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Manuflcript-G nu sg retrimit- 
INSERATE

ge primesc la AdministraȚIunâ în 
Brașov și la urinâtorele 

BIROURI d9 ANUNȚURI;
In Vlena: la M» Dukes Naohf., 
Nux. Aug-enfeld & Emeric Lea
ner., Heinrioîi Sohalok, A. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppolik. 
in Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Eltstein Bornat, lulin 
Leopold (VII ErKsdbet-kcrut).

PREȚUL INSERȚII!HI LOR : o se
rie garmorid pe o colon;! 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai aese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina S-a o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„găzsta» ieseiniH^e! | 

Abosamente neutru Ansi Usffscii 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-i'll de Dumlneoă 4 o or. pc an. 

Pentru Komânla și străinătate ■ 
P« un an 40 franci, pe ș6se 

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

Se prenuntera la tete oii- 
eiele poștale din întru și din 
afară și la d-mi colectori.

Aîoiiamentul pentru Brașov
A (hiHuitlr ațintita, Piața mare, 

Tfirgul Inului Nr. 80. stagiu 
1.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
2-4 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. Un eseni- 
plar 10 hani. — Atflt abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a ae plăti înainte.

Nr. 205. Brașov. Vineri 24 Decemvrie. W04.

țicA ABONAM^
LA

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

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii fdiei 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 cere lămurire.
Ni-s’a adresat din diferite părți 

Întrebări, ce credem despre „eonfe- 
rența electorală44 convocată la Si
biiu, ddcă ea pote fi considerată de 
conferența partidului nostru național 
și decă în consecință pot lua parte 
la ea cu deplină liniște și încredere 
toți aderenții sinceri ai partidului și 
programului național dela 1881?

Era lucru natural, ca cei ce au 
urmărit cu atențiune mersul lucru
rilor în sînul nostru, mai ales de vre-o 
trei anlîncoce, surprinși fiind de convo
carea. amintitei conferențe, se simță 
necesitatea de a se lămuri și orienta 
bine, ca să soie cum sS procedeze. 
Mai puternică ca. odinidră e acți în sînul 
nostru dorința de a se procede co
rect și solidar în căușele ndstre na
ționale, cari nu mai pot suporta în 
momente critice ca cele actuale 
neoriontarea și greșelile din trecut.

De trei ani de (file organul 
nostru luptă în contra curentului 
păgubitor, ce s’a ivit în acest in
terval între noi și pe care l’am nu
mit: acțiunea desertorilor partidului 
național român dela 1881.

Cum vine, că tocmai acești de
serturi, cari s’au lăpedat de progra
mul național de la 1881 inaugurând 
pe barba lor acțiuni activiste în cu
tare ținuturi, acțiuni, ce le continuă 
aefi luând parte la mișcarea elec
torală în cele mai diferite direcțiuni, 
s6 aibă rolul de căpetenie la însce
narea „conferenței electorale41 din 
cestiune, și totuși acesta conferență 
se trecă de conferență a partidului 
național român, cum vreau s’o pre- 
sr-nteze foile lor?

In comitatul Aradului, al Biho
rului, la Orăștie, la Hațeg și în Do- 
beca se fac deja pregătiri pentru 
alegerile viitore și un numer consi
derabil de Români aderenți ai cu
rentului nou activist și-au pus deja 
candidaturile; er „conferență electo
rală41, ce se va întruni numai peste 
cinci c|ile, se potă lua ore hotărîrl ne- 
îufluințate ca cele de odiniorăîn in
teresul partidului național, când a- 
ceștl candidați cu toți ortacii lor 

vor lua parte activă la ea, cum seim 
sigur că vor face-o, că stăruie și do
resc se o facă ?

OrI-cine vede imposibilitatea ca 
couferența acesta cu astfel de mem
brii se potă ti continuarea conferen- 
țelor nostre naționale din trecut.

Și aici ajungem la punctul cel 
greu, care opăcesce și desorienteză 
a<jl publicul român. In ce chip este 
a se esplica totuși, că convocarea 
acestei conferențe e subscrisă de doi 
bărbați, pe cari îi cunoscem de mult 
ca membri ai comitetului partidului 
național ?

Acbsta se esplică forte ușor, 
fără a mai pune întrebarea ca ce 
se presentă convocatorii înșiși în ac
tul convocării, prin faptul constatat, 
că ei au lucrat și lucră în comun 
acord cu aceia, cari conduc așa 4>- 
sul „curent nou44, cari s’au rupt de 
partid și au renegat programul seu.

Și de aici urmâză logic, că nu 
se mai pote trata de-o conferență a 
partidului național dela 1881, ci nu
mai de-o întrunire, care va fi chie- 
mată se sancționeze acesta tovără
șie a vechilor membri din comitet 
cu activiștii de la Orăștie și de la 
Arad, cari de mult au apucat pe 
cărări, ce nu sunt ale partidului 
național.

Este c’un cuveni o conferență 
a activiștilor, cu care avem de a 
face și la care aderenții partidului 
și programului dela 1881 n’au ce 
căuta.

In sensul acesta numai am pu
tut lămuri pe cei ce n’au fost lă
muriți îndestul din cele ce au cetit 
de trei ani în foia nostră.

Disolvarea dietei. Erl ia orele 11 
a. m. s’au adunat membrii camerei depu- 
taților și a magnaților în sala de eerome- 
nii a. palatului regesc din Buda pentru a 
asculta mesagiu!, de disolvare a dietei. Ma- 
jestatea Sa, mcuiijurat de asistența regală, 
după ce a intrat în sală, a dispus să se 
cetdscă mesagiul. In mesagiu se spune 
între altele, că luptele parlamentare au 
făcut cu neputință lucrarea camerei. Nu
meroși deputați au cerut reforma regula
mentului camerei, însă luptele ce au ur
mat din causa acesta au zădărnicit spe
ranțele, ca dieta se-și recâștige capabili- 
tatea de lucrare. Restabilirea acestei lu
crări este o datorie a coronei. Din causa 
acesta corona ține se dea „națiunei14 oca- 
siune de a lua posiție în cestiunea acesta 
după-ce activitatea instituțiunilor consti
tuționale ale țări! a fost. împiedecată din 
motive interne. In cestiunea acesta „na
țiunea14 trebue să-și manifesteze voința.

„Conferență electorală^
și aderenții partidului național.

Nedumerirea, ce a deșteptat’o con
vocarea d-lor G. Pop de Băsesci și Dr, V. 
Lucaciu la o „conferență electorală11 în 
cercurile aderenților sinceri ai partidului 
și ai programului nostru național, iese la 
ivelă în tot.e părțile.

„Drapelul* din Lugoș dă espresiune 
vină acestei nedumeriri. A credut. — dice 
— că conferența convocată este a acti

viștilor, cari în fața acțiunei electorale au 
simțit trebuința de a-șî lămuri situația și 
de a-și institui uu „comitet electoral ese- 
CÎâltlV41.

