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0 voce din Seîagiu
despre activitate și pasivitate.

De la un distins naționalist român din Se- 
lagifl prinim următorul articol, pe care îl publi
căm întocmai cum ni-s’a trimis ca tălmăcind opi- 
niunea Românilor serioși .și constanți din patria 
d-lui George Pop de BăsescI:

Conferența cea mare de la 1881, care 
notarise în cestiunea activității și pasivi
tății și la care alegătorii români au trimis 
delegații lor aleși în totă forma a cum
pănit tote șansele activității pe basa și în 
situațiunea, care ni-s’a creat cu legea, res
pective legile electorale, — căci de dragul 
nostru sunt două legi electorale — și cu ți
nuta ostilă a concetățenilor maghiari și a 
administrațiunei față de nisuințele ndstre 
de a ne esercita dreptul de alegere, și — a 
hotărît pasivitatea.

De atunci s’au întâmplat multe, der 
tot rele și asupritore pentru noi, ni-s’a 
creat o situație și mai penibilă și câte legi 
s’au adus — și s’au adus multe — tote 
sunt întbrse cu ascuțișul contra nostră, 
adecă contra ținutei ndstre de a ne va- 
lidita, de a fi și rămâne Români.

Adi nu putem face o mișcare liberă, 
suntem cu legile aduse și ordonanțele date 
contra legilor legați ca într’un sac, totuși 
— cum se vede din mișcarea activistă ce 
a premers «conferenței electorale« ulrius- 
ipie generis convocate la Sibiiu pe (diua de 
de 10 Ian. a. c..—acum voim să ne sfătuim 
parte din noi, că 6re nu vom juca, nu va 
fi bine se fim activiști, se sancționăm și 
din partea nostră tete legile aduse și mă
surile nedrepte luate contra ndstră de deci 
de ani și încă chiar când elementul dom
nitor și «alcătuitor de stat«, cum se mai 
numesce, dă cele mai eclatante dovecli, că 
nu este în stare necum a guverna și eser
cita hegemonia cu înțelepciune și dreptate 
asupra altora, der îmbuibat cum e, nu e 
în stare nici a se înfrâna pe sine, ci ca 
copilul cel răsfățat strică, rupe, sdrobesce 
tot, chiar și jucăria sa cea mai preferită, 
care i-a causat atâtea dile bune, pe cât 
nouă (Jile rele — parlamentarismul ma
ghiar.

Elementele tinere, setose de a se va
lidity, de a figura,,de a lupta, firesce, că 
împing după firea tinerețelor spre activi
tate deja de mult. încă de la început, la 
proclamarea pasivității se putea prevede, că 

vor face așa. Der este acăha destulă causă, 
ca să iee și bătrânii, djnenii precumpe- 
nirei, ai sfatului bine rumegat după ei, 
după omenii simțămintelor, am pute dice 
ai imboldului?!

Cu cine vom face activitate ațji în 
dilele mijldcelor nefiresc! și imorale? Cu 
mâna de inteligență de Ia orașe, care duce 
grele lupte cu elementele străine și adver
sare nouă pe tote terenele ? Cu preoțimea, 
care este de tote laturile controlată, inti
midată și denunțată, chiar și pentru sim
țămintele sale românesc!, ca să nu capete 
ajutor de stat și din care preoțime de 
aceea adi puțin! îndrăsnesc a merge chiar 
și la o conferența românescă, necum să se 
espună la jertfele pretinse de o luptă elec
torală pentru candidatul român? Cu das
călii români nu mai puțin intimiditaț! și 
espuși în tot momentul de a-și pierde 
pânea pentru «simțăminte* și «fapte* «anti
patriotice*, cum se numesc la noi adi t6te 
mișcările ndstre, car! nu sunt dictate de 
renegatism ? Dâră cu poporul, care nu scie 
bine despre ce e vorba, și încă nici nu e 
barem! ambițios pe națiunea lui ca Ma
ghiarul și se lase a fi ademenit și dus la 
urnă chiar și de inimicii săi cei mai în
carnați ?

Și ce am ajunge cu activitatea?
In cașul cel mai favorabil cu mijld- 

cele ndstre în contra corumperilor gran- 
didse, ce se fac la alegeri, și în contra 
intimidărilor și terorisărilor de tot felul am 
scdte — să dicem — 10—15 deputat!.

Ce ne vor pute nouă stdree aceștia 
de la dietă seu de la guvern? Nimica seu 
aprope nimica și pentru acest nimica noi 
am încetat de a protesta în contra nedrep
tăților, ce ni-s’au făcut de la împăciuirea 
austro-maghiară înedee.... de altă parte am 
dat prilegiu inimicilor noștri, ca să pdtă 
arăta lumei, că nu scie și nu pdte sci, pe 
basa căror legi și cu ce mijldce se fac la 
noi alegerile, că poporul nostru nu este 
cu noi, ci cu contrarii noștri, și că noi 
suntem păstor! fără turmă.

Să lăsăm deră elementul «alcătuitor 
de stat« să-ș! jdee mendrele pănă în ca
păt. Oposiția, care a tot împins guvernul 
la volnicii în contra nostră și aplauda, 
la tote călcările de lege ale lui față de noi 
— și guvernul care cât de milă cât de 
silă a comis bucuros aceste volnicii în 
contra nostră, se probeze acum unul pe 
spatele celuilalt, ce însemnă- volnicia, căl
carea de lege și nerespectarea legilor esis- 
tente, să o probeze păn’ atunci, pănă când 
vedend poporul maghiar, că politicianii lui 
de adi îl duc cu voia seu fără de voie Ia 
desastru, i-va părăsi și dând mâna cu ce
lelalte popdre din țeră, cu toții vom crea 
o stare de trăit pentru tote neniurile și 
limbile acestui stat.

Și acest timp judecând după repe- 
diciunea, cu care se desfășură adi eveni- 
mentele în vieța popdrelor, nu este de
parte.

Păn’atunci avem noi ce face acasă și 
încă lucruri forte folositore și de mare în
semnătate pentru noi nu politică nechib
zuită: se ne îngrijim mai bine și mai cu 
devotament trebile ndstre bisericesc/ și șco
lare, se ne luminăm, deșteptăm și discipli
năm poporul și pe noi înși-ne (mai întâiti 
de tote. — Red.) c’uri cuvent se ne pre
gătim pentru evenimentele cele mari, cari 
îșl aruncă deja umbrdle înainte, ca se nu 
ne afle eră nepregătiți.

Cum a fost permisă conferența elec
torală din Sibiiu? «Sieb. D. Tageblatt* din 
Sibiiu, care ne-a sosit adi, scrie despre a- 
cesta; «Conferența română convocată pe 
dina. de mâne (10 lan. a. c.) a fost mai 
întftiă oprită (de autoritatea locală) mai 
apoi a fost însă permisă (de guvern) sub 
condițiunea ca să se ocupe numai cu ces
tiunea alegerilor dietale der să nu Jia nici 
o hotărîre orgauisatorică.

„Idei‘;, „programe"
și candidările la deputăție cu piedecl.

Stimate d-le Redactor!
Cetind în prețuita d-vdstră «Gazeta* 

observarea ce-o faceți în mod prea fin și 
elegant manifestului redactat de Dr. Vajda 
și subscris de Dr. Vlad și Dr. T. Mihali, 
am umblat ca se aflăm cum se pote, că 
din marele comitat al Huniăddrei nu a sub
scris nimeni alătur! cu Dr. Vlad — „ideile11 
lui Vajda și „programul'1 lui Mihali?

