani maghiare. Nu este deci mi
rare, decă între astfel de împrejurări în
crederea publicului se întdrce spre insti
tutele de bani nemaghiare, cari, ce este 
drept, opereză cu mai puțin sgomot, der 
chiverniseso cu atât mai sigur și culant 
capitalurile străine încredințate adminis- 
trațiunii lor.

Culanța băncilor nostre și peste tot 
a institutelor de banî ale naționalităților, 
față de clientela lor, fie aceea de ori-ce 
naționalitate, asemenea este notorică și 
în momente lucide recunoscută chiar și 
de pressa maghiară. Nefiind întemeiate 
cu scop pur speculativ și de câștig, ci 
considerându-se pe sine în prima linie 
drept instituțiunî menite a veni în aju
torul poporațiunii în trebuințele ei de 
credit, institutele ncSstre de bani opereză, 
de regulă cu dobînfii relativ mai mode
rate, decât cele mai multe bănci maghiare, 
er în cas când clientela în urma unui an 
rău economic, ori a unor pagube elemen
tare nu pdte satisface obiigămintelor sale, 
observă față de ea o procedură cât se 
pdte de umană. împotriva băncilor ma
ghiare din contră, nu arareori se ridică 
plângeri, chiar și în publicitate, că-și ex- 
ploateză câte-odată clienții, în modul cel 
mai neomenos. 0um-câ gravele acnse de 
natura aodsta nu sunt lipsite de o basă 
reală, ni-o dovedesce în mod eclatant ți 
„nota" de mai jos, ce ne-a pus’o la dis- 
posițiune în original un amic al revistei 
nostre. Cifrele, ce le conține acestă notă, 
sunt de-adrept-ul îngrozitdre și arată cum 
unele institutele da bani maghiare îșî în
țeleg misiunea de a ridica bunăstarea ma
terială a poporațiunei din ținutul, asupra 
căruia îșî extind activitatea. Nota dedata 
28 Iulie 1902 este de la o bancă din păr
țile transilvănene ale patriei nostre, se 
referă la un împrumut pe obligațiune cu 
cavențî și conține următorele posiții: 
Capital . . . cor. 180-—
Spese advocațiale . . „ 34’90
Spese cu cererea de execuție . „ 21’59
Advocatului pentru corespondențe

și consultare ... 5-—

Pentru admonițiuni trimise înainte 
de împrocesuare debitorului și
cavenților și pentru consultări „ 10--

Pentru consultări, corespondențe,
telegrame și perdere de timp în
cursul procesului și pănă adl „ 20-

8°/0 interese din 7 Octomvrie 1901
pănă la 1 August 1902 . „ 11-70

Compotințe .... „ 5—
Total cor. 288'10

Va să fiică în mai puțin de 10 lunî 
debitorii (din întîmplare nisce biețî țăra
ni roroânî) au trebuit să plătescă, ca in
terese și alte accesorii, după capitalul de 
180 corone împrumutat, horenda sumă de 
108 cor 10 banî, ca pe timpul când cămă
tăria era la noi în plină fiore.

Nu voim să admitem, că cu astfel 
de spese nejustificate și ruinătdre s’ar în
cărca numai clientela românescă a bănci
lor maghiare, pentru-că acesta ar fi o tris
tă dovadă, că nefericitele lupte politice 
s’au transplantat și pe terenul economic, 
unde n’au loc. Din contră,,fiindu-ne cunos
cute și alte cașuri analoge, mai mult ori 
mai puțin grave, putem susține, fără tâ
rnă de a fi desavuațî, că exploatarea clien
telei, cu dobândi și spese exorbitante, es
te nota caracteristică a activității celor 
mai multe bănci maghiare din provincie.

Acestui contrast dintre bănoile ma
ghiare și neraaghiare sunt a se atribui deci, 
în prima linie, progresele realisate de băn
cile naționalităților și de aci se esplică, 
pentru ce la acoperirea trebuințelor lor de 
credit fdrte mulțî Săcui și Maghiari, sătui 
de „binefacerile" băncilor lor proprii, cer- 
ceteză cu predilecțiune ghișeurile băn
cilor nemaghiare, românesc! și săsescî.