Diarele activiste „Tel. Rom.11 și „Li
bertatea11 consideră conferența de confe
rență a partidului național român. De aici 
nedumerirea! După persdnele convocă- 
tdre s’ar pute admite, că comitetul parti
dului convocă conferența națională, der 
în cașul acesta trebuia se se pună la or
dinea (filei raportul comitetului despre ac
tivitatea sa în ultimii 12 ani și trebuia să 
se spună în convocatorii), că este confe
rența electorală a partidului național și 
trebuia să se ia disposition!, ca membrii 
partidului național fundat la 1881 se-și 
alegă delegații pentru conferență, căci 
Ciocan, Avramescu etc. nu pot ave loc 
în acea conferență, tocmai așa precum nu 
pot ave loc d-nii Dr. Vlad și loan Suciu. 
Apoi încheie așa: Ce coufereoță este cea 
convocată pe 10 Ianuarie la Sibiiu? Con
ferența electorală a activiștilor? Atunci 
noi, cari ținem ia organisația partidului 
național creat la 1881, n’aveni ce căuta 
acolo. Ori e conferența electorală a par
tidului național român? Atunci trebue se 
ni-se spună acesta lămurit printi’o convo
care corectă, ea să se potă representa 
membrii partidului prin delegații lor ade- 
vărați.

Pănă nu se va lămuri acesta — 
dice diarul lugoșan — noi nu vom face 
nici un pas, ci vom sta reservați.

** *
In mod și mai accentuat s’au mani

festat nedumeririle de mai sus în sînul 
Românilor Giușeni, despre ce ne dă o 
probă următdrea scrisore, ce a fost adre
sată de cătră trei aderenți ai partidului 
național de acolo protopopului din Co- 
șocna și nî-a fost comunicată și ncîuă. 
Eată-o :

Clușiu, 4 Iau. n. 1905.
Prea onorate domnule!

La prețuita scrisore, prin care bine
voiți a ne oferi mandate pentru „confe
rența electorală11 convocată de d-nii Geor
ge Pop de Băsesci și dr. V. Lucaciu, am 
ținut a Vă răspunde pe scurt, că din mo
tive principiare nu suntem în situațiune 
de a primi mandatele oferite, și V’am a- 
dresat rugarea, că încât țineți la partidul 
național român, se refusați de a faoe ale
geri de delegați pentru întrunirea de la 
Sibiiu. Ne simțim datori a Vă motiva a- 
cum și mai pe larg atitudinea nostră.

Refusul nostru s’a impus prin faptul, 
că noi ținem cu stricteță, în formă și fond, 
la, programul și principiile de organisatio
ns ale partidului național român și nu sun
tem dispuși a ne preta, neoum ca complici, 
der nici chiar ca martori, la acte cari șgu- 
due temeliile partidului nostru și compro
mit, deci, condițiunile de desvoltare poli
tică națională ale poporului român.

Cum însă „convocarea" d-lui G. Pop 
de Băsesci omite cu întențiune indicarea 
calității lui oficiale de președinte al parti 
dului, omisiune ce se repetă și ia iscăli
tura d-lui Dr. V. Lucacm, — nu putem 
admite nici un moment, că acestă convo
care este făcută în numele comitetului 
național, mai ales că acest act nici nu -e 
adreseză cătră delegații partidului națio
nal român, nici nu vizeză alegătorii or- 
ganisațî pe basa programului de la 1881, 
nici nu ordoneză măcar obligătdrele ale
geri publice de delegați ai partidului na- 
țiooai.

Partidului pote să-i spună cuvinte 
de ordine numai comitetul național. Tdte 
semnele arată însă, că în urma curentului 

de disoluțiune ce a străbătut la conduce
rea partidului, comitetului seu îi este frică 
în fața puterii de a usa de atribuțiunile 
în virtutea, cărora singur pdte să vină în 
contact cu partidul, său îi este rușine de 
a se preșenta în calitatea sa oficială în 
fața națiunei, după actele de felonie poli
tică, ce uniî noi membrii ai săi, vîrîțl a- 
colo în mod neadmisibij, au săvîrșit în 
contra programului și organisației parti- 
dulm pe lângă conivența tacită a vechilor 
membrii.

Cât pentru noi, nu ayem nici temă, 
nici genă de a ne mărturisi pe față, că 
suntem firm hotărîți de a stărui pentru 
partidul național și programul seu neștir
bit. Asta o socotim o datorie pentru noi 
și pentru fia-care Român.

Animați de aceste convingeri, noi nu 
recundspprp „convocarea" d-lui G. Pop 
de Băsesci drept act al comitetului națio
nal, și eă aceea ar suna partidului națio
nal român. Decă deci pe acestă șubredă 
basă s’ar întruni undeva vre-o adunare 
de pretinși delegați, eșiți din nisce ale
geri oculte, aceea nu pote fi de cât o. 
/iset/rfo-conferență, fără titlu legitim și va
lid de a se declara în numele partidului 
național român.

Etă de ce Vă am rugat, ca nioi se 
nu conlucrați la un astfel de simulacru de 
conferență, și Vă mai rugăm,. să binevoițț 
a advertisa pe aceia, cari y'au însărci
nat, ca în vederea responsabilităților po
litice, să-șî întocmăscă acțiunile conform 
principiilor de organisațiune ale partidului 
nostru.

In cașul acesta ne-am simți fericiți 
de a pută întruni încrederea alegătorilor 
aderenți ai partidului național din cercul 
d-vostre.

Primiți vă rugăm etc....
Z)r. Dălanu.l)r. JBrâncu. Dr. Poruțiu.

*

De-odată cu scrisorea de mai sus ni- 
s’a trimis din partea celor subscriși, spre 
mai bună lămurire, și copia unei scrisori, 
ce a adresat’o d-1 Dr. A. Prâncu în Sep
temvrie 1901 răposatului Dr. loan Rațiu, 
în care se plângea de procedeurile de pe 
atunci ale comitetului, „prin cari s’au de- 
lăturat membrii din comitelui ales, cari 
erau responsabili conferenței, și s’au înlo
cuit prin „fruntași* neresponsabili, cari 
n’au făcut parte nici din comitet, nici din 
conferența delegaților".

Apoi ni-s’a trimis și o copie a unei 
scrisori adresate în 24 Octomvrie a. c. 
d-iui George Pop de Băsesci, de d-1 Dr. 
Dăicanu, în care acesta se plânge asupra 
aceluiași lucru, că, adecă, comitetul „s’a 
întregit cu membrii, cari s’au pus de fapt 
în conflict fățiș cu programul, organisa- 
țiunea și decisiunile conferenței partidu
lui național"; apoi, că „esistă o conivență 
nepermisă între vechii membrii ai comi
tetului și cei în mod neadmisibil optați 
în favorul acelui cureut destructiv, pe 
cari aceștia l’an înțrodus nereprobați de 
comitet în sînul partidului nostru14.

