
BEDĂOȚIUNEA, 
Miinistrațima ji Tipomfla 
Brașov, piața mare nr. 30. 

SorÎHorl net'ranoftte nu ae 
primesc. 

Manuscripte na se retrimit. 
INSERATE 

se primesc la Admlnlstrațliine în 
Srațov si la următor ele 

BIROURI de ANUNȚURI :
In Vlsna: la M. Dukes Nacht., 
Nux. Augenfeld & Emetic Lea
ner., Heinrich Sohnlek, a. Op- 
polik Naohf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, EkHtein Bernat, Iuliu 
Leopold (VII Erzs6bet-kdrut).

PREȚUL 1HSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colona 10 
hani pentru o publicare. Pu
blicări mai ciesa dupâ tarifa 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina B-a o seria 20 bani
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Cu dusul în casă: Pe un un 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. Un eaem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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LA

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

se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii fâiei ndstre.

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

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corâne, 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.

ADM1NISTRAȚIUNEA.

Capitularea Port-Arthurului.
(a) Resboiul din extremul Orient 

și-a încheiat prima fașă prin capitu
larea fortăreței Port-Arthurului, care 
de 11 luni a susținut cu un eroism 
fără păreche atacurile îndârjite ins
pirate de asemenea de un admira
bil eroism ale armatei japonese.

Se scie, că resboiul rusojapo- 
nes s’a început la 9 Februarie 1904 
prin atacul Japonesilor îndreptat 
împotriva Port-Arthurului.

Atacului acestuia. în care trei 
vase de resboifi ale Rușilor au su
ferit grave stricăciuni, i-au urmat 
în primele trei luni alte atacuri, 9 
la numer, din cari cel mai impor
tant a fost cel de la 13 Aprilie, în 
care vasul „Petropariosk11 a fost 
scufundat împreună cu admiralul 
Makarov și cu 900 de marinari.

In luna Maiu s’au început apoi 
atacurile Japonesilor pe uscat. Loc
țiitorul rusesc din extremul Orient, 
Alexiew, s’a grăbit a părăsi Port- 
Arthurul, încredințând apărarea lui 
generalului Stossel și admiralului 
Witthoft, succesorul lui Makarow. 

Scurt după aceea generalul Oku cu 
armata II japonesă a împresurat 
fortăreța, rupendu-o cu desevîrșire 
de ori-ce comunicațiune pe uscat.

Armata japonesă cu sacrificii 
enorme, ocupând orașul Dalny s’a 
apropiat de linia de fortificațiune a 
Port-Arthurului și din acel moment 
sortea fortăreței a fost pecetluită, 
afară de eventualitatea, când i-s’ar 
fi putut trimite ajutor din afară.

S’a și făcut o încercare de des
presurare prin armata lui Stackel- 
berg trimisă de Kuropatkin. Gene
ralul Oku inse a fost destul de tare 
se țină Port Arthurul împresurat și 
să respingă în același timp pe Sta 
ckelberg punendu-se în urmărirea lui.

Lacunele ivite în armata de a- 
sediu au fost suplinite prin alte 
trupe, 6r comanda a tost încredin
țată generalului Nogi, un bărbat vi
guros în etate de 55 ani, care luase 
parte și la primul asediu al Port- 
Arthurului la 1894.

Prin atacuri necontenite, ocu- 
pându-se rând pe rând forturile es- 
terne, s’a început agonia fortăreței 
și la 30 Noemvrie, când Japonesil 
au reușit a se face stăpâni pe co
lina de 203 metri, de unde puteau 
să bombardeze direct portul, era de 
prevădut că capitularea nu pote se 
fie de cât chastie de mai multe său 
mai puține cțUe.

La sfîrșitul lui Decemvrie Port- 
Arthurul nu era de cât un morman 
de ruine, arsenalul aruncat în aer, 
garnisona decimată, generalul Stos
sel numai lupta de cât pentru on6- 
rea drapelului.

Cu tote că generalul Stossel nu 
mai putea răspunde la bombardarea 
Japonesilor, de cât cu salve inutile 
de pusei, și cu totă miseria ultime
lor cjile, armata lui Stcissel nu era 
demoralisată, âr în consiliul de răs- 
boitt toți generalii au declarat, că 
preferă a se arunca în aer cu res
tul forturilor, de cât se devină pri- 
sonieri japonesî. S’a și făcut tot po
sibilul, pentru-ca fortărâța se ajungă 

în mânile dușmanului în stare cât 
se pote mai deteriorată.

Ceea-ce s’a petrecut în jurul 
Port-Ai’thurului atât în cursul ase
diului/' cât și cu ocasiunea capitu
lării, sunt lucruii cari se vor în
semna cu laudă în istoria resbăie- 
lor, atât pe-o parte cât și pe cea
laltă. Impresia ce o dobîndesce pri
vitorul nepreocupat este, că belige- 
ranții au fost vrednici adversari, 
cari au rivalisat unul cu altul în 
virtuțile militare.

Gare va fi influența acestei ca
pitulări asupra mersului ulterior al 
răsboiului, firesce, încă nu se p6te 
prevedă. Cu atât mai puțin s’ar pută 
face combinațiuni juste asupra efec
tului ce îl va produce acesta capi
tulare asupra politicei interne a Ru
siei.

Brașov, 22 Decemvrie v.
Crisa ministerială în România. 

Firul telegrafic ne aduce scirea, eă d-l 
D. Slurdza a depus mandatul primit 
de a forma noul minsteriu. In con
sfătuirea fruntașilor liberali, ținută Luni 
sera, d-l D. Sturdza a comunicat, că a 
declarat M. S. Sale Regelui, că nu pote 
se stea mai departe în fruntea guvernului. 
Demisiunea guvernului a rămas deci ire
vocabilă și Regele a primit dimisiunea 
guvernului.

Luni sera la firele 7 a fost chemat 
în audiență fostul ministru president 
Theodor Rosetti.

La orele 8 sera, după ce d-l Rosetti 
a părăsit palatul, a fost primit în au
diență d-l Gr. G. Cantacuzino, șeful par
tidului conservator, care a părăsit palatul 
la orele 10 și */4 sera.

Se dice că d-l Gr. Cantacuzino s’ar 
fi esprirnat în mod particular, că Regele 
Var fi încredințat, se formeze un cabinet 
pană erl (Marți) sera, când densul va ave 
se presente Regelui lista noului minister.

Se mai susține că astăzi — în cas 
că Regele va primi acesta listă — came- 
rile vor fi disolvate.

Ședința camerei, care era se se țină 
Luni la orele 2 d. a., s’a amânat din nou 
din causa absenței miniștrilor.

Congregațiunea comitatului Ti- 
mișdra a ținut în 30 Decemvrie o șe
dință estraordinară. La începutul ședinței 
se dă cetire scrisfirei ministrului președinte 
Tisza, prin care acesta mulțumesce comi
tatului pentru votul de încredere, ce i s’a 
dat în conflictul isbucnit între oposiție și 
partidul guvernamental. Luând cuvântul 
protopresbiterul Pepa declară, că din par
tea sa nu ia Ia cunoscință sorisfirea din 
cestiune, dedrece numai în acel cas Ro
mânii ar pute adera seu aproba guvernul 
Tisza, când acesta ar împlini ceea-ce 
a promis în discursul său program și când, 
ar retrage definitiv proiectul Berzeviczy. 
Majoritatea a luat la cunoscință cu mul
țumită scri8orea lui Tisza.