încerce și băncile maghiare a emula 
atât între sine, cât și cu băncile naționa
lităților, în soliditate, echitate și culanță, 
și atunci vor pute contrabalansa cu mult 
mai bun succes pretinsa activitate anti
patriotică a băncilor nemaghiare, decât 
prin campanii fiiaristice tendențiose și prin 
suspiționărî ridicole.

(„Revista Economică") C, P.

ULTIME SOIRI.
Bucurescî, 2 Ianuarie. Divergen

țele în partidul liberal nu s’au pu
tut aplana. Sâmbătă sera d. G. Gr. 
Cantacuzino șeful partidului conser
vator, a fost primit în audiență. Au
diența acbsta a durat mai bine de o 
oră. Duminecă, din causa anului 
nou la catolici, regele n’a acordat 
nici o audiență. Se svonesce, că re
gele va primi dimisia cabinetului li
beral.

Berlin, 2 Ianuarie. In cercurile 
buncherilor de aici s’a răspândit fai
ma, că capitularea Port-Arthurului s’a 
întemptat deja. O confirmare oficială 
n’a sosit pană acum.

Londra, 2 Ian. Agenția „Reu
ter" primesce din Tokio soirea, că 
generalul Nogi s’a declarat învoit 

de a negocia cu Stossel în privința 
capitulării. Inimicițiile la Port-Ar- 
thur au încetat.

După o altă telegramă din Tokio, 
predarea Port-Arthurului s’a întâmplat 
aslăcft.

Viena, 2 Ianuarie. Ambasada 
japonesă de aici n’a primit încă 
soire despre capitularea Port-Artu- 
rului. Se crede inse, că Rușii au fă
cut propuneri du capitulare.

Tokio, 3 Ianuarie. Japonesii au 
ocupat forturile evacuate de Ruși 
Ostkikvansan și Itșan. Se crede, că 
predarea Port - Arthurului se va face 
astăzi.

Bibliografie.
Au apărut următdrele broșuri : „Ban

ca Austro- Ungară* de loan I. Lăpădatu, 
profesor de seanțe comerciale, un studiu 
financiar detailat privitor la operațiunile, 
menirea și importanța băncei austro-unga- 
re. La scrierea acestei broșuri i-a servit 
autorului ca model monografia Băncei a- 
ustro-ungare a prof. M. Havas. In introdu
cere ne spune d-1 Lăpădatu, că lucreză la 
un tractat teoretic asupra „Politicei finan
ciare de bancă" și pentru-ca aoest studiu 
să fie mai bine înțeles, este necesar a cu- 
nosce mai întâiu operațiile și menirea „Bău- 
cei austro-ungare", spre oare scop a des- 
voltat acest subiect independent, la în
țelesul celor interesați în broșura presen- 
tă. Prețul 1 cordnă. — O a ddua broșură 
de același autor este „Studii de conta
bilitate*, care apare ca numărul 1 din 
„Biblioteca băncilor române" în editura 
„Revistei economice". Acestă broșură cu
prinde resultatul cercetărilor și încercări
lor autorului de a teoretisa principiile de 
contabilitate pe base matematice. Ea ola- 
rifică mai mult principiile fundamentale 
ale contabilității. Broșura costă 50 bani. 
Ambele broșuri au apărut în tipografia 
archidiecesană din Sibiid 1904. Atragem 
atențiunea celor interesați asupra acestor 
lucrări valorise.

D i verse.
Prețul sângelui. Intr’un act parla

mentar forte vechiu, emis în Tulusa (Fran- 
cia) și pe care îl cităză Michel în „Histoi- 
res des races maudites", cetim:

„In scopul ușurărei sorții Cagoților, 
ordonăm că: în cas de rescolă vor fi pe
depsiți cu mdrtea numai căpeteniile, âr 
celorlalți Cagoți, drept pedepsă pentru 
călcarea legilor și instrucțiunilor referitdre 
la ei,li-se va tăia o bucată de carne din am
bele părți ale colonei vertebrale; trebue 
însă observat cu multă scrupulositate, ca 
greutatea totală a ambelor bucăți se nu 
trăcă de doi funți".