D-1 Dr. Dăianu mai dice în acestă 
scrisore, că demersurile necorecte, lajoa.FÎ- 
i-se cere conlucrarea ca „bărbat de încre
dere11, sunt menite numai pentru a crea 
o ulteriorii ratificare a actelor de nediș- 
ciplină și desorganisare, comise sub egida 
membrului din comitet Dr. Aurel Vlad și 
pentru a provoca prin alegeri (de dele
gați) „sub discrețiune44 nu simulacru de- 
conferență, care să legitimeze procedarea, 
acestuia și a soților săi.
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Apponyi — 48-ist.
(Fusiunea „partidului național" (appony:st) 

si a partidului Szedarkenyi cu partidul independist 
koșutist.)

Alaltăeri s’a întîmplat în Budapesta 
un eveniment politic de mare însemnăta
te. „Partidul national“ al contelui Appo
nyi și partidul-Szederkânyi au fusionat cu 
partidul independist și de la 48 al lui Kossuth

In conferența de Marți a partidului 
seu, contele Apponyi a declarat între al
tele, că pănă acum a fost sincer aderent 
al basei de la 67, văzând înse că basa acesta 
o nimicesce însuși guvernul, află sosit 
timpul de a lupta pentru un vitor mai 
bun al patriei sale pe basa uniunei perso
nale. A cetit apoi scrisorea deschisă ce a 
adresat’o alegatorilor săi din Jaszbereny, 
după care a repetat declarația că acum 
nu mai privesce îndărăt, ci numai înainte.

Membrii fostului partid apponyist 
Batlhyăny, Eug. Zichy, Stef. Karolyi, au 
declarat, că fericiți și cu însuflețire vor 
urma pe Apponyi îu luptele politice vi- 
itdre.

Din conferență s’a adresat apoi o 
scrisore cătră Francisc ^ossuth, in care îî 
aduc la cunosciință hotărîrea de a fusiona 
cu partidul 48-ist, fiind-că garanțiile viito
rului țării nu le mai pdte da acum, decât 
basa uniunei personale, care este punctul 
de vedere al partidului independist.

După amiadi la orele 5 o delegație 
în frunte cu contele Albert Apponyi s’a 
dus la conferența kosuthistilor, ca să-i a- 
ducă la cunoscință fusiunea. Aici conte
lui Apponyi i s’au făcut mari ovațiuni. De 
bucurie Francisc Kossuth, bătrânul Ihaly, 
Barabas, Toth și toți ceilalți koșutiști, au 
plâns. Apponyi a ținut apoi un discurs în 
oare a <Jis între altele.

. Un stat cu constituție știrbită 
nu e capabil a esercita forță de atracție 
așa de mare, încât să potă contopi pe ce
tățenii de limbă streină, în sentimente na
ționale și în iubire de patrie comună. Am 
oonvingerea, că pe acest teren trebue să 
mergem direct spre ținta aceea, ca unita
tea națională maghiară să devină faptă și 
că cu măsuri de jumătate nu se pdte crea 
un stat național capabil devieță... Sunt 
aici (în partidul kosutist) dimpreună cu a- 
micil, cari la tdtă întîmplarea aduc cu ei 
un capital, un trecut politic, de care nu 
se legă nici o murdărie. Și acest capital 
moral, precum și acel mic capital inte
lectual cu care ne-a dăruit Dumnezeu, îl 
sacrificăm principiului nostru comun: elup- 
tarea independenței Ungariei."

In aceeași di s’a întîmplat 'fusiunea 
partidului-Szederkenyi (ugroniștii) cu par
tidul lui Kossuth.

Noul guvern român.
Eri la drele 10 a. m. au depus noii 

miniștri jurământul în manile M. Sale Re

gelui Carol. Noul ininisteriu e compus ast
fel: G. Gr. Gantacuzino ministru-preșe- 
dinte și ministru de interne, general Mânu 
ministru de răsboitî, Tache Ionescu mi
nistru de finanțe, general Lahovari mi
nistru de externe, Alesandru Bădărău mi
nistru de justiție, M. Vlădescu ministru 
de culte, loan Lahovari Jministru de do
menii și Ionel Grădișteanu ministru lu
crărilor publice.

Vre-o 3000 de aderenți ai partidului 
conservator au traversat Marți sera, între 
cântece și aclamațiuni, stradele principale 
ale capitalei, oprindu-se înaintea locuințe
lor noilor miniștri, salutându-i și aclamân- 
du-i cu însuflețire.

In decursul di lei de Marți a fost pri
mit în audiență și d-l P. P. Garp, cu care 
Regele Carol s’a întreținut timp de 2 
ore. Sera au ținut conservatorii de sub 
conducerea d-lui Carp o consfătuire mai 
lungă asupra situațiunei politice.

In același timp s’au întrunit și frun
tașii liberali la o consfătuire, la care s’a 
decis, ca oposiția să purcedă în unire la 
nouăle alegeri. S’a mai decis a trimite o 
delegațiune la d-l Sturdza, care se-1 asi
gure de alipirea întregului partid libera).

Situațiunea generală a țerii, care 
nu e de loc mulțumitdre — scrie „Buka- 
rester Lloyd“ — și împrejurările, între 
cari a ajuns partidul conservator la pu
tere, sunt de natură fdrte seriosă și se 
impune o deosebită străduință și un deo
sebit devotament din partea guvernului 
actual, pentru-ca se potă satisface cerin
țele statului și să ducă în deplinire o muncă 
rodnică. Un șir de afaceri de-o importanță 
mare, cari trebue să fie resolvate în tim
pul cel mai scurt din partea guvernului, 
a pregătit guvernul liberal plecat de la 
cârma statului, și resolvarea acestora va 
fi prima datorință a noului guvern și a 
noului parlament.

Aceste afaceri sunt: votarea grab
nică a budgetului statului, ca se nu se 
oprâscă în loc mersul regulat al lucrări
lor, votarea convențiunilor comerciale cu 
Germania și cele-lalte state, ndua lege 
vamală, completarea armamentului arma
tei și apoi înainte de tdte cestiunea situa
țiunei țărănimei, care în multe privințe 
așteptă încă o resolvare corăspunțlătdre.*

Primarul C. F. Robescu și întregul 
consiliu comunal și-au înaintat eri dimi- 
siunea. Au demesionat deja mai mulți 
prefecți, secretarul general al ministeru
lui de interne d-l Nieolaescu, în al cărui 
Joc a fost numit d-l Mișu Rahtivan fost 
prefect; au mai dimisionat secretarul mi- 
nisteriului de culte Adamescu și funcțio
narii superiori ai acestui ministeriu. In locul 
prefectului poliției Saita, demisionat mai 
înainte, a fost numit d-l Moruzz\, care fu
sese prin anii 1884—86 deja prefect de 
poliție.

Ce die Românii uniți mireni?1 I
Un răspuns la „răspunsul11 „Unirei11 pentru „Gazetă".

II.
Cele mai mari piedecî la introduce

rea sinddelor mixte, le află scriitorul „răs
punsului" odată în aceea, că costă mult; 
apoi cu deosebire în faptul, că mirenul, 
care pote trage la răspundere pe păstoriții 
său sufletesc seu pe archiereul seu in 
sinod, cu greu va fi aplecat a primi sfa
turile, eventual dojenile lui în cele sufle
tesc!, și că prin acesta va scăde autorita
tea clerului și a capilor bisericesc!.