Am aflat, că au fost provocat!, dăr 
au refusat subscrierea : Dr. Ioan Mihu, pro
topopul Vas. Dămian, loan I. Vulcu și Ni- 
colae Vlad ! — On6re lor!

Asemenea nu le-a succces să prindă 
pe Dr. Mihu pentru candidatura din 0- 
răștie !

Dr. Vlad a repășit de la Dobra, și va 
candida în Vințul de jos, în Orăștie și în 
Hațeg.

— a. —

Putem fi liniștiți.
Lumea română pote fi liniștită. In 

cele din urmă Blașiul a dat mâna cu Si- 
biiul pe terenul activității parlamentare.

In numărul său de Crăciun «Unirea* 
din Blașitî, respundend «Libertății* din 
Orăștie la imputarea, că nu manifesteză 
nici o atitudine în cestiunea activității par
lamentare, declară următdrele :

«N’am fost din capul locului aderenți 
intransigenți ai pasivității. După-ce însă 
s’a decretat, am acceptat’o întocmai, și a- 
cesta este motivul pentru care am repro
bat pășirea d-lui Vlad illo tempore. Acum 
că suntem, pare-ni-se, pe calea a- ave un 
conclus pentru aclivilalc, îl vom accepta 
cu cea mai mare bucurie. Vorba e să fie 
numai hotărîre obligătâre și unanimă, ca 
să nu ne risipim iar ca făina orbului.*

Vorba mai e, că «Unirea*, se preface 
a fi uitat de aceea ce scriea înainte cu 
câte-va săptămâni, că am ajuns divisaț! în 
pași vist! și activiști; se preface a nu sci 
că mai esistă un partid național român ; 
a pu sci, că acum acesta se vede părăsit 
si de membrii comitetului său de odinidră 
car! îșl dau cote cu tote soiurile de activiști 
deserter! de la causa partidului și a pro
gramului de Ia 1881.

Și de ce atâta grabă din partea »LTni- 
nirei* spre a dumeri pe cei de Ia «Liber
tatea ?«

Pentru a dovedi că bucuria cu care 
ea a primit convocarea conferenței acti
viste de la Sibiiu n’a fost numai simulată 
că e cel puțin tot așa de mare ca «Telegr.. 
Român* din Sibiiu, căci vedeți bine, or! 
cât ai lua lucrul, «Congrua* e și rămâne 
interconfesională și cei ce doresc să o 
aibă au mare trebuință de a-șl pute mani
festa mai liber «patriotismul« care singur 
le dă titlul de a se împărtăși de ea.

Odinidră «Unirea* vorbea altfel în 
cestiunea politică națională, ddr se vede 
că atunci era condusă de alt! omeni cu 
vederi mai seridse și mai largi!...

Mișcarea electorală.
Tisza și proiectul Berzeviczy.

Ministrul președinte contele Ștefan 
Tisza, care a representat în trei sesiuni 
cercul Ugra din comitatul Bihorului, a re
nunțat de a mai candida în acest cerc, 
adresând alegătorilor săi o scrisdre des
chisă, în care face o dare de sdmă asupra 
activității sale de pănă acuma.

In aedstă scrisdre d-1 conte ffisza a- 
tinge tdte cestiunile la ordinea dilei și în
tre acestea, firesce, și cestiunea reformei 
școlare, despre care se svonise, că ar fi 
fost abandonată de guvernul actual. Cât 
de neîntemeiat a fost acel svon se vede 
din scrisdrea ministrului președinte, din 
care cităm pasagiul respectiv:

«Proiectul pentru reforma instrucției 
primare — dice d. Tisza — conține tară 
a ofensa pe concetățenii noștri de limbă 
nemaghiară nisce inovați! importante cari 
sunt chiar în interesul bine înțeles al a- 
cestor cetățeni ț?) și tot-odată sunt un pro
gres mare pe terenul politicei naționale 
maghiare. Nimănuia nu i-se ia dreptul de 
a întrețină o șcdlă poporală nemaghiară. 
Nu lipsim nici pe un fiu al patriei de în
trebuințarea și cultivarea liinbei sale ma
terne, ddr servim direct interesele lor, iă- 
cendu-i să cundscă și limba maghiară, 
căci cel ce scie unguresce va înainta maf 
ușor în societatea maghiară si nu se va 
simți isolat«.

„Generațiunea veche a dispărut.'1
Cătră sfîrșitul scrisorii sale, d-1 Tisza 

vorbesce despre vechea generațiune de po
litician!, cari au creat parlamentarismul 
unguresc și dice:

«Generațiunea aceea, care a creat 
parlamentarismul ungar, a dispărut, vai ! 
din mijlocul nostru. Decă ar trăi acea ge
nerațiune, cu cât dispreț și cu ce mânie 
i-ar lua la gdnă pe aceia, cari usurpând 
numele lor, și-au ridicat brațul ucigaș 
împotriva creațiunei lor. Amintirea lor 
însă și a faptelor lor trebue se vieze în 
mijlocul nostru. Să ne aducem aminte de 
dânșii și să nu lăsăm a se prăpădi în mâ- 
nile ndstre neactive, ceea ce a isbândit 
pentru națiune iubirea lor de patrie des- 
interesată în mijlocul atâtor primejdii*.

Alianța națională maghiară și naționu- 
lilățile.

Societatea numită «Alianța națională 
maghiară* («O.N. Sz.«) a adresat membri
lor săi nisce instrucțiuni, pe cari vor tre
bui să le urmeze la viitărele alegeri față 
cu candidați! naționalităților. Etă ce con
țin acele instrucți!:

«Membri! sunt invitați a lucra din 
tote puterile, ca în cercurile, unde vre-o 
naționalitate pune candidat, toți alegătorii 
patriotici să sprijinăscă — fără considera
ție Ia nuanța de partid pe candidațil 
acelui partid patriotic, care are mai multe 
șanse de isbândă.

Dăcă într’un cerc cu majoritate ne
maghiară își pune candidatura un cetă
țean nemaghiar cu trecut neprihănit și 
sentimente patriotice, aderând vr’unui par
tid fără condițiuni naționaliste, să nu se 
deschidă campanie împotriva lui. Pe de 
altă parte se se facă resistența cea mai 
energică contra candidaților a căror tre
cut politic nu inspiră încredere, ori car! 
au stat în serviciul tendințelor anti ma
ghiare. Facturi cu naționalitățile său con
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ducători! lor se nu se încheie nicăiri spre 
scopuri electorale.

Apelul este semnat de contele I. lisz- 
terhăzy, ca președinte și Bendict Jancso 
ca secretar.

Agitația electorală.

Agitația electorală s’a început pe 
tătă linia.

Dumineca trecută s’au ținut numă- 
rdse întruniri electorale. In Budapesta au 
ținut discursuri trei miniștri: Tisza, Hie- 
ronymi și Nyiri.

Tisza, care și-a pus candidatura în 
cercul »Belvâros« din Budapesta (»cercul 
istoric al lui Deăk«, cum dice »P. L.«) a 
rostit un discurs lung în sala hotelului 
«Hungarian El va ave pe cum se vede o 
luptă strașnică cu disidentul conte Iuliu 
Andrassy.

Ministrul de honvedî Nyiri și-a pus 
candidatura în ceccul II și va ave contra
candidat pe ex-ministrul Rartinyi. Discur
sul, ce l’a pronunțat ministrul de honvedî 
a fost întrerupt de strigăte «Trăescă An- 
drăssy«. Demonstranții au fost scoși afară 
din sală.

„Pactul lui Tisza cu Românii“.

Sub titlul acesta diarul »B. H.« adu
sese scirea. că Tisza ar fi încheiat un pact 
cu Românii invocând drept motiv libera
rea fondului »Iancu« pentru scopurile »A- 
sociatiunei«.