Ultima ședință a dietei actuale.
Eri 3 Ianuarie, s’a ținut ultima șe

dință a dietei actuale ungare. A fost o 
ședință din cele mai sgomotose. Oposiția 
a înscenat din nou un mare scanda), a 
tras în discuție și persfina capului încoro
nat, ba unii din koșutiștî au învinuit de 
sperjuriu pe Maj. Sa monarchul.

Ședința s’a deschis la orele li1//. A 
fost presidată de vice-președintele br. Ar
tur Feilitzsch. înainte de deschidere a cir
culat printre oposiție o hârtie cu 60 iscă
lituri, prin care se cerea eventual votare 
nominală.

Imediat după deschidere președintele 
a anunțat, că pe diua de adi, 4 Ianuarie, 
deputății sunt chemați a-se presenta în pa
latul regal din Buda, la amiadi, pentru 
a )i-se ceti mesagiul regal de disolvaie 
a dietei.

Gând presidentul a pomenit numele 
Maiestății Sale, drepta liberală guverna
mentală a isbucnit în puternice strigări 
de: „trăescă regele!“, âr stânga oposițio- 
nală strigă: „Trăescă constituția!" „Sper
juriu /“

A luat apoi cuvântul Francisc Kos
suth. El <jise, că nu speră, ca cuvântul 
său se aibă vr’un efect, însă crede a-șî 
împlini o datorie când face apel la majo
ritate, în ora supremă, a nu lăsa să se 
disolve dieta în stare de exlex. (Mare sgo- 
mot. Oposiția strigă la adresa contelui

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Puii.
De Emilg-ar.

Sub lumina trandafirie a unui blând 
apus de sore, pământul pare adâncit în- 
tr’o odihnă neclintită: frundele ațipesc 
ptegătindu-se pentru tihnitul somn al 
nopții; în depărtări miriștele scânteieză 
singuratice, ca nisce țesături de fir; iazul 
îșî așterne fața umedă, sorbind, pănă în 
adânc, din lumina asfințitului. Din jos, din 
văi, răsună talanga; er pe deal, în vii, 
doinesce fluerul.

In aer un popor întreg de rendunele 
se pregătesce de plecare; s’au adunat 
rând pe rând de prin părțile acestea, și 
de bucurie, în sbor nebun străbat văzdu
hul ca nisce săgeți. Atrase de întinsul 
sclipitor al iazului, ele se lasă deasupra lui,z 
ca o perdea, apoi răslețindu-se în ciripiri 

ascuțite, se avântă cu tote înspre păduri
cea de sălcii; ascundându-se, rătăcesc 
prin frundișul răcoros, apoi o iau de-alun- 
gul miriștilor și er se întorc în bătaia 
lină a aripelor.

De după del vine în sbor rotat un 
uliu. Pasărea de pradă pare că nu a luat 
în semă mulțimea păsărelelor călătore. 
Ele îl zăresc; un strigăt de îmbărbătare, 
și stolul întreg năvălesce la luptă. Uliul 
ocolesce iscusit prin aer și piere cu repe
ziciunea fulgerului dincolo de deal. A 
scăpat! Rândunelele vesele de acestă fugă, 
plutesc sus, cretjend, că l’or mai vede; 
zarea rămâne însă limpede și ele se în
torc obosite de se înșiră pe vîrful șurelor 
de paie...

Pe prispa casei, copilașul numai în 
cămășuță, cu capul gol, urmăresce de 
mult jocul stolului de păseri, printre cari 
se află și cei trei pui ai lui, din cuibul de 
humă de sub strașină. Ii căpătase dor de 
la mărauca lui.

De câte-ori era neastîmperat, ea îi 

Zicea: „Fi cuminte, decă vrei să-ți dau 
puii, când or cresce mari!u

Și el a fost cuminte, puii au cres
cut mari, dâr în urmă au sburat! El îi 
văduse cum au eșit dilele trecute de s’au 
jucat prin aer, der păr-că nici-odată nu 
sburase mai mult ca astăzi.

Și-și cunăsce el destul de bine puii: 
sunt cei de la mijlocul șurei din drepta, 
trei unul lângă altul, său cei de lângă 
aceștia, decă n’or fi chiar cei de la capăt. 
Toți par-că sâmănă unii cu alții, și-s așa 
de sus, așa de sus!...

Păsărelele s’au odihnit puțin, apoi 
și-au șoptit nu sciu ce, au scos un strigăt 
vesel și s’au ridicat de odată cu tote. Oâ- 
te-va din ele s’au despărțit pentru o clipă 
din stol, au atins ușor strașina casei, apoi 
sau pierdut erăși în mulțimea celor-lalte. 
Puișorii copilașului își luau rămas bun de 
la el și de la cuibul lor de humă.

Stolul mai ocoli de vre-o doue-ori 
iazul, apoi se înălță și porni încet să lu
nece spre asfințit.

Copilașul privi lung după stolul, care 
se perdea ca o fluturare în adânc, apoi 
duse mânușițele la ochi și începu a 
plânge.

Mumă-sa aruncă furca și veni în 
fugă de-1 luâ în brațe; în cuvinte des- 
merdătfire îl întrebă ce are.

Copilul nici nu pâte vorbi de atâta 
năvală de lacrimi. întinde mâna spre cer, 
îi arată stolul care lunecă în sbor necur
mat, și de-abia îi pote șopti:

„Puisolii“.
Mama îl strînge la sîn, și-l sărută 

cu drag:
jNn plânge puiul mamei, au să se- 

întdrcă înapoi... la Primăvară".
Copilașul se mai liniștesce; punând 

mânușița d’asupra ochilor ca mămucă-sa 
împreună privesc stolul pe zarea depăr
tată a ceriului. Și lumina slabă a duiosu
lui asfințit de tomna, le înecă ochii în
rourați acum la amândoi.

(„Făt Frumos*).
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Tisza: •„Trădător!" Pozșgay: strigă: Vreți 
se faceți pe rege a comite șperjuriu!)

Presidentul avertiseză pe orator să 
nu tragă în disensiune persona regelui. 
(Oposiția continuă a striga: „Șperjuriu! 
Șperjuriu!

Fr. Kossuth rogă guvernul, ca în 
interesul țărei și al coronei se nu disolve 
dieta.

Ministrul-președinte Tisza vre să vor- 
bescă. Cuvintele lui însă se pierd în ma
rele sgomot. El mulțumesoe Iui Kossuth, 
■că în supremul moment a accentuat în
crederea față de domnitor. Corona are 
dreptul a disolva dieta. Nu e permis a 
trage în discuție persdna Maj, Sale, căci 
pentru actele cordnei guvernul pdrță răs
punderea. (Strigări din stânga: Regele a 
jurat, nu d-v<5stră!) In Ungaria, continuă 
Tisza, n’a fost pănă acum partid antidi- 
nastic, și să sperăm, că nu va fi nici în 
viitor. (Întreruperi din stânga: D-v6stră 
ați creat un ast-fel de partid! Acum va 
fi un ast-fel de partid! D-vostră sunteți 
trădători!)

Contele Apponyi spune, că disolva- 
rea în exlex este o ilegalitate.

Ministrul de justiție Plosz ia cuvân
tul, însă oposiția îl împiedecă a vorbi.