Etă der de unde s’a inspirat Shakes
peare când a scris „Shylok" său „Evreul 
din Veneția".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiana 
Redactor responsabil Traian H. Pop.

'ridică și fiice cu voce stinsă: „In zadar! 
In zadar! Tocmai de data asta nu se a- 
rată efectul!... Măre!... Fiul meu more...."

Așa stetea profesorul stîlpit lângă 
pat cu ochii ațintiți spre fiul seu și de-o- 
dată îl coverși consciența neputinței sale 
ca un puhoiu nimicitor...

Vedea că totul s’a făcut ceea ce se 
putea face. Vedea, că aici nimic nu mai 
pdte ajuta. Nimic.

Cel de sus a împlinit ceea ce i-s’a 
cerut: Fiul trăesce! D’acum fă tu mai de
parte! Și i-se păru că Acela, în care nu 
credea, în care nu voia să credă în mo
mentul de față se uită la el de sus cu un 
zîmbet ironic și își bate joc de neputința 
lui deplorabilă.

Atunci se revoltă cel lovit sub aspri
mea loviturei. Cu glas tare strigă tatăl 
numele fiului. Voia să-i mai vadă odată 
privirea, ultima privire și salutul de adio 
al sufletului, ce se duce. Voia cu ori-ce 
preț acesta. Nu se pdte, ca fiul lui, să se 
ducă așa — fără uu euvent de adio ! Pro
fesorul luâ mâna rece a fiului și o strînse 

cu putere și strigă încă odată mai tare, 
un muget în care era tot ce pdte esprima 
o inimă de tată în câteva silabe. Și gla
sul lui a ajuns sufletul, care se afla deja 
aprope trecut peste pragul consciinței te
restre — muribundul îșî deschise încet o- 
chii și se uită la tatăl său.

Ce privire streină și solemnă! O pri
vire ca din altă lume, care îl sgudui pe 
tatăl pănă Ia măduvă.

O ultimă și teribilă sforțare: „Tată!" 
bâlbăiau buzele, cari de ceasuri întregi 
nu pronunțaseră nici un sunet. Apoi urmă 
o horcăială, o bolborosdlă fără [înțeles, o 
ridicare subită a capului — și acum, ca o 
ultimă sforțare de îndîrjire impotentă a 
spiritului ce se svîrcolesce luptând împo
triva materiei care se surpă, gângăvind, 
abia înțeles, un suflu, numai pentru ure
chea încordată a tatălui perceptibil: „Se 
îmi cresci copilul în credința în D-fieu!“

S’a sfîrșit! Era testamentul fiului 
cătră tată. Ultima sa voință.

Un fior trecu prin tot corpul bătrâ
nului.

Ere acesta răspunsul Atotputernicu
lui și Nemilosului, care și-a bătut joc de 
desperarea inimei de tată?

încă câteva respirații și după o scurtă 
pausă, o ultimă horcăială: Capul căfiîi în
dărăt. Trăsăturile feței se înțepeniră.

„Fiul meu! — strigă bătrânul — și 
fața și-o ascunse în perină, alăturea de 
fața de ceră și solemnă ț> mortului.

*

In ajunul Crăciunului, dimineța. Franț 
Martin Steindorfer fu dus la ultimul locaș 
în orașul strein.

N’au putut se transporte cadavrul 
acasă. N’au putut să boteze copilul, cum 
doria mama, lângă cosciugul deschis al 
tatălui. Autoritățile au oprit transportarea.

Târfiiu după amiadi, când clopotele 
anunțau serbătorea iubirei și a păcii și 
când primele lumini se iviau sfiiciose prin 
amurg, un mic convoitî porni în Brennek 
de la casa doctorului spre biserică.