Și parlamentele costă neasemănat 
mai mult decât câte un „Lande» Kora- 
mandirender", der peutru aceea tdte ță
rile și poporule țin mai mult la parla
mente. Noi mirenii suntem de acea firmă 
credință, că spesele sinddelor mixte bine 
întocmite ni „s’ar întorce" cu camăta-ea- 
metelor cu tot prin lucrări și dispuneri 
salutare îndeplinite în acele sinode și prin 
averi bisericesc! și școlare scăpate de pe- 
rire. Numai filele trecute aduseră 4iarele 
esemple din Budapesta despre modul, cum 
se sporesc averile bisericesci necontrolate 
de publicitate.

Despre autoritate seim cu toții, că: 
quisque suae aucloritalis faber est, ceea-ce 
vre să 4>că, că nimeni nu strică atâta 
autorității omului, ca el însu-și. De ar fi, 
ca preoțimea nostră tdtă, numai pentru 
lucruri oficiose întrelăsate să fie trasă la 
răspundere!

Pentru-ca dojenile în cele sufletesc! 
să-și producă efectul dorit spre îndrep
tare morală, este la tdte confesiunile de 
lipsă, ca dojenitoriul se fie model de vir
tuți și moralitate. Lipsa mare de aceste 
modele este, care strică autoritatea tutu
ror cierurilor și face lumea necredinciosă, 
ba frivolă; nu se pdte strica însă prin 
aceea, că se trag la răspundere demnita
rii bisericesci în sindde mixte.

Dice mai încolo scriitorul „răspunsu
lui", că însemnătatea autonomiei gr. orien
talilor stă într’aceea, că ea fu inarticulată 
în lege și că acum nu se pote spera așa 
ceva.

Der cine a împiedecat pe clerul unit 
illo tempore, ca să facă a se inarticula în 
lege și autonomia bisericei sale? Făcu- 
tu-s’a când-va vre o încercare destul de 
seridsă și hotărîtă pentru acesta? Și cine 
va împiedeca, ca adi-mâne să nu fim bă
gați în plămădită autonomie romano-ca- 
tolică, ca o turmă de oi fără stăpân?

Nici noi nu credem, nici „Gazeta" 
nu va crede, că sinddele mixte sunt de 
proveniență din România, de ore-ce se 
scie, că acele au esistat în biserica ro
mână din țera nostră pănă la unire și și 
de la unire înedee; de ore-ce când s’a 
făcut unirea, tdtă întocmirea și constitu- 
țiunea bisericei nostre în celelalte a ră
mas intactă, plăcută și ținândă, precum 

recunosce și dechiara fie-care papă ia su
irea sa pe tron.

Afirmă mai încolo scriitorul „răspun
sului", că greco-orientalii au luat sinddele 
mixte de la protestanți, că aceștia își pot 
ușor schimba constituțiunea bisericei, de 
ore-ce biserica lor este de origine ome- 
nescă — și implicite — că noi uniți! nu 
o putem face, de ore-ce biserica ndstră 
este de origine dumnețleâscă. Mai încolo, 
că constituțiunea bisericei nostre unite 
constă într’aceea, că preoții îș! primesc 
jurisdicțiunea de la episcopi, episcopii de 
la papa.

E mai probabil, că protesțanțiî au 
luat sinddele mixte de la greco-orientali, 
de ore-ce aceștia au esistat înainte de in
trarea protestantismului, ba chiar și a ca
tolicismului în țeră; fapt însă este, că si
nddele au esistat pănă la unire și în unele 
forme și după unire, chiar și pănă în «fi
lele nostre. Așa d. e. moraliștii își duc 
jurisdicțiunea de preot în proțap la Blașiii, 
când se duc la morală.

Tdte confesiunile țin și trebue se 
țină că sunt de origine dumneșleescă; der 
acesta nu împedecă de loc, că constitu
țiunea lor, ba chiar și dogmele să nu se 
strămute în decursul timpurilor și amă- 
surat spiritului timpului. Din dilele Mân
tuitorului pănă adi prin câte și ce mari 
strămutări a trecut biserica creștină, nu 
numai în cele esterne, oi și în cele in
terne și prin câte va mai trece de acum 
înainte ! Chiar aici la noi în țâră romaoo- 
catolieii își pregătesc acum autonomia și 
mirenii încă lucră la ea. Ce ne pdte îm- 
pedeca pe noi, ca și pănă atunci, pănă-ce 
s’ar inarticula autonomia bisericei nostre 
în lege, să ne întocmim administrațiunea 
bisericei nostre prin normative emanate 
de la Metropolitul, Episcopii seu de la 
consistorii, așa ca la acestă autonomie se 
iee parte și mirenimea și ca fie-care factor 
să-și aibă strict delimitat cercul său de 
activitate?

Cu constituțiunea bisericei ndstre 
indegetată de scriitorul „răspunsului", încă 
schiopăteză rău lucrul: deorece Metropo
litul nostru îl alege clerul, pe ceilalți 
Episcopi îi denumesc© gnvernul răsp. la 
propunerea acestuia Majestatea Sa, ca pe 
Episcopii romano-catolici, apoi pe popa 
din Sătmariu, Baia-roare etc, îl alege re- 
presentanța orașului, adecă papistașii, cal
vinii, jidovii, numai Românii uniți nu. 
Decă pot se alegă aceștia pe preoții 
noștri, pentru-că orașul le dă plata seu o 
parte din plată, pentru-ce să nu ne pu
tem noi alege popa, pe oare-1 ținem pur 
și simplu și care are să ne fie păstor su
fletesc ?

Din fote acestea resultă, că clericalii 
noștri întrebuințâză și încă a contra-temp 
cu mult mai multă sofistărie spre a apăra 
o stare de nesusținut stricăcidsă în bise
rica ndstră, decât câtă minte drâptă și 
sănătosă s’ar recere, ca să introducem

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Sărbătorea chrysantemelor în 
Japonia.

Corespondentul din Tokio al darului 
„Le Temps“ descrie astfel sărbătdrea cri- 
santemelor care se face acolo în fie
care an:

Am vă4ut pe împărat îmbrăcat tot 
în uniformă de mareșal, der primind de 
astă-dată o revistă de chrysanteme de 
tdte nuanțele, alineate și etichetate într’o 
perfectă ordine sub corturi provisorii ri
dicate în centrul admirabilului parc impe
rial din Aoyama.

In fața chrysantemelor, diferite per- 
sone oficiale, prinți și miniștrii, membrii 
ai camerei pairilor și simpli deputați, for
mau o massă compactă. Invidiam sortea a- 
cestui monarch, care avea astfel ocasiunea 
de a admira două colecțiuni unice în 
lume, una de flori și alta de jobenuri. 
Der el trecu demn, fără a privi nici pe 
una, nici pe alta.

La câți-va pași după împărat, venea 

soția sa îmbrăcată europenasce : roche 
deschisă de primăvară și o pălărie mare 
cu pene. Ea trecu de asemenea cu capul 
în sus, având singura grije de a-și ține 
umbrela perfect nemișcată.