Br. Desid. Panffy declară, că e o 
încercare zadarnică disolvarea în exlex. 
Decă țâra va trece peste alegerile dietale, 
deputății cari vor întră în ndua dietă cu 
program oposițional, nu vor permite ca 
ndua dietă să se constitue și să desbată 
pe basa regulamentului modificat prin 
moțiunea-Daniel.

(Pe când spunea acestea Banffy, s’a 
răspândit în cameră svonul, că archidu- 
oele Iosif trage de morte).

Partidul liberal părăsi demonstrativ 
sala. Presidentul suspendă ședința.

După redeschiderea ședinței ia cu
vântul Geza Polonyi și între altele a <jLis: 
„Așa se ajute seu așa se pedepsăscă 
Dumnedeu pe Prancisc Iosif, după-cum va 
precede drept ori nedrept în sensul consti- 
luțiunei*. (Mare sgomot).

Presidentul suspendă din nou șe
dința. După redeschidere, în mijlocul unui 
sgomot infernal, br. Feilitzsch mulțu- 
mesce camerei pentru încrederea dove
dită față de presidiu. Drăpta liberală 
face ovațiunî, stânga oposițională strigă 
„pfui1“

La urmă camera a respins propune
rea lui Polonyi cu privire la ordinea de 
di ce ar fi fost să urmeze în viitdrea 
ședință.

Cu acesta ședința s’a închis.

Comitetul diriguitor al partidelor opo- 
siționale a țiput eri ședipță în care a 
decis, ca toți deputății oposiționall să se 
presenteze în corpore în palatul regal 
diD Buda, ații la amiadi, pentru a asculta 
mesagiul de disolvare a dietei, Dedre-ce 
oposiția a înțeles, că deputății vor fi con
duși de Desid. Perczel, ei au hotărît să 
nu pornescă din cameră, ci din localitățile 
clubului vr'unui partid oposițional și să 
mergă la Buda în fața monarchului 
separat.

„Alkolmany* spune, că prin presen
tarea în corpore și separat, oposiția ma
ghiară vre să demonstreze. Nici unul din 
deputății oposiționali nu se va presenta 
în „diszmagyar", ci în toaletă simplă ne
gru și cu cravată ntyră.

Resboinl ruso-japones.
Capitularea Port Arthurului.

Soirea despre capitularea generalului 
Stossel se adeveresce. Cu 5000 de omeni 
■ce-i mai rămaseră capabili de luptă și cu 
15,000 de răniți internați prin spitale, cari 
nu mai erau scutite de ghiulelele dușma
nului, Stdssel era pas în imposibilitate 
de a mai continua resistența, deși soldații 
erau animați de un eroism gata a jertfi 
și ultima picătură de sânge. Țarul infor
mat despre situația strîmtoratâ în care se 
afia generalul Stossel, a dat însuși ordin 
se capituleze. In consiliul de răsboiu, unde 

Stossel a oomunicat acest ordin, toți ge
neralii au plâns.

Raportele generalului Stosel.
înainte de a comunica ultimele soiri 

referitdre la capitulare, lăsăm să urmeze, 
după depeșele ce sosesc din Petersburg 
cu data de 2 Ianuarie, raportele lui Stossel 
datate de la 13 și de la 19 Decemvrie, 
ultimele, ce sunt cunoscute pănă acuma 
și cari ne dau o ilustrație a dramei ce a 
urmat. Generalul Stossel raportăză, oă Ja- 
ponesii după ce au ocupat colina cea 
înaltă, și-au îndreptat tunurile lor de 11 
policari asupra spitalelor, în cari se aflau 
răniții. In cjlîua de 13 Decemvrie spitalul 
IX a fost aprope ruinat și medicul șef 
Dr. Griveț rănit. Cu tdte acestea medicul 
a continuat a-și face datoria pe lângă 
bolnavi.

La 18 Decemvrie generalul StQssel 
raportăză Țarului, că Japopesii ari aruncat 
în aer un fort din nord-ost și apoi au 
îndreptat un asalt asupra lui. Asaltul a 
fost respins. In fortul acesta și-a găsit 
mortea generalul Kondratenko.

Iu țliua de Sf. Nicolae (19 Decem
vrie) trupele din Port-Arihur au ținut pa
radă. Generalul Stossel raporteză Țarului: 
„Suntem fericiți că din Port-Arthur, pe 
care cu ajutorul Iui Dumnedeu îl ținem 
de 11 luni, putem se trimitem Maiestății 
Vosțre felicitările ndstre omagiale din in
cidentul (jilei onomastice."

Schimbul de serisori între Stossel și Nogi.
Raportul generalului Nogi ce l’a tri

mis la Tokio despre propunerea de capi
tulare a lui Stossel, este de următorul 
cuprins :

„La 1 Ianuarie, ora 5 d. a., un ofițer 
inimic a venit cu stăg alb la prima linie 
a posițiunei năstre situate spre sud de for
tul Susihiing, și acolo a predat o scrisdre 
pe care am primit’o sera la orele 9. Scri- 
sorea acesta e următorea:

„Din situația generală și din posiți- 
unile de luptă ce le-ați ocupat, am pri
mit convingerea, că ori ce resistența mai 
departe în Port-Arthur (ar fi inutilă. 
Pentru a preveni jertfe zadarnice de 6- 
meni, Vă propun, se deschidem negocieri 
pentru capitulare. Dăcă Vă învoiți la a- 
cesta, să binevoiți a numi un comisar cu 
care s’ar pute tracta asupra ordinei și con- 
dfțiunilor capitulării. Binevoiți mai depar
te a determina locul, unde comisarul D- 
vdsțră s’ar pute întîlni cu comisarul meu. 
Tot-odată profit de ocasie a asigura pe 
Escelența Văstră despre stima mea 
deosebită.

ss) Stossel*

Generalul Nogi continuând dice;
„Indată-ce se va revărsa de tjlîiiâ 

voiu trimite un ofițer al meu cu steg alb, 
care va îmâna generalului Stossel următo
rul răspuns:

„Am onore a răspunde următorelela 
propunerea D-V6stră privitore la negocie
rea asupra condițiunilor capitulării:

„Am numit pe generalul meu de bri
gadă, ofițerul de stat major Ijiși pentru 
continuarea tratărilor. El va fi însoțit de 
câți-va ofițeri din statul major și de un funcți
onar civil. Insărcinații nostrii se vor în
tâlni la 2 Ianuarie în Susihiing. Comisarii 
ambelor părți vor primi autorisare de a 
subsrie un act privitor la capitulare, fără 
de a fi necesară o ratificare. Ei vor mai 
primi autorisarea și pentru a face se în
tre imediat în vigore învoiala dintre noi. 
După iscălitura plenipotențiaților, ei vor 
sohimba convenții privitore la capitulare. 
Profit de ocasiune a espriraa Escelenței 
Vdstre stima mea neclintită.

Nogi.“

Antecendențele capitulării.

Etă ce se telegrafiăză despre ante
cedențele capitulării:

Generalul Stossel, comandantul Port 
Arthurului, a chemat la o consfătuire în 
Ziua de 1 Ianuarie consiliul de răsboiu, ca 
se tracteze în cestiunea capitulării.

Stossel a declarat consiliului de răs- 
boiă, că consideră 6osit momentul când — 
în sensul ordinelor secrete ce le-a primit 
de la Țarul — cetatea trebue predată, 
pentru a-se evita o zadarnică vărsare de 
sânge.