Oficiosul „Pud. Tud.u desminte sci
rea acesta spunând, că liberarea fondului 
»îancu« s’a făcut înainte de a fi fost vorba 
de alegeri.

«Bud. Hirl.« luând notă de desmin- 
țire dice, că svonul despre pactul cu Ro
mânii a trebuit să-l ia în serios, mai ales 
vădend că guvernul nu ia nici o măsură 
împotriva încercării de a reînvia comitetul 
național desființat de Hieronymi.

Diferiți candidați.
Partidul liberal din Caraș-Severin a 

făcut următărele candidări. In Lugoș: Pat- 
tyânszky Elek, în Caransebeș: Jakabfy 
Imre, în Șasea: P. Vuia, în Zorlenț: G. 
Szerb, în Bocșa: P. Avramescu, în Oravița 
Grenzenstein Bela etc.

In Lăpușul unguresc își va pune 
candidatura pe lângă contele Teleki San
dor, deputatul de pănă acuma, d. Alex. 
Pap, jude de tablă în Baia-mare cu pro
gram liberal.

In T. S. Martin baronul Revay libe
ral va ave să se lupte cu naționalistul 
slovac Paul Mudrony.

In lleanda-mare (Solnoc-Dobâca) — 
spun foile maghiare — va candida. Simo 
(după alte informații Dr. Beck) și advoca
tul Dr. T. Mtliali.

Lui „Bud. KorrR i-se scrie din Bra
șov, că aici probabil vor candida tot vechii 
deputat!. Dor unul seu doi dintre cei mai 
bătrâni dăcă vor fi înlocuit! cu alții mai 
tineri. Intre aceștia se vorbesce de d-1 
Emil Neugeboren, redactor la »S. D. T.«

In Ujvidek s’au aliat Sârbii și Slova
cii pentru a susține pe Dr. Milan Rodja 
redactor la „Slovenski Tizsdenik-. In cer
cul Ozora Serbii au candidat pe radicalul 
Branko llicl. La Ujvidek a candidat și 
popa Hock din «partidul nou« și își va 
desfășura programul la 15 Ianuarie.

La Beiuș și-a retras candidatura vi
carul Vasile Mangra. Candidatul partidu
lui liberal va fi d-1 loan Buteanu, direc
torul gimnasiului.

„Album artistic
Am primit un exemplar din admira

bilul album artistic, pe care l’a întocmit și 
editat Reuniunea agricolă română din co
mitatul Sibiiului.

Este o ideiă din cele mai fericite, ce 
au avut’o zeloșii conducători ai reuniunei, 
când au luat inițiativa pentru acestă fru- 
mosă și salutară operă. Imboldul pentru 
acesta inițiativă li l’a dat marele succes 
Ce l’au avut minunatele producte ale răs- 
boiului țărancei române la esposiția de la 

1902. Ei s’au hotărît a aduna într’un. al
bum cele mai frumose și mai românesc! 
modele de brodat și țesut cari sunt lito
grafiate și strălucesc în colorile cele mai 
vine pe 40 tabele (cartăne). Pe aceste ta
bele sunt representate prin 285 broderii 
(cusături) și țesături alese 20 comitate cu 
peste 100 comune.

«Acestă lucrare — dice Apelul Reu
niunei — cu adevărat monumentală și în 
același timp națională, întrunesce în ace- 
laș mănunchiu artistic, lamura ornamen- 
ticei nostre casnice de pe întreg terito
riul Transilvaniei și Ungariei locuite de 
Români«.

Eră noi dicem : arta femeii române, 
ce e depusă în acest album, decă va fi vă- 
dută și cunoscută, .va fi admirată și în 
străinătate ca ceva pănă acuma neîntrecut, 
ceva ce va face gloria ei și peste nouă 
mări și nouă țări.

Textul esplicativ al tabelelor, un «Cu
vânt înaintea scris cu însuflețire și price
pere de presidentul reuniunei d-1 Dimitrie 
Comșa, stăruințelor căruia e a se datori 
în primul rând acestă rară lucrare, se es- 
tinde peste 40 pagini în mărimea tabele
lor și cuprinde pe nu mai puțin ca 25 de 
pagini interesantele și instructivele numiri 
și espresii culese din graiul țărănimei pen
tru acele broderii și țăsăturl.

Drept învăliș al albumului servesce o 
mapă (scărță) în culori superbe înfățișând 
o Româncă frumăsă lucrând la Răsboitî și 
purtând în'litere mari de aurinscripțiunea 
„Din ornamentica română'1.

Albumul acesta, — în care cum dice 
comitetul, »e depusă forța de muncă și de 
pricepere a femeii române și în ea se re- 
oglindâză străduințele culturale, cari au 
agitat și agită spiritul straturilor mai de 
jos ale neamului nostru« — a fost chro- 
molitografiat numai în 600 de exemplare, 
cari sunt puse în vîndare. Păte cineva 
să-și facă o ideiă cât de mult a costat e- 
secutarea artistică și tipărirea acestui al
bum, decă vom aminti, că numai mapa 
(scărța Seu învălitorea) singură a reclamat 
spese de vre-o 3200 corăne.

Nu e de mirat prin urmare, că pre
țul unui esemplar este stabilit cu 56 co
rone— 28 fl., pentru România și străină
tate 60 lei seu 48 mărci germane. Reduceri 
de preț nu se fac. Plătirea în rate se 
admite numai în și pentru Ungaria, nu 
și pentru sireinătaie, în trei rate cu pre
țul urcat de 60 cor. —30 ft. cum și spe
sele espediției. Greutatea unui album fiind 
de peste 3'/.2 klgr. spesele de espediție cu 
posta fac 1 cor.

Atragem atențiunea cetitorilor noștri 
asupra acestui splendid și prețios album 
artistic românesc.

Albumul se pote comanda de-adrep- 
tul la d-1 Dimitrie Comșa profesor semi- 
narial și presidentul reuniunei agricole ro
mâne în Sibiiu (Nagyszeben).

Se ’nțelege că nu ne vom mărgini la 
anunț prealabil, ci vom vorbi mai pe larg 
despre minunile iscusinței și a talentului 
artistic al femeii române, ce ni-1 desco
pere Albumul acesta.

Resboinl ruso-japones.
Predarea Port-Arthurului.

Predarea Port-Arthurului s’a fă
cut fără nici un incident deosebit. In dlua' 
de 7 Ianuarie fâlfăiau deja drapele japone-’ 
se pe tăte forturile cetății.

In districtele Chinese, Japonesii au a- 
fișat proclamațiunl, în cari locuitorii sunt 
invitați a cruța casele particulare. OrI-ce 
delict se va pedepsi, după legea statarială, 
cu morte.

La intrarea portului s’au început lu
crările de a înlătura minele rusesc! și de 
a cerceta vasele, scufundate în ultimul mo
ment de cătră Ruși. Japonesii au consta
tat, că Rușii n’au nimicit corpul vaselor și 
că nu sunt cufundate adînc în mare. El 
spereză că în timp de câte-va luni vor a- 
duce vasele rusesc! în stare bună si le vor 
pute rîndui în flota japonesă.

Primul transport al garnisănei rusesCi, 
vr’o 5000 de omeni cu 186 ofițeri au sosit 
la Cianglingsu. Alte dece mii de Omeni s’au 
adunat la Iahuciu, unde vor fl luaț! în pri
mire de Japonesi.

Intîlnirea lui Stossel cu Noțji.
Unei agenții engleze din Londra i-se 

raportâză, că generalul Stossel și-ar fi es- 
primat dorința de a-și da personal cuvân
tul de onore în. fața lui Rogi, că nu va 
mai lupta în actualul răsboiu împotriva Japo
nesilor.