De talie mică, îrapărătesa merge cu 
pași mici grăbiți, și pare fdrte jenată în 
haine europene.

Născută cu mult înainte de revolu- 
țiunea de la 1868, a cunoscut, fiind fată, 
somptuositatea bogatelor Kimonos; și, ca 
femeie, dâcă este cochetă, ea trebue să 
repete frumosele costume naționale, atât 
de armonidse și de comode, și acele fru- 
mose cocuri negre și blonde ale părului, 
cari de sigur erau mai frumdse de cât 
pieptănăturile moderne.

După îrnpărătesa Haruko, venea 
prințul moștenitor Yoshi liito Haru no 
Miya, un tînăr de 25 ani, cu figura ama
bilă și simpatică, privirea blândă, o mus
tață de abia mijindă umbrind nisce buze 
fine ceea ce este rar în Japonia.

Prințul imperial nu este fiul împă
rătesei Haruko, ci a unei nobile, Kugne, 
una din nevestele actualului împărat Mutsu 
Hito. Fdrte slab de constituție, el fu în- 

cuDjurat de multe îngrijiri prețiose, căci 
era singurul, care mai trăia din fii împă
ratului, ceilalți fiind raorți încă de miel. 
Din fericire pentru acestă gloriosă dinas
tie, el pntii ajunge cu tdtă constituția sa 
slabă, la vârsta bărbăției. S’a căsătorit în 
1900, cu principesa Sadako, fiica prințului 
Kugo, și astădi are doi fii: Hirohito, născut 
în 1901, și Yasashito, născut în anul ur
mător. Decî, dinastia nu se va stinge.

Prințul moștenitor puita uniforma 
de colonel al gardei, precedând pe prințe
sele imperiale, și ele, europenesce. Am re
gretat mult acesta,-' de ore ce sunt ră
pitor© în portul japones.

*
Familia imperială, defilând prin fața 

chrysantemelor se îndreptă spre un loc 
larg acoperit cu pânză de cort. Acolo era 
așefiată masa imperială acoperită cu flori, 
apoi alte mese reservate diplomațiior stră
ini, și în sfîrșit un fel de bufet monstru 
avâud vre-o sută de metri lungime pentru 
ceilalți invitați.

După ce i-se presentară diplomații 
străini, împăratul și familia sa se aședară 

separat la prima masă și dădu esemplul 
unei sdravene pofte de mâncare.

Masa fu fdrte veselă. Printre atâtea 
costume europene, câți-va mandarini chi- 
nesi, în costum național de ceremonie, a- 
dăugau o notă pitorescă petrecerei destul 
de veselă.

De la început ei au luat de la bu
fet tot ce le-au căijut în mână, apoi 
dându-se de-oparte, s’au aședat comod în 
jurul unei mici mese câmpenesc!. Mâncau 
și beau cât puteau. Unul din ei mai cu 
semă, un enorm Mongol, era formidabil. 
Mânca și beii într’una în timp de peste 
o oră.

Eu mă plimbam prin mulțimea de 
invitați; toți omenii remarcabili din Japo
nia erau acolo.

Printre ei, marchisul Ito m’a impre
sionat mai mult. Cu un aer fdrte tineresc 
cu tdtă versta sa înaintată, acest minunat 
bătrânel alerga de la o trupă la alta, su- 
praveghiând pe toți și judecând pe mulți. 
Pentru el nici un moment nu e perdut, 
el este de altfel universal: scie totul și 
conduce totul. Tdtă Japonia se resumă 
în el.
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în ea nisce reforme forte folositdre și re
clamate de spiritul timpului.

De ar renvia acum primii Episcop! 
ai bisericei uoite, mult s’ar mira, cât de 
mare e adi numărul acelor teologi, cari 
pe vremea lor nu-i lăsau să-și adminis
treze biserica lor în spiritul ei strămoșesc !

ÂCapitularea Port-Ârthurului.
Condițiuni de capitulare.

De la 3 Ianuarie Porth-Arthurul este 
<ăl Japonesilor. Telegrame oficiale anunță, 
că plenipotențiari lui Nogi și Stossel au 
subscris în sera țjilei de 2 Ianuarie preda
rea cetsții și că Japonesii au luat în po
sesiunea lor mai multe forturi. Despre con
dițiile de capitulare, fdrte puține amănunte 
au ajuns în publicitate. Se scie numai 
atât, că ofițerii ruși au fost lăsați liberi 
se mergă unde vor voi, er soldații ruși, 
probabil vor fi duși în Japonia.

După o scire mai nouă din Tokio, 
Mikado a stabilit următârele condițiunl de 
capitulare :

Toți funcționarii civili ai guvernului 
rusesc suni deținuți;

Cetatea se dă Japonesilor în starea 
ei actuală;

Soldații depun armele ;
D4că soldații vor distruge seu nimici 

>ceva, condițiunile se anuleză și Japonesilor 
li-se dă mână liberă;

Ofițerii (ruși) vor declara în scris, pe 
cuventul lor de onore, că în lot decursul 
resboiului nu vor mai lupta contra Japo
nesilor; li-se lasă înse sabia.

Situația Port-Arthurului înainte de capitulare.
Deja cu câte-va dile înainte de ca

pitulare, din partea Rușilor nu s’a mai dat 
nici o pușcătură. Detunăturile ce se auijiau, 
erau detunăturile produse de aruncarea în 
aer de călră Ruși a forturilor, a deposi- 
telor și docurilor. Nimicirea vaselor de 
resboiu a costat multă ostenelă. A trebuit 
se se facă mai multe esplosii, pentru-ca 
distrugerea se fie desăvîrșită. Vasul „Se- 
bastopol" a luat foc și s’a răsturnat. In
trarea portului este închisă prin vasele cu
fundate. Japonesilor nu li-a remas decât 
ruine și o mână de soldați sdrobiți tru- 
pesce și sufletesce.

In ultimele săptămâni vieța- în oraș 
era insuportabilă. Timp de cinci (jile Ja
ponesii au bombardat necontenit forturile 
și au dat neîntrerupte asalturi. Nu mai era 
nici un punct în oraș, care să nu fi fost 
atins de bombe. Nici răniții n’au fost cru
țați. Șrapnelele și ghiulelele uriașe isbiau în 
spitaluri. Răniții, îngroziți, eșiră pe strade, 
dăr nici aici n’au putut fi în liniște, căci 
glânțele îi isbiau și acolo. Câțî-va din ei 
putură să ajungă pănă la linia de luptă 
unde cu mâni tremurătore aruncau și ei 
■cu pietrii asupra Japonesilor. Timp de 
cinci tjile și cinci nopți a durat lupta a- 
cesta înfiorătore. Nici în spitale, nici în

Câte odată un surîs imperceptibil 
rătăcea pe buzele sale și privirea sa scân
teia de șiretenie sub pleopele sbîrcite; 
probabil se distra pe socotela vre-unor 
străini. *

După o oră, familia imperială se 
retrase, der banchetul continuă. Couvivii 
.aprdpe toți abuzaseră de mâncările și bău
turile puse la disposiția lor, Unii erau 
prea veseli și alții prea triști, după influ- 
ința vinurilor francese asupra stomacuri
lor lor. Dâr nimeni nu se gândea la chri- 
santeme, cu tdte că acestă reuniune purta 
numele de sărbătorea chrisantemelor: mai 
departe, ele stăteau singuratice, fără o 
privire de artist pentru uimitdrea lor fru
musețe. S’au sfîrșit chrysantemele ! Erau 
bune altă dată în epoca vechei Japonii, 
poetice și cavaleresc!.