Mic și trist convoiul Tînăra văduvă, 
îmbrăcată în haină lungă de doliu, cu' o

chii stînșî de plâns și cu fața subțiată, 
albă ca zăpada, mergea răzimată de bra
țul socrului, care era încă tot drept și 
voinic.

La actul botezului, profesorul Lud
wig Steindorfer ținea în brațe pruncul, pe 
fiul fiului său, și rosti după preot cu gla
sul convingerii; „Cred într’unul Dumnefieu 
Tatăl..."

Cuvintele sunau ca un jurământ.
Bătrânul își pleca adenc capul. In 

ora acăsta el a mărturisit nu numai pen
tru pruncul necunoscător, ci și pentru pro
priul său suflet trufaș credința în ființa 
eternă, mai mare și mai puternică, care 
este de-asupra lui. In urechile lui răsunau 
ca glas de bucium și bubuiau ca rostite 
de limbi de metal ultimele cuvinte ale 
fiului muribund: „Să-mi cresci copilul în 
credința în Dumnefieu!"

Și pentru a treia ără repetă bătrânul 
solemn: „Cred într’unul Dumnedeu!"

Delaletea.
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Călindarul Plugarului.
In editura tipografiei A. Mureșianu 

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

Ca și în anii trecuțî, așa și în 
anul acesta — al treisprezecelea al 
esistcnței sale — „Călindarul Pluga
rului^, fidel numelui său,. întră în 
casele cărturarilor și omenilor noștri 
de la sate și orașe, ca prin învăță
turile și povețele din ramura econo
miei să le îmbogățescă cunoștințele 
și se-i îndemne la muncă rațională, 
servindu-le tot-odată de călăuză în 
viața practică. In afară de acesta, 
cei cari se vor grăbi a-și procura 
„ Călindarul Plugarului*, vor mai ave 
prilegiil de a-și petrece câte-va ore 
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- 
ru!ui“ este următorul:

Cronologia anului.—Regentul anului.
— Sărbătorile și alte dile schimbătăre. — 
Calculul 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 le făcă economul, care ține să-și părte 
economia după tâte cerințele. — Ta
xele telegramelor și poștale. — Taxele 
pentru pachete și pentru porto-tarif după 
greutate. In partea acâsta 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 forte bogată. După datele ofîciose 
și de nou îndreptate și publicate de mi- 
nisteriul de comerciu, se arată târgurile 
libere din Ardeal, Bănat și țera ungu- 
rescă, cu observațiunile necesare; apoi 
târgurile din Bucovina și Ungaria, precum 
și târgurile aranjate în serie cronologică 
(după lună).

Partea economică a Călindarului cu
prinde următdrele articole din ramura eco
nomiei : Cunoscerea pământului, de Th. A. 
Bogdan ; Cultura, rațională, a cartofului, 
de Gh. Manolescu ; Economul ca doctor, de 
Ioan Georgescu ; îngrijirea și pregătirea 
pământului în scota de pomi, de A. Bol- 
dor; Cultura macidui.

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 șjîngerii«. Urmâză 
Anecdote poporale și Glume, de Marion, 
Speranță și alți scriitori, în versuri și 
prosă.

-- O ilustrațiune representând ve
chea cetate a Huniadeștilor.

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 + porto, și se vinde la Ti
pografia A. Mureșianu Brașov. Abonații 
(parului nostru pot să procure-călindarul 
și de-odată cu reînoirea abonamentului la 
ioia nostră.

Cursul la bursa din Viena.
I)in 2 Ianuarie n. 1905.