Declarațiunea generalului Stossel a 

produs o nespus de durerosă impresie în 
membrii consiliului. Toți generalii au plâns.

S’au stabilit condițitmile de pre
dare. Au jurat apoi cu toții, că la cas 
când numai unul din soldați ar fi dus în 
captivitate japonesă, vor face să șbdre ce
tatea în aer dimpreună cu ei.

Garnisdna rusescă din Port-Arthur 
era de 20.000. Dintre aceștia 15.000 erau 
incapabili de a mai lupta.

Rușii au pus pe picior liber pe toți 
prisonierii japonesi.

Amănunte despre capitulare.
La Londra au sosit cu data de 2 

Ianuarie următărele amănunte asupra ca
pitulării lui Stossel:

Trupele lui Nogi sunt gata de a in
tra în Port-Arthur. Se svonesce, că lui 
Stossel și trupelor lui i-s'ar fi acordat sal- 
vus'conductus, spre a se uni cu armata lui 
Kuropatkin. Scirea âcăsta este primită cu 
neîncredere și se dă cu socotela, că nu
mai generalului StSssel i-s’a lăsat sabia 
și libertatea de a pleca imde va voi, cu 
condițiunea inse de a nu mai lupta contra 
Japonesilor.

Ambasadorul jăpones din Londra 
Hajashi într’o convorbire cu representari- 
tul biuroului „Reuter", a relevat eroismul 
lui Stossel și al trupelor sale și a adău
gat: Urmarfea capitulării Port-Arthnrolui 
va fi fără îndoială, că flota nostră se li- 
bereză, er armata de asediu va pute fi 
utilisată în altă parte. Prin acăsta basa 
operațiunilor năstre devine mai sigură de 
cât ori când. In privința păcii prefer a nu 
mă pronunța. Acăsta este o cestiune asu
pra căreia numai Rusia are a se pronunța.

Onoruri pentru Stossel.
Din Tokio se depeșăză din isvor ofi

cial cu data de 2 Ianuarie : Mareșalul Ya- 
magata a trimis generalului Nogi dorința 
împăratului, în care apreoiând devotamen
tul și sacrificiile aduse de Stossel pentru 
patria sa, ordonă a i-se da acestuia tâte 
onorurile oe i-se cuvin unui soldat.

Generalul Nogi raporteză, că fortu
rile Qsț-Kikwanșan și Ma au fost eva
cuate de dușman pe la 12J/2 ndptea și 
apoi aruncate în aer. Japonesii au ocupat 
aceste forturi și înălțimea de la sudul a- 
cestora. Rușii au aruncat în aer aprope 
tote vasele din port și din intrarea por
tului.

Impresia în Tokio.
Sosind la Tokio rapdrtele generalu

lui Nogi despre capitularea Port-Arturu- 
lui, populația le-a primit cu ovațiunî ne- 
sfîrșite. Mulțimea s’a aglomerat pe străzi 
perourgându-le în strigăte entusiaste și 
cântări de mușică.

Ce die Românii uniți mireni?
Un răspuns la „răspunsul11 „Unirei" pentru „Gazetă".

I.
In nr. 51 al „Unirei" a apărut un 

„respuns* pentru „Gazetă* la un articol 
de fond scris în interesul autonomiei bi- 
sericei române unite și a sinddelor mixte 
din incidentul moțiuuei judelui de tablă 
reg. V. Hossu făcută cu ocasiunea sino
dului protopopiatului Clușiului, ca se fie 
rugat Escelența Sa Metropolitul a reac
tiva sinădele mixte în biserica unită.

„Gazeta" n’a răspuns pănă atjî la a- 
c.est „respuns". Nice n’are ce se răspundă.®) 
Ea și-a făcut datorința de <jiar constatând 
Dumnedeu scie a câtea dră aceea, ce aude 
de 30 de ani de la tătă inteligența mi- 
rănă unită și ce s’a scris de acăsta în co
lonele și a ei și a altor Z'are române cu 
adevărată amărăciune sufletescă: că nu 
mai merge cu „non possumus“ Introdus 
în biserica unită, după-ce s’a deochiat cu 
desăvîrșire în biserica romano-catolică 
și că inteligența mirenă unită își pretinde 
locul ce i-se cuvine în biserica sa.

Deorece însă scriitorul „răspunsului" 
se pune de-o parte pe terenul cel comod 
de „nu sciu", „n’am audit", de altă parte

De respuns cum n’ar ave ce răspunde ? 
Și n’a renunțat de a răspunde.

— Red. 

al iesuitismului deochiat deja în tătă lu
mea, der ajuns a înflori aouma la noi 
uniții ca blandușa de tâmnă â doua-orș, 
negând lipsa, și denegând chiar din punct 
de vedere al chiămărei bisericei îndreptă
țirea participării mirenimei la trebile bise
ricesc! avem se-i răspundem noi mirenții, 
uniți, pe cari ne privesce lucrul în prima 
linie.

Scriitorul „răspunsului" afirmă, că 
trebile bisericei române unite merg bri
liant, autoritățile bisericesci t(5te își fac 
datorința și că stagnațiune în biserica 
unită nu este, er „mutismul" imputat de 
„Gazeta" consistă în aceea, că autoritățile 
bisericesc! gr. cat. își fac lucrul în tăcere 
și nu-1 publică prin (jiare, prin urmare: 
oă scriitorul articlului de fond din „Ga
zetă" este probabil năcăjit că nu i-se tri
mit raporte despre ce se face și plănuesce 
în biserica unită, că Ziaristicei i-ar plăce 
să primescă raporte de aceste, ca să aibă 
ce scrie si desbate și ou ce să-șî umple 
colonele foilor mai variat și că pe autor 
acelui articol de fond nu-1 interesăză atât, 
cum își fac preoții datorința, ci mai rriult 
cum decurge administrația în centrele die- 
oeselor și ce corespondențe se portă ct’. 
ministrul cultelor, din cari lucruri s’ar 
pute scrie volume întregi de articol! inte- 
resanțl.

A veni cu nimicuri de aceste, drept ar
gumente, când de 30 de ani inteligența mi- 
rănă unită face cele mai energice sforțări și 
umblă pe la episcop! și metropolit cu memo- 
rande, ca în trebile bisericei să se introducă 
un spirit nou mai corăspunțlStor timpului, și 
s6 saneze multele rele, ce s’au încuibat și se 
încuibă tot mereu în trebile nostre biseri
cesci și școlare, cari numai spre bine nu 
merg — a veni. 4'°. cu de acestea în fața 
stărei reale de lucruri, n’ar face onâre nici 
unui sintaxist.

Are diaristica n<5stră destul ce să 
serie, numai se vrea, nu despre ceea-ce 
se faoe în biserica ndstră unită, ci despre 
ceea-ce nu se face și despre ceea-ce se 
întâmplă apoi, pentru-că nu se face oe ar 
trebui se se facă: despre turburăriie și 
defecțiunile din Maramureș, Sâlagiu și 
despre generala neîndesțulire cu mersul 
lucrurilor bisericelor și școlelor nostre.

A cundsce corespondența ordinaria- 
telor cu ministrul cultelor uici Ziai'istica, 
nici publicul cel mare nu e curios. Ajunge 
să scie și să fi vădut cu mâhnire, că totă 
acestă corespondență n’a fost în stare se 
apere libertatea bisericei ndstre de a pro
povădui adevărurile religiunei elevilor ro
mâni uniți din școli străine așa, oum află 
și vede ea de bine și cum le pricep elevii 
mai bine, adecă în limba lor maternă; 
pănă ce prin școlile ndstre tdte confe
siunile își pot propune reiigiunea în acea 
limbă, în care le place.