In urma acestei dorințe Rogi s’a în
voit se-i acărde lui Stossel o întîlnire.

La întîlnirea acesta generalul Stossel 
s’a presentat călare însoțit de șeful statu
lui major, doi locoteneți și un detașament 
de cazaci. Atât ofițerii cât și cazacii erau 
îmbrăcați de paradă. Ofițerii își puseră pe 
pept tote decorațiile. Generalul Stossel, de 
și se vedea că e istovit, s’a arătat vesel (?) 
și a glumit (?) cu ofițerii japonesi, cari l’ali 
primit în numele generalului Rogi. Acesta 
a sosit la locul întîlnirei în satul Smijing 
abia peste 1’/2 Ore, însoțit de generalul 
Ijisi și de doi căpitani.

Când s’au apropiat unii de alții, s’au 
salutat, apoi descălecând au întrat în că
suța istorică, în care sa iscălit actul refe- 
ritor la capitulare. Aici li s’a servit un de
jun, în cursul căruia Stoșsel a condoleat 
lui bogi pentru că și-a perdut în asediul 
Port-Arthurului pe amîndoi fii! săi. Nogi a 
răspuns că nu-ș! jelesce fiii, fiindcă au mu
rit pentru patrie.

Se svonesce, că Nogi ar fi comunicat 
lui Stossel invitarea lui Mikado, de a-1 vi- 
sita în Tokio înainte de a se întOrce în 
Rusia.

După o convorbire amicală, ce a du
rat aprOpe 2 Ore, generalul Stossel a în
călecat pe calul seu negru. Acest cal i-a 
plăcut fOrte mult lui Nogi, ceea-ce vădând 
StOssel, i-l’a oferit imediat generalului ja- 
pones drept amintire personală. Nogi a de
clarat că primesce calul înse nu special 
pentru sine, ci ca un cadou oferit armatei 
japonese. Generalul Stossel a încălecat a- 
tunci pe un alt cal japones oferit lui de 
generalul Nogi. (Detailurile acestea dovedesc 
că reporterii agențiilor engleze sciu se îm- 
podobescă rapOrtele lor cu diferite produc
te ale fantasiei. Tr.)

Umanitarismul Japonesilor.
Din Tokio se anunță că generalul 

Stossel a adresat generalului Nogi o scri- 
sOre, în care îi mulțumesce pentru trata
rea umană, de care Japonesii i-au împăr
tășit pe Ruși, cu deosebire pe cei răniți, 
cu ocasiunea intrării lor în Port-Arthur. 
Soldații japonesi au întrat în contact ami
cal cu cei ruși și au schimbat între sine 
ca suvenirl diferite obiecte referitOre la 
asediu.

Numărul prisonierilor.
Din Tokio se depesâză cu data de 8 

Ianuarie, că în acea di s’au predat ultimii 
prisonieri. Numărul total al acestora este : 
878 ofițeri și funcționari și 23.491 sol
dați. Cei-ce sunt greu bolnavi vor râmâ
nd deocamdată în spitalurile din Port-Ar- 
thur, ceilalți vor fi transportați în Japonia. 
Dintre cei 878 ofițeri 441 și-au dat cuvântul 
de onăre că nu vor mai lupta împotriva 
Japonesilor. Acestora li s’a permis în sen
sul capitulați unei a se întărce în patria lor, 
luând cu sine 292 ordonanți. Generalii Fck, 
Smirnov și Gorbatowski și admiralul Vi- 
nian au preferat a merge în captivitate. 
Generalul Stdssel va pleca la 12 Ianuarie 
din Dalny în Rusia.

Câmpul de resboiu din Manciuria.
piarul „Echo de Paris'1, anunță, că 

s’au mobilisat încă 300.000 soldați pentru 
armata lui Kuropatkin. Vagănele transibe- 
rianului vor fi înlocuite cu altele mai mari. 
Șinele deteriorate vor fi de asemenea în
locuite.

Generalul Kuropatkin a depeșat cu 
data de 8 Ianuarie la Petersburg, că Japo
nesii au atacat avantposturile rusesci. In 

ciocnirea acesta au cădut 3 Ruși și au 
fost răniți 18 ămenl, între cari și un as
pirant de ofițer.

SCIKILE piLEl.
— 28 Decemvrie v.

Pentru balul reuniunei femeilor române din Brașov s’a lansat următărea in
vitare: «Comitetul Reuniunei femeilor ro
mâne pentru ajutorarea văduvelor sărace 
din Brașov și Săcele împreună cu comite
tul Reuniunei femeilor române din Brașov 
are onore a vă învita la petrecerea de 
dans, ce se va ține în 31 Decemvrie st. v.
1904 în sala cea mare a Redutei orășă- 
nesci din Brașov. începutul la 8 '/2 ore sera. 
Intrarea: 2 cor. de persănă. Balcon: 3 cor. 
Bilete se pot căpăta la Frații Simay, la 
Iuliu Popp, la librăria Ciurcu și sera la 
cassă«.

In loc de felicitări de anul nou au 
mai contribuit pentru masa, studenților 
români din Brașov: D-1 V. O. 10 corăne, 
d-1 D. Făgărășianu, prof. Brașov 5 cor., d-1 
Dr. Virgil Cioban, prof. Sibiiu 3 cor., d-1 
Victor Preda, Avrig și d-1 Ieronim Preda, 
Sibiiu 6 cor., d-1 loan Urziceanu, Bekâs în 
Ciuc 3 cor., d-1 Dr. Mih. Gropșian, adv. 
Oravița 10 cor., d-1 P. Banda, major pens. 
Viena 2 cor., d-1 Dr. Iosif Blaga, profesor 
Brașov 2 cor., d-1 Stelian Mihalovits, ban- 
chier Brașov, 10 cor., d-1 Dr. I. Hosanu 
medic Brașov 10 cor., d-1 Dr. Vasile Șaftu 
paroch în Brașov 4 cor. Pănă acum cu to
tul : 105 COFOne. Primâscă generoșii dona
tori cele mai căldurăse mulțămite. — Di
recțiunea scotelor medii gr. or. române.

Spargere și furt de bijuterii în Brașov. AdI năpte’s’a întâmplat o spargere 
în strada cea mai frecuentată din centrul 
Brașovului la .magazinul de bijuterii a 
dămnei G Orechovski din Strada Vămii. 
Hoțul, care trebue, că a cunoscut fărte 
bine localul, a escaladat zidul ceînconjără 
pe din dos curtea de la parochia catolică 
și rupând lacătul de la ușa de sub părtă 
ce dă într’un local deșert aflător în dosul ma
gazinului, a întrat aici și spărgând zidul cu in
strumentele aduse s’a introdus în magazin. 
Aici a aprins lampa și a adunat vr’o 60 de 
căsornice de aur mai multe lanțuri, inele 
etc. și apoi a dispărut, lăsând la fața lo
cului’ un sfredel și o daltă. Valărea obiec
telor furate se urcă la suma de 16.000 
corone. Poliția s’a pus în urmărirea hoțu
lui și se crede că, având ore-cari indicii, 
în curând va pune mâna pe îndrăsnețul 
făptuitor, și pe tovarășii ce-i va fi având.

Represontanța comunală a orașului
Brașov Își va ține Joi la 12 Ianuarie n.
1905 adunarea generală ordinară în sala 
de la casa sfatului. începutul la ărele 3‘/2 
p. m. La ordinea dilei sunt 15 obiecte.