Ndptea începea să cadă, sorele a- 
punend arunca luciri de incendiu printre 
trunchiurile bătrânilor copaci. In basinu- 
trile parcului imperial, colorea roșiatică de 
.tămnă văpsea apa deja sumbră. 

casele private nu mai era loc pentru ră
niți. Soldații însă în cea mai mare liniște 
își făceau datoria. Nici o vorbă nu se 
mai audia din gura lor și nici ofițerii nu 
mai aveau vr’un cuvânt de încuragiare 
cătră soldați.

In astfel de împrejurări, la 1 Ianua
rie Stossel s’a decis a-șl chema ofițerii la 
un consiliu, ca să propună capitularea.

Când trimisul generalului Stossel s’a 
dus cu steag alb la cartierul general ja- 
pones, Ruși capabili de luptă nu mai erau 
decât 4000. Ceilalți 18,000 zăceau răniți 
prin spitale, prin case private și pe străji. 
Cei mai mulți erau îmbrăcați miserabil. 
Nici unul nu mai avea cămașă.

Duminecă diminâța s’a întrunit con
siliul de răsboiti și pe când generalii se 
sfătuiau, ghiulelele fluerau, bombele cădeau 
și granatele explodau. In acest consiliu de 
răsboiti istoric, s’au petrecut scene sfășie- 
tore. Consiliul era presidat de generalul 
Stossel și au participat ia el toți generalii 
și amiralul Wirren. Stossel a deschis con
siliul cu declararea, că a sosit momentul, 
când — pe basa autorisării primite dela Ța
rul—e dator a pune capăt vărsării de sânge. 
La declarația acesta toți generalii au plâns, 
nici unul din ei însă n’a cutezată coutra- 
(jlice. Mult n’au hesitat, căci seu trebuia 
se se decidă a eși cu cinste din cetate, 
său cu arma în mână să moră pănă la 
unul. Consiliul a decis, deci, capitularea. 
Toți generalii au declarat, că negreșit tre- 
bue să pună condiția, ca nici un soldat 
se nu fie făcut captiv, căci decă acâstă 
condiție nu o va primi dușmanul, vor da 
în aer tote forturile dimpreună cu soldații. 
S’a redactat apoi scrisdrea pe care Stossel 
a trimis’o lui Nogi și s’au stabilit măsu
rile necesare, pentru-ca Port-Arthurul. pe 
cât e posibil, să ajungă numai ruină în 
manile inimicului.

Pe când se ținea consiliul, atmosfera 
fu cutremurată de două detunături teribile : 
două forturi sburară în aer.

O altă versiune e următorea:
încă și Dumineoa trecută Stossel era 

decis să continue lupta cu on-ce preț. 
Rănile ce le primise îl dureau, vedea însă 
că mai are în jurul său omeni capabili de 
luptă, și voia ca cu aceștia să lupte pănă 
la ultima picătură. Generalii săi i-au dis 
atunci:

— Nu mai putemlupta! Omenii noș
tri sunt sdrobiți, nu se mai pot mișca, nu 
mai pot țină arma ’n mâna, adorm pe pi- 
ciore. Noi putem să dăm ordine, soldații 
însă nu mai pot să ne asculte 1

Atunci Stossel stringînd din pumni, 
strigă!

— Luptați voi, generali! Nu este ier
tat se ne predăm.

Comandantul suprem era gata la ori 
ce și numai oposiția îndîrjită ce a întîmpi- 
nat’o la subalternii săi, l’a determinat să 
le asculte argumentația. Amiralii Roch- 
lenski și Wirren, generalii Smirnov și 
Fock l’au implorat să se determine pen
tru capitulare. Atunci Stossel a cedat.

Stossel despre ultimele lupte.
Cu data de 26 Decemvrie Stossel a 

telegrafiat la Petersburg: Situația cetății 
începe să devină fdrte rea. Cel mai mare 
dușman ne este scorbutul, care decimeză 
soldații, apoi bombele de 11. policari, con
tra cărora n’avem scut. Numai puțini din 
soldați n’au fost atinși de băla amintită. 
Am luattdte măsurile posibile, dăr boia se 
întinde într’una. Lipsa de munițiuni ne 
face cu neputință de \a respunde focului 
inimicului. Pierderile în massă a ofițeri
lor slăbesc dilnic rândurile apărătorilor. 
Dintre 10 generali, Kondratenko și Zer- 
picky au cădut. Rotsnakovsky a murit, eu 
(Stăssel), Nadeine și Corbatovszky suntem 
răniți. Dintre 9 comandanți de regiment, 
doi au căijut, doi au murit în urma răni
lor, patru sunt răniți. E grozav de mare 
apoi numărul celor-lalți ofițeri superiori 
căduți, der și mai mare este numărul ră- 
niților, așa încât multe compănii sunt con
duse de stegari. Compăniile nu au mai 
mult, decât câte 60 soldați.

Pănă acum în spitale sunt internați 
14,000 de bolnavi și răniți; dilnic se a

nunță câte 500 omeni pentru a fi inter
nați în spitale.

In telegrama cu data de 29 Dec. 
Stossel spune: ErI înainte de amiadi Ja
ponesii au esplodat contraesearpa fortului 
nr. 3. Două atacuri ale lor le-am respins, 
inimicul a ocupat însă deschidătura în 
formă de pâlnie, pe care o produse ex- 
plosia. Pe la orele 5 d. a. ei au ocupat 
întrega escarpă și sub întunerecul nopții 
vr’o două batalione ale lor au pătruns în 
interiorul fortului. Trei contra-atacuri ale 
reservei năstre n’au succes. In urma acăsta 
fortul a căjut în mânile Japonesilor. Pier
derile nâstre sunt considerabile mai ales 
în ofițeri. Garnisona fortului s’a refugiat. 
Prin ocuparea forturilor inimicul a deve
nit stăpân pe întreg frontul de nord-ost 
al cetății. Numai câte-va dile ne mai pu
tem susține. Abia decă mai avem muniții. 
Voiu, face tot posibilul, ca să evit măce
lul pe strade. Scorbutul ne decimăză gar- 
nisona. Cei 10.06 0 de omeni, de cari mai 
dispun, sunt toți bolnavi. Generalii Fock 
și Nikitin s’au dovedit adevărațî eroi.

*
Pressa japonesă e înfuriată formal 

contra lui Stossel, pentru-că în momentul 
suprem a nimicit tot ce a putut. Vasele 
de răsboiu le-a scufundat și a închis eu 
ele intrarea portului, a aruncat în aer 
mulțime de forturi, — ast-fel, oă Japone
silor li-a scăpat de-abinele din mână prada 
la care rîvneau.