Scriitorul „răspunsului" mai încolo, 
nu crede, oă inteligența mirenă unită este 
indiferentă și rece față de biserică și in- 
stituțiunile ei, ci că acestă este mai mult 
o învinuire a „Gazetei", dăr la finea „răs
punsului" afirmă, că inteligența mirănă 
unită are teren destul de activitate în 
trebile bisericesc! și școlare, der nu vră 
să se folosescă de el intrând ca membrii 
în curatoria seu în scaunele bisericesci 
școlare (cari — nota bene — în cele mai 
multe parochii sunt ca în palmă.)

Cum conglăsuesc aceste două afir
mări, adecă credința și scirea scriitorului 
„răspunsului", aceea numai logica, care 
se revarsă peste tot „răspunsul" o scie.

Der, — <Jice mai încolo „răspunsul" 
— dăcă ar fi inteligența unită indiferentă, 
cum afirmă „Gazeta", nu prin atragerea 
ei la conlucrare cu clerul la binele bise
ricei și școlei s’ar pute sana răul, ei prin 
promovarea religiosității, căci unde este 
acesta, sunt tăte : deci preoțimea să folo
sescă mijloce mai ducătore la scop, ca să 
îndrepte privirea inteligenței spre viăța de 
veci, oare este scopul principal al bisericei 
și pe lângă care tdte celelalte sunt lu
cruri secundare și să nu oruțe munca nioi 
ostenela pentru a cresce inteligența mai 
alipită de religiune.

Preoțimea să crescă inteligența mi- 
rănă !!! Poporul, țărănimea, ar pute-o cresce, 
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decă ar umbla după'aceea, der inteligența 
o cresc alții, nu preoțirnea precum să scie.

Apoi care preoțime se facă educa- 
țiunea inteligenței? Cea tânără, care abia 
absolvând gimnasiul întră între cei patru 
păreți ai seminarului unde patru am de 
Zile nu vede lumea și unde învață tote 
lucrurile ceresoî, dâr nimica din cele lu- 
mescî, ieșind apoi la parochie fără instruc
țiune, fără normativ, lăsat numai în grija 
lui Dumuedeu, și se apucă de adminis
trarea unei parochii având el mai mare 
lipsă de crescere, îndreptare și spriginire 
din partea inteligenței decât acâsta de a 
lui — ? Seu se facă educațiunea inteli
genței preoțirnea cea bătrână, care cople
șită de năcazurile vieții și luptele pentru 
esistență, mare parte nu rămase la bă
trânețe decât cu sprisul și cetitul, și ajunge 
și mai incapabilă de a cresce?

Acest sfat bun este luat de scrii
torul „răspunsului" din. timpul lui Gri- 
gorie cel mare, când nu sciau decât că
lugării ceti și scrie — și i-a trecut de 
mult vremea, precum scie tdtă lumea afară 
de scriitorul „răspunsului".

Apoi de viâța de veci ținem și noi 
sema cât cu ajutorul, îndreptarea și esetn- 
plul preotului, cât fără de acelea; dâr ne 
necăjesce mult, că ni-se prăpădesc cu în
tocmirea, seu mai bine Zis> cu neîntoc- 
mirea acesta bisericâscă de până acum 
vădind cu ochii cele secundare, adecă : 
•încrederea poporului în conducerea preo- 
țimei, autoritatea și vada preoțimei, eres- 
-cerea poporului, averile bisericescî și șco
lare etc. etc.

Schimbarea cabinetului în Austria.
Koerber a plecat după ce a stat la 

•cârma Austriei timp de 5 ani. In auto
graful ce i-l’a adresat împăratul la ple
care se esprimă speranța Suveranului, că 

rși în viitor va pute conta ia serviciile lui 
Koerber. Cine scie cum se pot întdree 
lucrurile!

Vorba e, că cinci ani de cârmuire 
în Austria este o epocă mare. lusuși Ko- 
-erber n’a sperat că va sta atâta la putere 
dovadă că nu șl-a părăsit locuința pri
vată, er splendidele salăne ale palatului 
presidial din Herrengasse au stat timp de 
.5 ani fără stăpân.

Baronul Gautsch are școlă parlamen
tară escelentă. Se d*oe, câ ar ave velei
tăți clericale. Cei ce vreu să-l scuze peu- 
tru acesta, iuvdcă relațiunile inoordate ce 
există între dânsul și partidul social creș
tin. Aceștia însă uită, că social-creștinii 
mu sunt de loc cierioali în accepția vul
gară a cuvântului. In Tirol d. e. unde 
clericalii sadea sunt la putere, social-creș
tinii nu pot câștiga de loc teren. Aceste 
două partide se combat cu înverșunare.

Reichsratul va fi convocat pe la 
■sfÎFșitul lui Ianuarie. Pănă atunci s’a sus
pendat judecata asupra lui Gautsch. Ce 
ifel de om va fi, îl vor arăta faptele.

După depunerea jurământului și au
diența obicinuită la împăratul, baronul 
Gautsch a început a conferi cu șefii par

tidelor. In diua de 2 Ianuarie a conferit 
-cu Dziednszycki și Bdbrzinski membri ai 
-clubului polon, cu Sturgkh din partidul 
■marilor proprietari germani și cu Peschka 
•șeful agrarilor germani. Conferențele a- 
.ceste le va continua și se scrie că în cursul 
•dilei de erî au venit la rând Derschatta 
-din partidul poporal, Gross și Marchet 
.progresiști, Lueger și Lichtenstein creștin- 
sociali, Pacuk, Slransky și JKramar ceh' 
•și Sylva-Tarouca din partidul proprietari
lor mari conservatori.

Conferențele acestea u’au de cât un 
caracter informativ și se crede, oă vor fi 
chemați tot spre acest scop și șefii frac
țiunilor mai mici din parlament.

Șeful radicalilor cehi, Dr. Baxa a 
declarat, că radicalii nu au încredere în 
noul președinte, de ore ce activitatea lui 

,-nu a lăsat bune amintiri la Cehi.
Restul observă o atitudine reservată.

SOIRILE DILEI.
y

— 22 Decemvrie v.

Avansări în reservă- Monitorul ds- 
tei (Verordnungsblattj c. și r. publică nu
mirile de ofițeri în reservă făcute pe tjliua 
de 1 Ianuarie 1905. Cu totul au fost numiți 
948 sublocotenenți la infanterie și vînă- 
tori. Intre sublocotenenții nou numiți găsim 
și numele următore: Octavian Tăslăuan 
la reg. 62 (rang nr. 63) apoi: Popescul 
Pamfil la reg. 41, Domșa Ai. 33, Onciu 
Iosif 43, lacob loan 51, Georgeviciu Lucian 
37, Vlad Eugen 95, Feamțu Vaier 43, 
Bărbat G. 63, Popovict M. 33, Gheaja Ze
no vie 31, Balint 1. 64, Mureșian Artend 
31, Șirlincan Matia 63, Căldarea Nic. 31, 
Poruțiu Valentin 51, Dâmboiti Romul 51. 
Fătuleț Andrei 50, Brădean Herman (?) 2, 
Băeila Ludvic 33, Buzdura Adam 43, Po- 
povicl I. 33, Moldovan I. 37. — La artile
rie: Dr. Roman Dionisie, Cristea Adrian 
și Dr. Duties G. — De asemenea au fost 
numiți și numeroși cădeți aspiranți de o- 
fițer. — Scirea publicată mai deunădi cu 
privire la d. Dr. Meseșianu, Florea etc. 
se rectifică în sensul, că numiți! domni au 
fost transferați la honvezi în calitate de 
sublocotenenți în reseivă și nu accesiști 
cum s’a dis din erore.