înainte de adunarea generală ordi
nară, representanța comunală va ține la 
orele 3 o adunare extraordinară în care 
se va publica rescriptul prea înalt referi
tor la convocarea dietei pe sesiunea 
1905—1910.

Serata pompierilor. Pompierii din Bra
șov vor da în sera de 28 Tanuarie o se
rată intimă împreunată cu dans, Invitările 
vor fi distribuite de cătră membri societă
ții pompierilor. Intrarea 2 corone. Program 
variat. Se speră, că petrecerea acăsta va 
fi spriginită de public.

Ofițerii francesi delatori. Casimir Pe- 
rier, fostul președinte al republicei fran- 
cese a cerut de la marele maestru al or
dinului «Legiunea de on6re« să introducă 
cercetare împotriva acelor ofițeri, membri 
ai «Legiunei de onăre«, cari s’au făcut 
culpabili de incorectități prin denunțări 
date francmasonilor contra camerali
lor lor.

Accident mortal la o vînătdre. Ni-se 
scrie cu data de 8 Ianuarie din Urișul de 
jos: Cu inima întristată iau condeiul ves- 
tindu-vă despre un trist cas, și anume în 
5 Ianuarie a. c. din comuna mai jos în
semnată s’au dus mai mulți în urmărirea 
unui mistreț vulnerat der ducându-se 
la locul unde era mistrețul — (în pădurea 
numită »Dos« în munții Giurgeului) locui
torul Simion Neagu înainte, er după el 
vigilul de pădure, Kebeleyi Mihăly, aces
tuia din nebăgare de semă ajungendu-i o 
nuiea peste cocoșul puștei, arma se des- 
cărcă și nimeri pe Simion Neagu, carele 
după un interval de trei 6re, muri — lă
sând :în doliu soția și o fetită de 12 ani, 
cari s’au lipsit prin acest accident tragic 
de singurul scut și sprijin, deăre-ce numai 
la brațele lui erau avisațl neavend altă 
avere. — Repausatul era un om cinstit și 
bun creștin. 1. C.1
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Incendiu în BaJomir. Joi în 5 Ianua
rie noptea a isbucnit în comuna Balomir 
la casa Ini loan Fleșeru un foc care în 
timp de o oră a prefăcut în cenușă 3 
case, 2 șuri și alte edificii economice, îm
preună cu nutrețul strîns și oi, capre, 
porci etc. Trei familii au remas în timp 
de ernă, chiar în ajunul Crăciunului, fără 
adăpost scăpând numai cu ce era pe 
dânșii.

Arestarea unui ex-deputat Advocatul 
Ilegedus Bela din Budapesta; care în se
siunea trecută a fost deputat în dieta un
gară a fost arestat alaltă-eri pentru di
ferite escrocherii și falsificări de polițe.

»Activitatea« a încetat, piarui «Acti
vitatea*, care timp de 4 ani a apărut în 
Orăștie sub direcțiunea d-lui Dr. Aurel 
Munteanu, își anunță cetitorii, că înce
pând cu anul acesta nu va mai apare.

Maria Lungu n. Morariu, în urma 
unui scurt morb, în anul 40 al etății și 20 
al fericitei căsătorii și-a dat sufletul în 
manile Creatorului, Sâmbătă 11/24 Dec. 
a. c., lăsând în adânc doliu pe neconsola- 
lilul ei soț Nicolae Lungu, paroch gr. ort. 
n Ghioroc, pe bătrânul ei tată gârbovit de 
greul vieții, pe frați și alte rudenii. Înmor
mântarea i-s’a făcut Luni în 13/26 Dec. 
înainte de amedi.

Răscumpărare de felicitări de anul 
HO’J 1905, în favorul Reuniunii femeilor ro
mâne din Abrud, Abrudsat și jur: Dr. 
Laurențiu Pop 10 cor. Mihaiti Cirlea 5 c, 
N. N. 1 cor., Samuil David 2 corăne, Dr. 
Alesandru Bordia 2 cor., Absolon Faur 
2 cor., Paul Stoica 1 cor., Aurelian Dan- 
ciu 4 cor., Dionisiu Negru 1 cor., Ana 
Filip 4 cor., Ioan Devanca 2 cor., Dr. Va- 
sile Fodor 2 cor., loan Simu 2 cor., Ni- 
eolau Draia 2 cor., Nicolae Lobonț 2 cor., 
Pompiliu Șuluț 1 cor., Teofil Faur 2 cor., 
Petru Macaveiu 2 cor., Silviu Lazar 2 cor., 
losif Gomboș 2 cor., Petru Popovicî 2 cor., 
Alesandru Furdui 1 cor., Mateiu Nicola 
2 cor., Dr. George David 2 cor. Abrud, 6 
Ianuarie 1905, Ana Ftli.p, pres. loan Simu, 
secretar.

Un Bonaparte... ministru în America. C. I. Bonaparte va face parte din noul ca
binet al Statelor-Unite, care va fi consti
tuit în Martie viitor. Acest Bonaparte des
cinde în linie directă din Jerome Bona
parte, fratele mai mic al lui Napoleon I, 
mai târdiu rege al Westfaliei, și care s’a 
.căsătorit cu o americană din Baltimore.

Producțiunl și petreceri. Tinerimea 
română din Bistriță în vită la serata îm
preunată cu dans, care o va aranja în 
presera anului nou (13 Ianuarie 1905 st. n.) 
în sala hotelului «Regele Ungariei«. Veni
tul curat e destinat pentru scop filantro
pic. Începutul la 8 ore săra. Prețul de in
trare: a) O persănă 1 cor. 60 bani, b) In 
familie 1 cor. 20 bani, c/ Studenții au in
trare liberă.

— Reuniunea meseriașilor și econo
milor din A.-Iuha invită la producțiunea 
teatrală împreunată cu dans, ce se va 
aranja Vineri (sera de Sf. Văsii) în 13 
Ianuarie st. n. 1905, în sala cea mare de 
la hotelul »Europa«. începutul la 71/, ore 
sera. loan Teculescu, președinte. Dr. Camil 
Velican, vice-președinte. Ioan Pampu. se

cretar. Antoniu Cricovan. cassier. Ignat 
Borza, controlor. Prețul de intrare: Locul
I. 2 cor., locul II. 1 cor. 60 bani, locul III. 
1 cor. 20 banT, locul de stat 80 bani.

Reliefuri deteriorate. Se scrie din 
'Berlin, că reliefurile de la podul lui Les
sing, cari representau scene din dramele 
nutorului german au fost într’una din nop
țile trecute deteriorate de nisce făptuitori 
necunoscut!. Figura jidovului «Nathan der 
Weise« a fost cu desăvîrșire ruinată, așa 
că repararea ei nici nu se mai pote face.

Țarul Nicolae I. și Constituția. 
Sub Catherina II și sub Alexandru i’ se 
putea vorbi în Rusia de reforme constitu
ționale. Sub Nicolae I nu era permis să se 
pronunțe acest cuvânt.

Întâmplarea ce o istorisim aici, ne 
va proba ce orăre avea teribilul Țar de 
odiosul cuvânt.

Tot vorbindu-i-se odată de mișcările 
din Europa în sensul reformelor de liber
tăți publice, cerii să i-se aducă o hartă a 
Europei.

Arătând spre Rusia și făcându-i con
turul cu degetul dise: Batam Rossia. Ka- 
kol tam balșol! Niet deva llonstitutzia. 
(lîlcă Rusia! Cât e’ea de mare! Nu-i tre
ime constituțiune.)

Trage apoi conturul Turciei: Batam 
Turhia. Kakol malinko ne deva Konsti- 
■tutzia*.

Trăgând conturul Franței, autocratul 
dise: Batam Erankia Norod balșol. Leva 
IDmstitutzia.