SOIRILE BILEI.
— 28 Decemvrie v.

Fondul Iancu. „T. R." aduce urmă- 
tdrea scire: După cum suntem informați, 
presidiul „ Asociațiunei" a primit încunos- 
oiințare de la ministrul de interne, că 
banii adunați pentru ridicarea unui mo
nument la mormântul lui Iancu și con- 
fiscați la timpul său, pdte să-i ridice la 
cassa oficiului de dare din Sibiiu, având 
să-i folosâscă spre scopurile șcdlei civile 
de fete, susținute din partea „Asocia- 
țiunii".

Societatea „Carmen Sylva“ a stu
denților din Graz s’a constituit pe anul 
1904/5 pe cum urmeză: Alex. Dobrescu, 
student în medicină, președinte, Dimitrie 
Collăit stud, la academia comercială, se
cretar, și 1. Slavu, student în medicină, 
cassier și bibliotecar. »

întreruperea navigațiunei pe Du
năre. In urma unui viscol mare a înoetat 
comunicarea vaporelor între Brăila și Ga
lați. Se mai anunță, că în urma pornirii 
sloilor pe Dunăre nici un vapor n’a putut 
părăsi, începând de Marți sera, portul de 
la Gaiațî.

Podul peste Olt, care a fost con
struit încă pe vremea Măriei Teresiei, le
gând Făgărașul cu comuna Gaiațî, seu 
mai bine dis comitatul Făgărașului cu co
mitatul Ternavei-marî, de 3 ani este de
clarat impraoticabil și dmenii cari au da- 
raveri comerciale la Făgăraș, trebue să 
tiâcă Oltul cu podul umblător și cu lun
trea. Fiind circulația pe linia acesta fdrte 
viuă și greutățile trecerii nespuse, locui
torii sufer, comerciul stagneză, er un pod 
nou Inu vre se construiesoă nimeni, căci 
ar costa vr’o 200,000 cordne. După cum 
i-se scrie „T. R.“ la 28 Decemvrie a ple- 
out la Budapesta o deputațiune de 12 
inși ca se ceră de la guvern construirea 
podului. Corespondentul numitului diar 
însă puțină speranță are că s’ar pută rea- 
lisa cererea Făgărășenilor.

„Strada Luterană" din Bucuresci a 
fost rebotezată în strada „Ion Ghica", 
după cum ara anunțat deja. Hotărîrea 
acesta a consiliului comunal a făcut sânge 
rău în sînul coloniei germane din Bucu
resci, după cum se pote vedâ din pro
testul diarului „ Bukarester Tagblatt". 
„Protestăm cu totă energia" — dice nu
mitul diar — „contra decisiunei consi- 
liliului comunal de a schimba numele 
acestei strădi în care de 150 ani se află 
biserica evanghelică și sperăm, că la lo
curile competente se vor face pașii ne
cesari. Sunt strădi destule cărora s’ar 
pute da numele marelui bărbat de stat, 
d. e. Str. Fântânei vecină cu str. Lute
rană, der a reboteza o stradă, a cărei 
numire era cu desăvîrșire justificată, ni-se 
pare un atentat împotriva religiunei evan
ghelice^... — Cestiunea presentată în felul 
acesta — ni-se pare deplasată !

Societatea sodalilor români „Lu
mina" aranjeză Sâmbătă în 25 Dec. st. v. 
1904 (prima ții de Crăciun) o producțiune 
și petrecere colegială în sala hotelului 
„Orient" Nr. 1. începutul la 7 ore sera. 
Intrarea de personă 1 cor, 20 b. Studenții 
80 bani. NB. Ofertele marinimose se pri
mesc cu mulțămită și se vor chita pu
blice. Venitul curat e destinat pentru 
ajutorarea sodalilor români din Brașov. 
Bilete se pot căpăta la D. D. Eremias, la 
librăria Ciurcu și sera la cassă.

Programul producțiunei este urmă
torul: 1) „O ce veste minunată", colindă 
de N. Popovici. 2) Declamațiune. 3) „Pe 
crengi de soc", serenadă de Kirchner. 4) 
Declamațiune. 5) „Sus opincă", cântec 
poporal de N. Oancea. 6) Declamațiune. 
7) Teatru; „Pălăria Ceasornicarului" co
medie într’un act de A. G. N. — Diri- 
gentul corului este d-I N. Oancea jun.

Drame sftngerdse în Clușiu. Sub 
titlul acesta foile din Clușirt raportăză 
despre două sinucideri amordse întâmplate 
în aceași di. Eroii acestor drame sunt doi 
băieți de prăvălie, cari în timpul liber se 
îndopau cu cetirea de romane și umblau 
după dragoste. Iosif Lorenz în etate de 
21 ani era amoresat foc de fata în casă 
de la stăpânul său, comerciantul Soly- 
mosi. Fiind însă minor și neputându-se 
însura, au hotărît amândoi să mdră. Lo
renz și-a împușcat întâiu amanta, cu nu
mele Nagy Mariska, apoi pe sine. El a 
murit. Fata pote va scăpa. — AI doilea 
„erou" este Vajdai Jenă, tot șăgârț. A- 
cesta iubea și nu era iubit. Din pricina 
acâsta și a pus capăt dilelor.

Băile Eforiei vor fi închise Sâm
bătă în Jiua de Crăciun.

Avis. Din causa sărbătorii de mâne 
(Boboteza la apuseni) va fi deschisă nu
mai farmacia d-lui Eugen Neustădter Târ
gul grâului Nr. 7.

Din Macedonia.
Din Constantinopol se anunță: Am

basadorii Rusiei, Franței și Angliei au 
sprijinit pe lângă Portă reolamațiunile 
guvernului român în favorea comunităților 
române din Macedonia.

Tashin-pașa, prim secretar al sulta
nului, a cerut p'atriacrhului ecumenic de a 
recunosce aceste comunități ce reclamă 
dreptul de a celebra ceremoniile cultului 
ortodox în limba lor maternă, der pa- 
triarchul resistă cu energie, spunând oi 
ori-ce concesie din partea sa echivaleză 
cu o desmembrare a bisericei grecesci.

Monseniorul Joachim Zarapulo, mi
tropolitul grec din Monastir, a prevenit 
pe patriarh, că dâcă va persevera în modul 
său de a vede, elementele kuțovlahe- 
elene se vor separa fatalmente de pa- 
triarchie și că crisa religidsă din Mace
donia se va termina printr’o nouă schismă 
la fel cu aceea, care a dus la consituirea 
exarhatului bulgar.

— O bandă de 20 omeni a atacat Joia 
trecută la Rah la 24 kilometri spre ost 
de Kumanova, pe Essad Effendi, fiul pri
marului din Kumanova care venise în 
acâstă localitate pentru perceperea dij
melor, și l’au ucis. La sosirea trupelor, 
banda fugi lăsând 4 uciși, mai multe 
bombe și pusei Manlicher.