Societatea academică social lite
rară „România Jună* invită la sera de 
silvestru, împreunată cu dans, care va ave 
loc la 31 Dec. st. v. (13 Ian. st. n. 1905.) 
începutul la 9 dre sera. Toilette de soiree. 
— Comitetul.

De la curtea regală română. Regele 
și Regina României nu vor mai acorda 
audiențe pănă după anul nou. — Luni d. 
a. s’a dat un concert de curte în aparta
mentele Reginei de cătră d-nil: frații Di- 
nicu, violinistul Malcher și pianistul Fuchs.

Un internat universitar român în 
Constantinopol. In noul budget al minis- 
teriului român de culte și iustrucțiune pu
blică sunt luate sumele necesare, pentru 
a înființa în Constantinopol un interna,t 
pentru studenții români din -Macedonia, 
cari frecuentâză universitatea din capitala 
turcescă. Internatul acesta va începe se 
funcționeze cu începutul anului școlar 
1905/906.

Protopop al Siriei a f^st ales din
tre patru candidați preotul M. Lucuța cu 
totalitatea voturilor.

Piața de sub strajă. Se scie, că a 
trecut anul de când s’a început o mișcare 
pentru a se readuce piața de sub strajă 
destinațiunei sale originale si s’a ales o 
oomisiune, care a ținut mai multe ședințe 
în causa acesta. Alaltăeri s’a ales o dele- 
gațiune, care astădi a plecat la Budapesta 
se ceră intervenția ministrului președinte. 
Membrii acestei delegațiunl sunt domnii 
L. Miess, V. Pau), 1. Moor, N. Folyovits, 
H. Zeidner, M. Koponi, er din partea Ro
mânilor I. Lengeru. Delegaliunea va fi 
primită Joi d. a. la firele 4.

George Kremnitz, locotenent în re
gimentul al 18-lea de artilerie de câmp 
prusian, a fost atașat la legația imperială 
germană din Bucuresci. Tîneru) ofițer e 
fiul regretatului doctor Kremnitz și al 
d-nei Kremnitz, colaboratdrea Carmen 
Sylvei. Pe câmpul literilor, d. George 
Kremnitz a debutat cu un studiu asupra 
desvoltărei armatei române după răsboiul 
de la 77/78, — bine apreciat în cercurile 
militare.

Necrolog. Preoțirnea districtului pro- 
topopesc gr. cat. al Cudșirului, cu inima 
înfrântă de durere face cunoscut, cumeă 
mult onoratul Demetriu lancu, paroeh gr. 
cat. în TurdaȘ, asesor consistorial, notar 
al districtului și forului protopopesc, după 
un morb greu,împărtășit cu ss. sacramente 
ale muribunzilor, și-a dat Luni în 2 Ianu
arie n. 1905 la 3 ore dimineța nobilul 
său suflet în mânile Creatorului, fiind în 
anul ai 64-lea al etății și al 30 lea al 
preoției. Înmormântarea se va face Mer
cur! în 4 Ianuarie n, 1905, la 9 ore dimi- 
nfița după săvîrșirea s-tei liturgii pentru 
mântuirea sufletului lui.

0 pioducțiune declamatoriei mu
sicals împreunată cu dans, arangiază e- 
levii șcdlei greco-cat. din Roșia-montană, 
Duminecă, în 8 Ianuarie st. n. 1905 în 
sala „Casiuei". începutul precis la 7 ore 
sera. Prețul de întrare de persona 1 cor. 
Venitul curat este destinat în favorul bi- 
sericei și școlei gr. cat. din Roșia-mon
tană.

Pentru copiii orfani s’a înființat în 
Budapesta o societate cu numele „Crucea 
albă11. Acestă societate ia sub îngrijirea 
sa copii orfani și cu totul lipsiți de mij- 

lfice de esistență, cari primesc câte 10 
cor. lunar, sumă ce se dă mamei copilu
lui. In cele mai multe cașuri înse socie
tatea ia cu totul sub îngrijirea sa copii 
orfani și pe cheltuiala proprie îi plasdză 
la familii din provincie agricultori seu 
meseriași. Anul trecut a dat ajutore de 
câte 10—20 corone în 462 cașuri, er cu 
ocasiunea Crăciunului a distribuit încălță
minte și haine la 150 copii. Afară de a- 
cesta societatea întreține 200 copii și nu-și 
uită nici de copiii orfani de ambii părinți 
In decurs de 1’/, an a așezat 50 copii la 
familii cinstite. Un emisar al acestei so
cietăți, d-na Nic. Koluzsi trimisă fiind și 
în Brașov, vinde călindare cu ilustrațiuni 
in favorul societății și ne rdgă sâ luăm 
aefistă notă pentru informarea publicului.

O scrisore a generalului Kuroki. 
Membrii unei societăți germane, cari se 
întruneau sera regulat într’un restaurant 
din orașul german Dortmund au trimis în 
24 Septemvrie următorea carte poștală 
cătră comandantul suprem al primei ar
mate japonese:

Generalului Kuroki în Japonia, ac
tualmente pe câmpul de răsboiti.

Cu mare interes și cu o adevărată 
însuflețire am admirat conducerea Esce- 
lenței vdstre în actualul răsboiiî și do
rim. beliducelui până acum neînvins al 
armatei I japonese și în viitor succese 
noroefise. Drept amintire vecinică a 
victoriilor D-vdstră, ne rugăm de sem
nătură Esc. Vfistră pe carta poștală ad 
nexată. Salutăm pe marele beliduce! 
Membrii cercului Stuckmann".

In fliua de 24 Decemvrie, chiar după 
3 luni a sosit, precum comunică fliarul 
„Dortmunder Ztg.“, următorul răspuns:

„De pe câmpul de răsboiu în Man
ciuria, 5 Nov. 1904.

Mă bucur nespus de mult, a primi 
din depărtare așa mare, felicitări la vic
toriile nostre. Precum sciți, noi sun
tem elevi ai tacticei germane. Și pentru 
acesta bucuria mea este duplă, de a fi 
felicitat de domni germani. Cu deose
bită stimă al d-vdstră supus T. Kuroki, 
general și comandant al armatei I".

Bibliografie.
A apărut: „Anuarul băncilor ro- 

rnânef anul VI, 1905. Editura delegațiu- 
nei exmise de conferența directorilor de 
bancă din 25 — 26 Iunie 1898 Sibiiu. Ti
parul tipografiei archidiecesane 1904. Con
ține: Institutele de credit române (102 la 
număr); Banca Austro-ungară; Coropetin- 
țe și timbre ; Cheie pentru calcularea inte
reselor.