Dădu apoi și peste Principatele ro
mâne, pe care le acoperea pe harta ce o 
avea la îndemână, cu degetul lui cel mare, 
și tot apăsând cu putere degetul, răcni: 
latibe dam Konstitutzia.... Prinzipati mol- 
dovanske.

Acestă dragoste pentru ideile de 
progres s’a moștenit în familie și a trecut 
și la Nicolae II.

Noroc că Japonesii sunt în calculele 
provedinții un factor pregătit pentru lăr
girea libertăților publice în Rusia. Poporul 
rus a înțeles acesta și scie să exploateze 
momentul psichologic prin care trece «Rus
sia balșol.« („R. E. și P.“)

adv. și soția 32 cor. 90 bani:, Dr. Pavel 
Oprișa, dir. gimn. 3 cor., Aurel Bratu, 
prof. 2 cor., Vas. Boneu, prof. gim. 50 
bani Suma 38 40 cor.

Brad, 21 Dec. 1904.
Direcțiunea gimnasială:

Dr. Pavel Oprișa, 
director.

Dare de semă și multămită publică.
La „Serata" aranjată de Tinerimea 

română din Clușiuin 16 Noemvrie 1904 au 
binevoit a ne trimite contribuirî benevo
le: Dr. Vasile Bianu, medio, Buzău 20 cor., 
loan Mețianu, metropolit, Sibiiu 15 cor., 
loan Buteanu, dir. gimn , Beiuș 6 cor., Geor
ge Șuta, protopop, Borleștî 4 cor., Vasile 
Pop, asesor la sedr. orf. Olușiu 4 cor., La- 
dislau Popa, căpitan artil., Brașov 2 cor., 
George Cimoca, paroch, Hidiș 2 cor., Să
ra la casă au binevoit a dărui peste taxă. 
D-na Motta, Cluș 11 cor.. D-na I. Pop, 
prot, Morlaca 10 cor., Dr. Victor Poruțiu, 
adv., Cluș 10 cor., Dr. G. Ilea, adv, Cluș 
10 cor., Dr- A. Isac, adv., Cluș 8 cor., D-na 
Ranta, Cluș 7 cor., V. Ranta, jude pens., 
Cluș 7 cor., Dr. Amos Frâncu, adv., Cluș 
7 cor., Dr. Elie Dăianu, prot. Cluș 7 cor., 
Dr. Sim. Tămaș, adv., Hida 7 cor., Dr. R. 
Crăciun, med., Carlsbad 6 cor., Petru P. 
Barițiu, propr. tip. „Carmen" Cluș 5 cor. 
04 fii.,

Vas. Hossu, jude, Cluș 5 cor., Dr. 
Rom. Boilla, când, adv., Blaș 5 cor., B. 
Podăbă, dir., de bancă Cluș 5 cor., Aug. 
Giurgiu, comp., Cluș 4 cor., Dr. ȘtefanMo- 
rariu, adv., Cluș 4 oor., Dr. I. Dan, medio 
Mociu 3 cor., Dr. Vas. Crișan, adv., Hue
din 3 cor., Dr. Iul. Pop, când, adv., 3 cor., 
V. Pop, jude, Hida 3 cor., D-na N. N. 3 
cor., Dr. A. Anca, med. de reg.. Cluș 3 
cor., 1. Popist, major, Cluj 2 cor., D-na 
Lăpușan, 2 cor., D-na Drăgan, not. 2 cor., 
Lăzâr Odon, Cluș 2 cor., Iul Codarcea, 
farm., Turda 2 cor., Mockel, stud, univ., 
Cluș 1 cor., Tomas, stud, univ., Cluș 1 cor., 
Miletici, stud, univ., Cluș I cor., T. Rnșes- 
cu, prot., Cluș 1 cor., Hermina A. Moldo
van, Cluș 1 cor., P. Rus, of., Cluș 1 cor., 
Dr. Pordea, când, adv., 1 cor., Dr. I. Giur
giu, când, adv., 1 cor.

Intratele dau suma de: cor. 536-20. 
Spesele au fost: cor. 514'12. Venitul cu
rat cor. 22’08, care adăugându-se la fondul 
vechiu, dau suma de cor. 182’08. Menirea 
acestui fond e completarea bibliotecei „Ca- 
sinei române" din Cluș. ■

Aducem și. pe calea acâsta mulțămi- 
tă tuturor sprijinitorilor seratei ndst.re.

Eugen Curta, Emil Pop,
controlor. cassar.

*
La „Eondul Dr. losif Hodoș*, me

nit a da ajutor profesorilor de Ia gimna- 
siul public român gr. or. din Brad la ti
părirea de cărți didactice, scrieri literare, 
disertațiunî și prelegeri publice, întreprin
dere de escursium sciențifice și recreare 
in cas de bolă, au incurs următorele dă
ruiri marinimose:

1) de la d l Mihail Veliciu, advocat 
în Chișineu 30 corone.

2) de la d-1 Adam Demian, contabil 
la „Crișana" din Brad, drept rescumperare 
a anunțurilor de fidanțare cu d-șora Olim
pia Ometa din Brad 20 cor.

3) de la profesorii și inteligența ro
mână din Brad, drept rescumperare a 
felicitărilor de anul nou, 1905, și anume: 
d-1 Vasiliu Damian, proto-presbiter-cati- 
chet 5 cor., Dr. Pavel Oprișa dir. g. 5 cor. 
Aurel Bratu, prof. 5 cor., St. Albu, Vas. 
Boneu și Dr. I. Radu, prof, câte 2 cor., 
M. Stoia, înv. 1 cor., Enea Foldea, dia- 
con-învățător (Hălroagiu) 2 cor., Ad. Dă- 
mian, contabil la „Crișana", Andron Bog
dan, preot și Vaier Păcală, iurist, câte 
2 cor., loan Cutean, comerciant, Petru 
Rimbaș, preot câte 5 cor., Ales. Draia, 
cassar la Crișana, 10 cor. și I. Ghișa, ofi
ciant de bancă 1 cor. Suma 51 cor.

II. La fondul „Masa studenților* din 
Brad au contribuit: d-1 Vasiliu Damian, 
protopresb. și soția Aurelia din priiegiul 
aniversării a 10 a morții tatălui și respec
tive socrului și din incidentul sărbării paras
tasului la 6 săptămâni pentru cumnata și 
respective sora lor Zinca, 20 cor.

III. Pentru îmbrăcarea școlarilor se- 
raci și buni de la gimnasiu la sărbătorile 
Crăciunului, și anume : d-1 Dr. loan Papp

Concentrația activistă în Sibiiu.
Publicăm la alt loc soirile te

legrafice, ce le-am primit dela co
respondentul nostru special, trimis 
de noi la conferența „electorală" din 
Sibiiu, convocată de d-nii Pop de 
BăsescI și Lucaciu pe cjiua de acji. 
Oele ce s’au petrecut în ședința de 
acțî a conferenței amintite sunt deja 
de ajuns spre a nu lăsa pe nimeni 
în dubiu despre natura acestei în
truniri.

D. Pop de Băsescî, care a des
chis conferența, a accentuat în vor
birea sa, că „între membrii comite
tului n’au fost divergențe". Prin- 
tr’asta constată, că atât densul cât 
și cei-l’alțî vechi membri în comite
tul partidului național au fost în de
plin acord ou deputatul Dobrei și 
cu atitudinea sa contrară programu
lui dela 1881 și hotărîrilor confe- 
rențelor naționale trecute.