— Se confirmă că generalii Ferid-pașa, 
Șeifullah pașa și Hadi-pașa, au fost însăr
cinați cu aoțiunea contra bandelor din 
vilaetele Salonic, Uueskueb și Monastir. 
Generalul Serfullah pașa a plecat la Ku- 
monova în urma incideutului cu banda 
de la Rah.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 5 Ianuarie. F6ia ofi

cială publică un rescript prea înalt, 
prin care ndua dietă este convocată 
pe 15 Februarie- Terminul alegerilor 
dietale e fixat între 26 Ianuarie și 
4 Februarie.

Petersburg, 4 Ianuarie. „Brse- 
vija Vjedomosti" primesce din Cifu 
soirea, că Stossel a subscris documen
tul de capitulare.

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 trecuțj. așa și în 
anul acesta — al treisprezecelea al 
esistenței sale — Călindarul Pluga
rului11, fidel numelui seu, întră în 
casele cărturarilor și omenilor noștri 
de la sate și orașe, ca prin învăță
turile și povețele din ramura econo
miei se le îmbogățescă cunoscințele 
și se-i îndemne la muncă rațională, 
servindu-le tot-odată de călăuză în 
viața practică. In afară de acâsta 
cei cari se vor grăbi a-șT procura 
„Călinclarul Plugarului**, vor mai ave 
prilegiu de a-șl petrece câte-va bre 
vesele și senine, cetind bucățile alese 
și instructive din partea literară și 
distractivă, anecdote în prosă și ver- 
suri, glume, povețe și diversa.

Conținutul „ Călindarului Pluga- 
rutui" este următorul:

Cronologia anului. -Regentul anului
— Sărbătorile și alte dile schimbătdre. — 
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 
se le facă economul, care ține să-și pdrte 
economia după tdte cerințele. — Ta
xele telegramelor și poștale. — Taxele 
pentru pachete și pentru porto-tarif după 
greutate. In partea acesta 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 petițiunl, documente etc.

Rubrica târgurilor e și de rândul 
acesta forte bogată. După datele oficidse 
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: Cițnoscerea pământului, de Th. A. 
Bogdan ; Cultura rațională a. cartofului, 
de Gh. Manolescu ; Economul ca doctor, de 
loan Georgescu ; Îngrijirea, și pregătirea 
pământului în școla de pomi, de A. Bol- 
dor; Cultura macului.

In partea literară, se publică : „Gro- 
șița, care i-a adus noroc1*, o frumdsă po
vestire de Jassy Torrund (trad. Oniță); 
Ochii negri (poveste) de E. Părăianu ; Le
genda ^Ștefan cel Marc și îngeriw.. Urmeză 
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 -f- porto, și se vinde la Ti
pografia A. Mureșiami Brașov. Abonații 
diarului nostru pot se procure călindarul 
șLde-odată cu reînoirea abonamentului la 
foia nostră.

Nr. 10489 1904.

PUBLICÂȚIUNE 
referitore la tassiouarea venitelor 

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

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

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

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

ft) Din rente viagere fie din țeră sau 
streinetate, din provederl pentru starea 
de revisuire sau din rentepentrurudenii.

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

c) Din drepturi ce sunt incorporate 
pe pămenturi din țară, cari însă nu 
sunt supuse dării de păment.

d) Din acții din țfiri streine fie fo li
dere, urbane industrialesau comerciale.

e) Din obligațiuni de stat, sau 
/') obligațiuni de ale comitatelor,

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

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

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

a) din obligațiunile de stat nu
mite mai sus.

Z?) din carnetele după obligațiunile 
de prioritate supuse dării.

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

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

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

Pentru aceasta inse institutele 
de bani sunt datore:

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

5) a arăta la perceptoratul resgesc 
suma carnetelor capitalisate tot la ju
mătate de an si tot-odată a-si trimite 
darea ce cade pe acele carnete, sunt 
îndreptățite 4 reținea din cametile plătite 
sau capitalisate suma dării plătite.

Fiind-că darea de carnete și rente 
este a-se statori tot-deauna pe basa 
carnetelor folosite în anul ce premerge 
anului de dăjduit: de aceea pentru 
statorirea dării pe 1905 trebue fa- 
sionat venitul de carnete și rente din 
anul 1904.

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

Contribuabilii cari isvorele 1 or s opuse 
dării de carnete și rente le fasionează 
cu intenție de a prescurta Statul în 
venitele salo — fie în scris seau verbal 
— seau cari ascund isvorele lor de 

venit prin acea că seu le retac seau 
spun mai puțin: se pedepsesc în sen
sul art. de lege XLIV din 1883 § 100.

Brass 6, luna Decemvre 1904.
Perceptoratul orășenesc.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 2 Ianuarie n. 1905,

Renta ung. de aur 4% .... 118.70
I Renta de corone ung. 4°/o . . . 98.20

Impr. căii. fer. ung. în aur 3%% . 89.15
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..............................119.50
Renta de corone austr. 4% . . . 100.35
Bonuri rurale ungare 3*/2 % • • • 91.45
LosurI din 1860...........................   . 156 75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 27
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 805.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 680.50
NapoleondorI................................. 19.10
Mărci imperiale germane. . . . 117.47*/2
London vista................................. 239.70
Paris vista....................................... 95.35
Note italiene..................................... 95.30

Cursul pieței Brașov.
Din 2 Ianuarie n. 1904

Bancnote rom. Oump. 18.64 Vend. 18 70
Argint român. „ 18.40 n 18.64
Napoleond’orl. „ 19.06 19.10
G-albeni „ 11.20 îî 11.30
Ruble Rusescl „ 2,53 n 2.54
Mărci germane „ 117.20 yj 117.40
Lire turcescl „ 21.50 vi 21. C6
Scris, fonc. Albina 5n/0 101.- n 102.-

A t părut ia Buourescl:
Sistema ortografică, a limbei ro

mâne de Nic. Densușianu, o broșură de 
73 pagine și se află de verdure la libră
ria Leon Alcalay din Bucuresol cu prețul 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 bani 
seu 1 cor. 10 fi).

< >'

A» Mureșianu| 
BrașfcV, Ternul Inului Nr. SO. >A

O Acest stabiliment este provedut cu cele mai O 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu fot Ct

S
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felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. A-ROrNT ȘI COLORI.CĂRȚI B'E SCIINȚa,

LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STALTT7TE.

FOI PERIODICE.
BILETE IÎe’VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME ’ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI. 

awiSturî.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30. în eta- 
gini? înderept în curte. Prețurile moderate. 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu. cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana44 dans de colonă în 5 figuri 
Descrisă, și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefațău,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. •— Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja, o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana44, unicul dans de colonă român. In 
i4rna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniune! fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei44. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, dame'c 
purtând costum național, au jucat „Romana." 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei44.

Autorul broșurei esplică „Romana44 în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să p6tă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana44 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină si tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei44 cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana1* se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

a pute esecuta on-C8 
și acurateța, precum:

REGISTRE si IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Comptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

SoilvelA, în Iotă maxime-a-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

premcureȘe și diverse
BILETE »E M0RMENTARL 
se primesc în biuroml

c
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