Din „România Musicalăf revistă 
de artă și literatură, a apărut nr. 21 — 22 de 
la 1/14—15/28 Noemvrie 1904, cu urmă
torul sumar bogat, instruotiv și variat: 
Carmen Sylva, de Emil Criztman. — Vi
drei mele, versuri, de Elena Dumitrașcu. 
— Cronica teatrală: Teatrul Național; O- 
pera, de Refa. — Cronica Musicală: Con
certele pianistului Sauer, de Duo; Con
certele violonistului Huberrnann, de Do- 
misoldo; Concertele Societății filarmonice, 
de Don Remi; Concertele d-nei Lula Mysz- 
Gmeiner, de Oaros. — Corespondențe ; Ge
neva : La Musique a Genăve, de E de 
Stoeklin; Pernambuco (Brasilia), de I. 
Th. Pereira; Iași, de I. Șor; Craiova de 
V. Gr. Elvir. — Sciri scurte; Din steină- 
tate ; Din țeră.

Director, Constantin M. Oorooneanu; 
redactor-șef luliu I. Roșea. Apare de două 
on pe lună. Redacția și Administrația în 
Bucuresci, strada Olteni, nr. 46.

Abonamentul simplu, pe an 12 lei, 
er cu premii în valore de 20 lei, pe an 
22 lei. Pentru preoțit rurali și pentru în
vățători, lei 8, fără premii, cu premii 18 
pe an.ULTIME SCIRI.

BucurescT, 3 Ianuarie. D-l G. Gr. 
Cantacuzino însărcinat cu formarea 
cabinetului a compus următorea 
listă: Cantacuzino, președinte și in
terne, generalul Mânu resboiti, Tache 
Ionescu, finanțe, generalul Iacob La- 
Tiowzn, externe. loan Lahovari, domenii, 
I. C. Grădișteanu, lucrările publice, 
BlUlărău. justiție, M. Vlădescu, pulte 

și instrucțiunea publică. Astăzi la 
brele 6 sera d-l G. Gr. Cantacuzino 
se va duce la palat spre a presents, 
lista noului cabinet. Mâne la brqle 
11 noii miniștrii vor depune jură
mântul și apoi îșl vor lua în pose
siune portofoliile.

Tokio, 3 Ianuarie. Erî sâra Ia 
orele 10 s’a semnat de cătră repre- 
sentanții ambilor beligeranțl actul 
formal de capitulare.

Cifll, 3 Ianuarie. Ofițerii torpi- 
lorelor sosite din Port-Arthur aici 
spun, că spitalele din Port-Arthur 
au fost nimerite de numerbse gpa- 
nate, încât cei răniți ,n’au mai voit 
se remână în ele. Mulțl din ei au 
căutat adăpost între dărîmături, alții 
s’au pus în linia de bătaie. Muni- 
țiunea a început se lipsâscă. Incru- 
cișătorul japones „Akitsuschyma“ și 
3 vânători de torpilare păzesc por
tul Cifu.

Cifu, 3 Ianuarie. Panceratele 
„Retwisan", „Poltava" și „Pallada" 
au luat erî foc, care a ținut tdtă 
diua. Rușii au aruncat în aer vasul 
„Sebastopol41.

Cifu, 3 Ianuarie. La consiliul de 
resboiu convocat de generalul Stfjs- 
sel în vederea capitulării, Stossel a 
declarat, că a sosit momentul, în 
care urmând instrucțiunilor secrete ale 
Țarului, trebue se se pună capet 
vărsării de sânge.

Tokio, 4 Ianuarie. Actul de ca
pitulare dispune, ca soldații garnisonei 
ruse din Port-Arthur s8 fie transportați 
în Japonia ca prisoner^.

Budapesta, 4 Ianuarie. Partidul 
național și partidul .Szederkânyi au 
fusionat cu partidul kossuthist. Opo- 
sițiunea a decis, ea să nu mârgă la 
palatul regal din Buda, spre a as
culta mesagiu!.

Diverse.
O visită periculosă. Redactorii dia- 

rului german „Reichenberger-Zeitung“, din 
Reichenberg (Boemia), au primit în diua 
de 18 Noemvrie o visită forte neliniștito- 
re. Imblânfijtdrea de fiare a menajeriei so
site de curând In localitate, în dorința de 
a se face cunoscută pressei locale, le-a fă
cut o visită la redacție, însoțită de doi 
lei, legați cu lanțuri puternice. Ve închi
puiți dfică a fost primită cu tdtă graba și 
entusiasmul ce merită o asemenea visită 
puțin obicinuită!

Perderi causate de ceață. In fiiua 
de 8 Decemvrie a fost în Londra ceața 
cea mai deasă ce s’a vâdut vr’odată S’au 
prețuit perderile pricinuite de aefistă ceță 
și s’au constatat următdrele:

Companiile de căi ferat au perdut 1 
milion de franci; omnibusele 125 mii de 
franci, birjarii 50 mii, teatrele. 100 mii, 
restaurante 125 mii.

Perderile lucrătorilor, cari nu s’au 
putut duce la muncă și ale fabricelor cari 
au trebuit să înceteze lucrul din causa 
aefista, sunt prețuite la 2 milifineși jumă
tate de franci.

Consumația gazului a fost cu 500 
mii franci mai mare decât în timpuri nor
male.

In sfîrșit s’a prețuit la 7 milione și 
jumătate de franci perderea suferită de 
comercianți.

Vn abator pentru cai. La Paris 
s’a Inaugurat un abator esclusiv pentru 
tăerea cailor. Pănă acuma caii se tăiau 
la abatorul de vite albe, deși 20,000 de 
cai se consumă pe an la Paris. Deși car 
nea de cal este privită de majoritatea 
omenilor cu desgust, totuși se află la Pa- 
r s nu mai puțin decât 300 de măcelării de 
oarne de cal, unde nu-i permis să se vîndă 
altfel de carne.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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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 
esistenței sale — ,, Călindarul Pluga- 
rulqia, fidel numelui seu, întră în 
casele cărturarilor și omenilor noștri 
de la sate și orașe, ea prin învăță
turile și povețele din ramura econo
miei se le îmbogățescă cunoscințele 
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 
prilegiu de a-și 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- 
ndui“ este următorul:

Cronologia anului.—Regentul anului.
— Sărbătorile și alte dile schimbătbre. — 
Calculul sărbătorilor mai mari. — Posturile.
— Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului, la lie-care lună 
dându-se sfaturi despre lucrările, ce are 
să le făcă economul, care ține să-și porte 
economia după tote cerințele. — Ta
xele telegramelor și poștale. — Taxele 
pentru pachete și pentru porto-tarif după 
greutate. In partea acăsta 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 tergurilor e și de rândul 
acesta fărte bogată. După datele oficiose 
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 următorele articole din ramura eco
nomiei : Cunoscerea pămentului, de Th. A. 
Bogdan ; Cultura rațională ă cartofului, 
de Gh. Manolescu ; Economul ca doctor, de 
loan Georgescu; îngrijirea și pregătirea i 
pământului în școla de pomi, de A. Bol-1 
dor ; Cultura macului.

In partea literară, se publică : „Gro- 
sița, care i-a adus noroc", o frumosă po
vestire de Jassy Torrund (trad. Oniță); 
Ochii negri (poveste) de E. Părăianu ; Le
genda 'Slefan cel Mare și îngerii*. Urmeză 
Anecdote poporale și Glume, de Marion, 
Speranță și alți scriitori, în versuri și j 
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 
(Harului nostru pot să procure călindarul 
și de-odată cu reînoirea abonamentului la 
16ia nostră.