Și totuși în raportul ce l’a ce
tit Vasilie Lucaciu se cjice, că la 
Dobra s’a ivit un curent nou, ce 
tinde la abandonarea programului 
și a pasivității — ear’ conferența se 
aviseze asupia acestui „fenomen1*.

Ț)ice mai departe „raportul" 
amintit, ca „comitetul" nu doresce 
schimbarea programului. Atunci de 
ce a tolerat în sinul seu pe aceia 
cari l’au călcat, s’au lăpedat și se 
lapedă de fapt de acest program?

In comisiunea de 40 majoritatea 
a decis în cele din urmă sub pre
siunea împrejurărilor, ca programul 
se rămână deocamdată neatins și se 
se pregătescă unul nou pentru „pro
xima ocasiune".

Fi-va bre așa și cu pasivitatea? 
O vor adopta’o bre și pe acesta încă 
pe câtva timp ori „actviștii" se simt 
destul de tari a întră în lupta elec
torală? Așa s’ar pută conchide din 
„raportul" lui Lucaciu.

Așteptăm raportul amănunțit și 
resultatul final, păn atunci lăsăm se 
urmeze telegramele ce le-am primit:

Sibiiu, IO Ianuarie. Conferența 
electorală convocată pe fliuă de as- 
tăȚi, și permisă de guvern condițio
nat, a fost deschisă la ÎO1^ a. m. 
Pop de BăsescT salută în vorbirea 
de deschidere pe cei presenți, pe 
cari îi numesce delegații partidului. 
Ț)ice că este satisfăcut de ocasiunea 
care a dat posibilitate de a se con- 
sfâtui asupra atitudine! în fața ale
gerilor dietale. Divergențe n'au fost 
intre membrii „comitetului*. Conferența 
va decide ce atitudine se ia partidul. 
Accentueză apoi solidaritatea și de
clară conferența deschisă.

A urmat alegerea biuroului ad- 
hoc: Pop de Băsescî președinte, T. 
Mihali și Vasilie Damian vice-pre- 
ședințl; Onișor, Bontescu Letnenyi 
Dr. Beu secretari, Aurel Doșa, Bor- 
cea, Dr. Vaida verificatori pentru con
statarea mandatelor.

De față au fost delegați și ne
delegați din comitatele: Cenad, Săt- 
mar, Selagiu, Alba, Timiș, Caraș- 
Severin, Huniedora, Sibiiu, Dobâca, 
Bistrița, Ternava mică, Arad, Făgă
raș, Turda. Bihor, Brașov.

După constituire Dr. Vasile Lu
caciu cetesce raportul comitetului. 
Face o reprivire asupra faselor din 
trecutul „partidului". Constată ivirea 
curentului ce tinde spre abandona
rea programului național și a pasi
vității. Dovadă alegerea dela Dobra.

„Comitetul" cere avisul conferenței și 
pune ca basă de discuție acest fe
nomen. „Comitetul" nu doresce schim
barea programului care este espre- 
siunea postulatelor naționale. Nu-i 
momentul oportun pentru abando
narea programului. Stând pe basa pro
gramului comitetul crede că par
tidul e destul de tare a păși în luptă 
politică. „Comitetul" ist depune man
datul și cere absolutoriu.

Dr. A. Vlad propune se se a- 
legă o comisiune de patru-cjeci, care 
se censureze raportul și se vină cu 
propuneri concrete în ședința ple
nară. — Propunerea se primesce.

Conferența ținută în sala „Uni
corn" e bine cercetată. Activiștii 
venițl de pretutindeni formeză ma
rea majoritate. Totul a fost se vede 
dinainte pregătit.

Sibiiu, 10 Ian. In comisia de 40 a 
fost o discuție viuă asupra programului 
național. Majoritatea s’a declarat pen
tru ca programul dela 1881 s& rSmănă 
neatins. S’a hotărit ca comitetul vii
tor se studieze cestiunea și se vină 
la viitorea conferența c’un proiect 
de program.

Despre cestiunea pasivității oii 
a activității încă nu s’a discutat în 
merit.

ULTIME SOIRI.
Paris, 10 Ianuarie. In locul lui 

Syveton a fost ales deputat admira- 
lul pensionar Bienaime, cu program 
naționalist. Alegerea acesta este con
siderată ca o grea lovitură pentru 
guvern.

Londra, 10 Ianuarie. Flota a treia 
rushscă a plecat eri din Libau. Peste 
câte-va cfile va urma a patra flotă.

Bibliografie.
„Caractere morale*. Acesta carte atât 

de instruitivă, bine scrisă, și folositore. mai 
ales pentru tinerimea din școlele medii scri
să. de reposatul profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra- 
șo-’ se căsesce la librăriile și la tipografia 
nostre din Brașov precum și la celelalte li
brării române din țâră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Der nu 
numai pentru băeți, ci și pentru fete acestă 
carte este de mare prrț pentru înmulțirea 
eunoscințelor și formar-a caracterului lor,

Atragem atenț’unea cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat, 
acestă carte se vinde cu prețul moderat de 
2 corone esemplarul (plus 20 bani porto.)

Din composițiunile pline de melodii 
românesc! ale mult regretatului c.omtoidoe- 
român Ciprian Porumbescu, tipărite și pesat 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vendare la 
Tipografia nost.ră următorele piese:

„Imn de urare* cu două voci, „Hora 
Prahovei*, „A cădut o rază lină* cu voce, 
„Fluturaș de nopte“ polcă, „Frunză verde 
mărgărit cânt poporal, „Pe câmpiile Ship 
cei* polca mazurca, „Fata popii* cântec 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „Basme Iașene* vals, 1 cor. 50 b. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*, din opereta 
„Crai nou* 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Crai nou* 1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

A rpărut la Buourescî:
Sistema ortografică a Umbel ro

mâne de Nic. Densușianu, o broșură de 
73 pagina și se află de vendare la libră
ria Leon Alcalay din Bucurescl ou prețui 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 bani 
seu 1 cor. 10 fii.

POSTA REDACȚIUNEI.
D.lui X. Y. în Z. — Scrisorea s’a primit. Pu 

blicarea va urma.

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 trecuți, așa și în 
anul acesta — al treisprezecelea al 
esistenței sale — „Călindarul Pluga
rului*, 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 să le îmbogățâscă cunoștințele 
și să-i îndemne la muncă rațională, 
servindu-le tot-odată de călăuză în 
viața practică. In afară de acesta, 
cei cari se vor grăbi a-șî procura 
„Călindarul Plugarului*, vor mai ave 
prilegiu de a-și petrece câte-va ore 
vesele și senine, cetind bucățile alese 
și instructive din partea literară și 
distractivă, anecdote în prosă și ver
suri, glume, povețe și diverse.

Conținutul „ Câlindarului Pluga
rului" este următorul;

Cronologia anului.—Regentul anului.
— Sărbătorile și alte dile schimbătăre. — 
Calculul sărbătorilor mai mari. — Posturile.
— Urmăză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului, la fie-care lună 
dându-se sfaturi despre lucrările, ce are 
să le făcă economul, care ține să-și părte 
economia după 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 petițiuni, documente etc.

Rubrica târgurilor e și de rendul 
acesta fărte bogată. După datele oficiăse 
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 cronologieă 
(după lună).

Partea economică a Câlindarului cu
prinde următârele articole din ramura eco
nomiei : Cunoscerea pământului, de Th. A. 
Bogdan ; Cultura rațională a cartofului, 
de Gh. Manolescu ; Economul ca doctor, de 
Ioan Georgescu; îngrijirea si pregătirea 
pământului în școla de pomi, de A. Bol- 
odr ; Cultura macului.

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

— 0 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.