Renta ung. de aur 4% .... 118.60
Renta: de corone ung. 4% ■ • .98.—
Impr. căii. fer. ung. .în aur ■ 88.80
Impr. etil. fer. ung. în argint 4% . 97.80.
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii...................  209.—
LosurX pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.—
Renta de hârtie austr......................... 100.20
Renta de argint ausțr......................... 100.20
Re.uta de aur austr..............................119.50
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 100.35
Bonuri rurale ungare 3*/2 % • • • 91.20
LosurI din i860................................. 155.75
Acsii de-ale Băncei austro-ungară . 16.24
Aeții de-ale Bânoei ung. de credit. 802'.—
A.cții de-ale B&noei austr. de credit 677.50
Rapoleondorl ........ 19.08
Mărci imperiale germane, . . . 117.55
London vista................................. 239.62’/2
Paris vista.......................................95.321/2
Note italiene..................................... 95.30
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PUBL1CAȚ1UO 
referitor la fassionarea venituri
lor aparținătore la darea de venit 

de cl. IV.
Amploiații de stat, amploiații ju

decătorești, amploiații vre-unei fun- 
datiunî comune, oficiantii comunali, 
oficiantii bisericesc!, oficiantii unei so
cietăți, seu oficiantii privați, oficiali, 
cancelisti, personal c-ri în luna Ianu
arie 1905 trag leafă fixă seu pen
siune, gratificațiune ori taxe de ondre; 
văduvele cari trag pensiune, seu gra
tificațiune , conducătorii de prăvălii, 
cari sunt aplicați constant, îngrijitorii, 
manipulatori, comptabili, cassari și 
peste tot tote acele calfe și toți lu
crătorii auxiliarii cari au leafă lunară 
mai mare de 80 cor., precum și pre
oții, cari au leafă fixă, profesori, în
vățători, instructori, scriitori, artiști, 
servitori de cancelarie etc. sunt obli
gați ca să indice în foia de fassio- 
nare, ce li se va trimite gratuit, ve
nitul aparținătoriu în darea de venit 
de cl. a IV, afară de aceea direcțiu
nile întreprinderilor și a institutelor, 
primăria, cassa; proprietarii de pă
mânt seu de prăvăliă, de la care con
tribuabilii își trag plata, încă se pot 
obliga, ca despre personele aplicate 
la dânșii seu în prăvălia lor, să îna
inteze o listă cu numele și plata res
pectivilor la comisia pentru statorirea 
dării.

Plătitorii de dare au să arete în 
foia de fasionare pe basa datelor din 
a. c. seu a anului antecedent peste 
tot leafa ordinară, pensiunea, gratifi- 
cațiunea seu competința de on ore, cu 
un cuvânt tote acelea venite, cari le 
trag în urma ori și cărui serviciu îm
preunat cu oficiul lor. fie ’n bani 
gata, seu în naturalii, seu în .alte be
neficii.

De sub fassionarea acestor venite 
nu sunt scutite nici chiar acele com- 
petințe, pentru cari nu se plătesce 
dare, deore-ce numai personele com
petente de a statori și prescrie da
rea sunt chiemate de-a judeca, că 
vre-un câștig ore-care în bani gata 
seu un venit în naturalii seu alte ve
nite cad în sfera dării de venit de 
cl. IV, seu nu.

Prin fassionare' falsă a venitelor 
aparținătore dării de venit de cl. IV 
cu intentiunea de-a păgubi statul 
Bl din art. de lege XXIX 1875) 
se comite transgresiune în contra ve
nitelor statului, care se pedepsesce 
1 — 8 ori cu suma cu care a voit 
să păgubescă statul. Suma care o 
constatează definitiv organele compe
tente pentru statorirea dării, să con
sideră drept sumă cu care s’a păgu
bit statul, oficiantii întreprinderilor 
publice cari f *nt cleobligate a da so
coteala publică, asemenea și cei a 
Reuniunilor nu fasionează, ci între
prinderile și reuniunile respective sunt 
obligate a fassiona venitele acelora, 
de a încassa dela denșii darea de 
venit aruncată și de-a o plăti la cassa 
statului în quartale de an.

Ofițerii, oficiantii și amploiații, 
cari își trag plata de la stat seau de 
la cassa vre-unei fundațiuni publice 
manipulată de stat, nu sunt obligați 
să fassioneze, darea de venit a aces
tor contribuabili o statoresce oficiul

financiar si o încasează în cassa co- 
mună prin detrageri lunare.

Deacă cine-va are mai multe ve
nite cari aparțin dării de venit de 
classa a IV., atunci tote aceste ve
nite se contrag și după suma con
trasă se prescrie darea de venit de 
cl. a IV-a.