Cursul pieței Biașov.
Din 2 Ianuarie n. 1904.

Bancnote rom. Comp. 18.64 Vând. 18.70
Argint român. 18.40 „ 18.64
Napoleond’orl. 19.06 „ 19.10
Galbeni n 11.20 „ 11.30
Rable RusescI îi 2.53
Mărci germane „ 117.20 „ 117.40
Lire turcescl 1» 21.50 , 21.C6
Soris. fonc. Albina 101.- , 102.-

Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Ianuarie n. 1905.

Renta ung. de aur 4% .... 118.65
Renta de corâne ung. 40/0 . ■ - 98.10
Impr. caii. fer. ung. în aur 3’/2°/0 . 88.90
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 97.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. uug. cu premii...................  209.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.— 
Renta de hârtie austr......................... 100.20
Renta de argint austr......................... 100.20
Renta de aur austr..............................119.55
Renta de corone austr. 4% • • • 100.35
Bonuri rurale ungare 3’/2 % . - • 91.35
LosurI din 1860. ....... 15635 
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.26
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 804.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 679.75 
NapoleondorI . . ....................... W.lOY-j
Mărci imperiale germane. . . . 117.50
London vista................................. 239.70
Paris vista....................................... 95.30
Note italiene..................................... 95.30

Cărți de rugăciuni și predici.

Cuvântări bisericesc! scrise de loan 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b 
porto. §

Oaventări bisericesci de Ioan Pa
piu: tomul III cuprinde cuvântări bi- 
iericesol acomodate pentru orl-ct timp; 
si pentru tore să: bătorile de peste an. Pe 
șângă predici, se mai află în text câte-o 
Instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-oare 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto),

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de F. Ohristf. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări bisericesci pre serbătorile 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob Ni- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărtioică de mângăere sufletâscă, 
care costă legată 3 cor. (plus 10 b. porto).

„Cuventări bisericesci de Mas
sillon* traduse din originalul tranoes de 
loan Genț protopop gr.-oat. român al diecesei 
de Oradea-mare. — Deja la 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlu1 de mai sus 
oare cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesinstic frances. Pr^dioile sunt 
împărțita de traducător după anul bisericesc 
răsăriten, și fie-c»re este pusă la acea Dumi- 
neoă seu sărbătâre, cu a oărei evanghelie 
se potrivesoe predica. Un volum elegant de 
preste 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Massilon. — Traduoerea se distinge prin- 
tr’un limbagiîi ales. — Prețul 5 cortine (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări funebrall și iertăciuni din 
autori renumițl, preluc-ate de Titu Budu. 
Tom. JI. preț. 2 cor. (plus 20 b. porte.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—4!) de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei UI în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. Ia preparandia din Blașiti, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașitî.

„Colonel David baron Urs de 
Mar gin a la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul oolonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, âr 
altul din timpul mai reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
Lancu*, apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Parezei prin d-1 Dr. Amos 
Frântura oausa fondului pentru monumen
tul lui lancu. Prețul este 1 coronă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vitezul*, tradițiunl, legdn-de, 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteqahul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Românul im sat și la oste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, eunosoutul și me- 
ritosul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Dupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. (-|~ 10 b. porto).

„Țăranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (fi- 5 b. porto).

„ David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

MT Cea mai scumpă comtfră este sănătatea! ““Wi
9^-’ Ca scut în contra recelei, din care vin diferite morburi, servește încălță
mintea bună și caldă; dacă piciârele sunt calde, tot corpul omului este ferit 
de recâlă. Deol recomand Onor, public .Magazinul meu din —-.... ......

Strata, ZTorțiî. nr. 1O_
cu mare asortiment de încălțăminte de iarnă, pentru oraș, pentru voiagiu, 
pentru patinator , vânători, pentru dans sâu nunte etc. — Mărfuri solide, mo
derne și prețuiri ieftine, spre esemplu vre-o câteva prețuri indicate aci:

Pentru Dame:
1 păr. Ghete postav cu piele delafl. 1.80
1 „ Galoci căptușiți . . „ „ 1.35
1 „ Șoșoni de gumă . . „ „ 3.80 M
1 „ Pantofi din piele, pt. dans „ 1.60 ~
1 „ „de miresă, albe dela „ 1.90 a
1 „ n n » delaok „ „ 1.70
1 „ » „ casă calde „ „ 0.80
1 „ „de Boxkalf de patine „ 5.50

Pentru cepiî, fete, băeți în orI-<

Pentru bărcați:
1 pr. Ghete postav, piele mgra fl. 3.50
1 „ GalocT căptuș. cu flanel dl. „ 2,20
1 „ Șoșoni cu gumă . . dela „ 4.20
1 „ Cisme Halina piele niagră „ 6.— a
1 „ „ Pjuf'C russe. de vânat „ 8.50 ”
1 „ n de voiagiu Pislă . „ 1.20 a
1 „ Ghete lack de salon . . n 4.50
1 „ „ Bax de patinat . „ 5.50

c forme, în mare alegere și forte ieftine.
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^A. Mureșianu
Srașov. Tergsal Ismlui îVr.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune miji 6 ce tehnice și fiind bine asortat cu +ot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

imprimate artistice
ÎN AUR, ABSINT ȘI COLORÎ.

CĂRȚI DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE_ -----_SOT’-AJx' O 'x ax. ;

FOI PEKIODZCE.
BILETE ~DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRÂME_ELEGĂNTE. ;BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ §
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. •

.VTLggB.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în’ curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

n

a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(ȘowveX'fe, in lolă măvi/mca-

TAW& OTWIALl, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREJURl-CURENȚE și diverse
BILETE DE INM0RMENTAR1. 
se primesc în biurouJ

<>

K T

T

n
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Plecarea și sosirea trenărilor He stat mg. ung. în Brașoi
Valahii din 1 Octoanvrie st. n. SÎMM.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul mixt la ora 5’32 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.

III. Trenul de pers; la ora 8’7 min. sâra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10‘26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 4-59 m. dim.*)
*) (Nu mai până în 15 Novembre).

III. Trenul mixt la orele 11‘35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6’50 săra. * 

(care circulă numai la Predeal'.
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.25 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8’45 min. a. m.*

(* au legătură până la Ciuc-Gyimes).
III. Trenul de per. la ora 2’50 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Szereda'.
IV. Tren de pers, la ‘‘rele 6.34 m. sera.*
Dela Brașov la Zernesci (gara Bartolomeiu)

I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.

I. Tren ace. p. Arad la orele 4-52 m; dims-
II. Trenul de persone la ora 7‘50 dim.

III. Tr. acceL peste Clușiîi la 6. 2-9 m. p. m„
IV. Trenul mixt la ora 9-27 miu. sera.

Dela BucurescI la Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7'28 min. dim.

II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m. 
(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).

III. Trenul pers., la ora 4'65 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sera.
V. Tr. accel. la orele 10*14 m sera.

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brasov
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim-

(are legătură cu Ciuc-Sereda),
II. Trenul de pers, la ora 1’59 m. p. m.

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
III. Trenul mixt, la ora 6T0 m. sera.*)-i
IV. Tren mixt, la orele 10’1 m. sera.
Dela Zârnesci la Brașov (gar. Bartolomeiu.)-

I. Trenul mixt la ora 7-02 min. dim.
II. Trenul, mixt la ora 1’12 min. p. m.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