Antreprise de pompe funebre
* lua ebLs **rfHm. W NÎ5 Xww' Jfcitai 

JSa^așov, Strada Porții Wr. 82.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sâbâdeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așezământul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tâte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriua’a de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicriui’ilor de lemn, de 
metal și imitatiuni de metal și de lemn de șt^jaru.

Depou de CUHUH1 pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânăt, 
pentru copiii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt și ieftin, iau 
asupră-mi ș i transporturi de morți in streinâtate.

La cașuri de morte a se adresa la
U_- ETutsek.

Călindarul Plugarului costă esem- 
plarul 44 bani porto, și se vinde la Ti
pografia A. Mureșianu Brașov. Abonații 
diarului nostru pot se procure călindarul 
și de-odată eu reînoirea abonamentului la 
fbia nbstră.

»Romana«
aste titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
ssplicarea dansului nostru de salon

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

A trecut deja o jumătate de seeol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana", unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat ia balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei".'La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
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 „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" 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 potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră
gătorul musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se j 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura l 
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 și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

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

Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Ianuarie n. 1905.

Renta ung. de aur 4% .... 118.75
Renta de corone ung. 4% • • . 98.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/o ■ 89.40 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 97.90 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50
Impr. uug. cu premii.................... 209.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.60 
Renta de hârtie austr......................... 100.20
Renta de argint austr......................... 100.20
Renta de aur austr..............................119.60
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 100.35

fe

Bonuri rurale ungare 3’/2 % . . . 91.60
Losurl din 1860................................. 157.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.31
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 796.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 678.—
Napoleondorî.................................. 19.10
Mărci imperiale germane. . . . 117.50
London vista................................. 239.95
Paris vista....................................... 95.50
Note italiene..................................... 95.40

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Ianuarie n. 1904.

Bancnote rom. Cump. 18.74 Vend. 18.82
Argint român. n 18.40 n 18.64
Napoleond’ori. Y) 19.06 n 19.10
Galbeni n 11.20 11.30
Ruble RusescI n 2.53 n 2.54
Mărci germane „ 117.20 3 117.40

Nr. 21415—1904.

PUBLICAȚITOE 
referitore la prescrierile și ștergerile 
dărilor de pământ făcute ulterior pre
cum și la aruncurile ce cad asupra 
acestor prescrieri și ștergeri pe anii 

1900 pănă la inclusive 1904.
Fiind-că în urma comasării s’a 

statorit de nou și venitul curat ca- 
tastral după fie-care parcelă de pă
mânt și fiind-că în urma acestei lu
crări s’a arătat că darea de pământ 
în general trebue urcată: fiind-că 
mai departe pe anii 1900 pănă la 
inclusive 1904 darea de pământ s’a 
socotit, prescris și încassat pe basa 
posesiunii ce a avut’o fie-care înainte 
de comasație.

De aceea s’a făcut o consem
nare în care e cuprinsă darea de 
pământ a fie-cărui proprietar de pă
mânt și din care se vede decă sin
guraticii proprietari pe anii 1900 — 
1904 au plătit mai mult sau decă 
mai au ceva de plătit.

Provocăm deci pe toți proprie
tarii de pământ din 1900—1904 și 
cari mai posed încă și astăcjl pro
prietate. a-se presenta în sensul or
dinului dat de Direcțiunea financiară 
sub nr. 34990/1904 la perceptoratul 
orășenesc din Brasso aducând cu 
sine colele de dare spre a li-se in
duce într’însele plusul ce l’ar fi plă
tit eventual restul ce ar mai avea de 
plătit dimpreună cu aruncurile ce 
cad asupra acestor sume.

Aceste consemnări seu conspecte 
se vor espune la perceptoratul oră
șenesc ca să le pâtă lua în vedere 
fie-care proprietar de la 30 Decem
vrie 1904 pănă la inclusive 28 Ia
nuarie 1905. tot-deuna de la 8 bre 
dimineța pănă la 12 bre a. m.

In contra sumelor prescrise în 
aceste conspecte pote face recurs

Plenum șl sosirea trenurilor fle stat reg. ung. la Brașov.
Valabil din 1 Octombrie st. n. £904.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

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

IU. Trenul de pers, la ora 8-7 min. s6ra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10-26 m. sera.

Dela Brașov la BucurescT:
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 1D35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tren mixt la orele 6‘5O sâra. * 

(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 orele 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. 

fie-care interesant pănă la inclusive 
28 Ianuarie 1905. Recursele sunt 
a-se adresa la comisiunea adminis
trativă a comitatului Brasso dar de 
presentat le presenteză fie-care la 
perceptoratul orășenesc al orașului 
Brassb. Recursele date după acest 
termin se vor respinge ca întîr- 
efiate

Brassâ, în 29 Decemvrie 1904.
1—3.1597 Magistratul orășenesc.

Az o-radnai jărâs fdszolgabirăjâtol.

Sz. 3529—1904.

Pălyâzatî hirdetmeny.
Besztercze-Naszbd vârmegye 6- 

radnai jârâsâban levft Nagyllva koz- 
sâgben, lemondâs folytân megurese- 
dett kozsegi orvosi âllâsra ezen- 
nel pâlyăzatott nyitok.

Az Alias javadalmazâsa:
1. Tbrzsfizetes 2000 kor.
2. Lakbâr 400 kor.
3. Lâtogatăsi dij vânyirâssal 

40 fillâr.
4. Ha a lâtogatâs a beteg lakâ- 

sân târtenik, termâszetbeni fuvart is 
igânyelhet.

5. A miitetekârt es orvosi lâtle- 
letekert a miniszteri rendeletben 
megâllapitott dijak.

6. Orvosi bizonyitvânyokert 1 
korona.

7. Haiottkâmi teendbk ellătâsa- 
eseten minden halott vizsgâlatâert be- 
leszămitva a bizonytvâny kiâllităsât 
is 40 fii.

8. Vâgatâsi biztosi teendokert 
a szabâlyrendeletben megâllapitott 
dijak.

9. Koteles az illetb orvos az is- 
kolâkat tSbbszOr meglâtogatni az is- 
kolâs gyermekeket, a tanev folya- 
mân megvizsgâlni es ingyen gyogy- 
kezelni, sziikseg eseten felmentâsi 
bizonyitvânyt dijtalanul kiâllitani.

10. A szegenyeket ingyen gyogy- 
kezelni.

A român nyelv ismerete feltât- 
lenul megkivâutatik.

Gfyogyszertâr helyben.
A vâlaeztâs Nagy-Ilva kâzseg 

hâzânâl 1905 Februâr ho 13-ân lesz.
Felhivom mindazokat a kik ezen 

âllâst elnyerni ohajțjâk, hogy pâlyâ- 
zati kârvenyuket az 1883 I. t. cz. 9 
§-a âs az 1876 XIV t. cz. 143 §-ban 
elbirt kepesitâsi okmânyokkal felsze- 
relve 1905 Februâr hb 10 ig hozzâm 
adjâk be. Az elkâsetten beârkezb fo- 
lyamodvânyokat figyelembe nem 
veszem.

O rad na, 1905 evi Januâr ho 4.
Hozstfa Gyorgy s. k.

1—2.,1602 foszolgabird.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren acc. p. Arad la orele 4’52 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 7’59 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9’27 min. s4ra.

Dela București 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‘55 m. p. m.
IV. Trenul mixt, la ora 9'18 min. sera.
V. Tr. accel. la orele 1CM4 m. sera.

(Numai până în 15 Novembre).

Dela Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes la Brașov
I. Trenul de persone 1» 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 âra 6’10 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10-1 m. sera.
Deia ZernoscI la Brașov (gar. Bartolomeiu.)

I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 142 min. p. m.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