Brass 6 1904, Decemvrie.
Perceptoratul orășenesc.
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PUBLICAȚIUNE 
referitdre la fasionarea venitelor 
apartinătfire la darea de câștig 

cl. a III.
Contribuabilii sunt obligați de a 

fasiona pănă în 20 Ianuarie 1905 
venitul curat după câștigul său afa
cerea sa, pe timpul celor 3 ani pre
mergători ai anului de dare, seu dacă 
afacerea nu ar exista de atâta timp, 
atunci venitul curat pe timpul dela 
înființare, adecă pe timpul existenței 
aceleia.

Ca câștig curat să consideră par
tea acea a veniturilor din afacere seu 
ocupațiune, care resteză după ce se 
detrag spesele necesare pentru con
tinuarea afacerii seu a ocupațiunii; 
acelea spese însă a proprietariului 
afacerii seu peste tot a plătitoriului 
de dare, cari nu sunt în legătură nici 
cu afacerea, nici cu ocupațiunea, ci 
se recer seu pentru susținerea sa, seu 
a familiei — nu vin detrase din ve
nitul agonisirii.

Decă cineva trage venit din mai 
multe întreprinderi și isvore de ago
nisire seu de venit, este deobligat de 
a fasiona separat despre fiește-care 
întreprindere, afacere seu agonisire.

Acei plătitori de dare, cari lu- 
creză cu calfe, trebue se alătureze 
la fasiune și o listă despre lucrători,

în care e de-a se induce prompt nu
mele respectivilor, diua intrării în ser
viciu și leafa lunară seu anuală.

Acel plătitor de dare, care întră 
în șirul plătitorilor a dării de venit 
de cl. a III. numai după conscrierea 
contribuabililor si a obiectelor de da- 
re, este obligat să-și înainteze fasiu- 
nea în decurs de 2 luni de dile, nu
mărate dela diua deschiderii afacerii 
sale, supuse dării.

Listele pentru fasionarea veni
telor aparținătore dării de venit de 
cl. a III., precum și a calfelor apli
cate în afacere, se dau plătitorilor de 
dare gratis din partea antistiei (pre
ceptor atul orășănesc),

Cei ce fasioneză sunt obligați' 
a împlea tote rubricile din listă, și 
ca dovadă că singuraticele date le- 
au comunicat punctuos și consciențios, 
în toc de jurământ î-și dau cuvîntul 
de onore ca cetățan, î-și subscriu 
numele, adăugând diua și tocul.

Acesta fasiune trebue subșter- 
nută antistiei comunale (perceptora- 
tului orășănesc) în decursul terminu- 
lui mai sus amintit.

Toți acei plătitori de dare, cari 
cu ocasiunea conscrierii contribuabi
lilor și a obiectelor de dare, fasio
neză fals în scris seu verbal despre- 
afacerile, întreprinderile, câștigurile și 
isvdrele de venit, cu scopul de-a pă
gubi statul, seu denegă acestea, seu 
î-și haseză fasiunea pe date a căror 
falsitate se pote documenta, prin de
negarea în parte, seu peste tot a 
singuratecelor obiecte jde dare, comit 
transgresiune în contra venitelor sta
tului și se pedepsește în sensub §-r 
100, al art. de lege XLIV, din 1883..

Brass 6, 1904 Decemvrie.
Perceptoratul orășenesc-
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ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

Haa . . 
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Pentru România și străinătate: i 
î® ^s>®â Hal ... 10 fi1. '

Abonaznente la numerele cu data ie Duminecă;
Pentru Austro-Ungaria:
a a . ■ . . 4 

Pe șise Hal . § ,, 
Pe fcE'.eâ Haa. . 1 ,,

Pentru România si străinătate:1

as . . . . . H?. 
î® ș®§® Hal . 4 „
Ș1® Hna . . § „

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

A «hnhiistraț iunca

„GAZETEI TRANSILVANIEI."
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Tipografia. A. Mureșianu, Brașov.


