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24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
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se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

cordne, 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.

ĂDMINISTRAȚIUNEÂ.

După treisprezece ani.
Ceea-ce am prevestit, pe basa 

faptelor petrecute mai înainte și a 
dovedilor neresturnabile mai îeeente, 
s’a împlinit. Adunarea seu conferența, 
care a fost conchiemată pe fiiua de 
erî la Sibiiu, n’a avut alt scop, de
cât a pune în piciore „activisniul" 
multicolor, care deja de ani de fiile 
turbură liniștea sufletescă a Româ
nilor de bine dela noi.

Activiștii noștri, deși se laudă 
a ave mare trecere înaintea poporu
lui, n’aveau putere de a se ridica la 
6re-oare valâ’re ei de ei. De aceea 
au recurs la mijlocul neleal de a se 
înălța pe spinarea partidului nostru 
național, celui atât de prigonit și 
asuprit, folosindu-se chiar de acesta 
situațiă tristă a lui pentru-ca cu con
cursul unor foști membri ai comite
tului dela 1892, cari și-au uitat de 
voturile și legămintele sărbătoresc! 
ce le-au fost’ luat odinioră înaintea 
națiunei. se însceneze o conferența, 
pe care se-o potă da de conferență 
a partidului național român.

Puneți mâna pe inimă și spu- 
neți-ne toți câți susțineți contrarul 
afirmării nostre, decă în adevăr a 
fost representat la adunarea de erî 
din Sibiiu partidul național din Tran
silvania, Bănat și Țâra ungurescă? 
Ori că cei ce de an! de cjile nu mai 
merg cu acest partid, ci au uneltit 
și uneltesc în contra solidarității 
din sinul lui, pot fi. numărați între 
representanții lui legitimi?

Cbiar și în cașul acesta de ne- 
admis însă se pote dice, că la Sibiiu 
nu s’a manifestat erî altă dorință 
decât a unor fracțiuni activiste mic! 
din sînul milidnelor de Români asu
priți. Ori doră se fi ajuns așa de
parte, ca numai o semă de doctori 
de pe la cele universități maghiare 
și de tineri advocați și funcționari 
de bancă să represente voința popo
rului nostru?

Nu mai voim a pierde cuvinte 
înzadar. E destul decă constatăm, 
că adunarea de erî n’a fost și n’a 
putut fi espresiunea voinței parti
dului național român nici atunci, 
când în sînul ei se vor fi aflat și 

aderenți sinceri dâr neorientați ai 
acestui partid.

Cât de temeinică este afirma
rea năstră se pote vedă clar și lim
pede și din împrejurarea, că un plan 
de căpetenie al aranjatorilor adună
rii, modificarea programului național 
dela 1881, n’a putut isbuti Și acesta 
mai întâiu din causă, că s’au găsit 
între membrii adunării inulțl. de 
aceia, cari n’au voit nici să audă 
de-o ast fel de modificare, apoi mai 
cu, semă de aceea, fiind-că de s’ar 
fi știrbit programul național după 
proiectele combinate ale activiștilor 
aduse înaintea comisiunei, era abso
lut imposibil dea se susțină și numai 
pe un singur moment ficțiunea, că 
totă trăba ar fi pusă la cale de par
tidul național, ear’ cei cu ideile- 
program ar fi riscat a fi huiduiți de 
popor ori unde s’ar fi arătat.

P6te că la convingerea generală 
că de programul nostru nu e permis 
nimănui a se atinge, am contribuit 
și noi c’un grăunte. Destul că în 
mânia pledării celor trei foi acti
viste dela noi în timp de trei ani 
contra punctului prim al progra
mului dela 1881, adunarea de erî 
șl-a întemeiat viitârea acțiune acti
vistă tot pe acest program.

Ce joc ironic al sorții!
Regretăm însă sincer și din tot 

sufletul, că nu putem, pe lângă cea 
mai bună voință lua acăsta întâm
plare în sens tragic față cu cea mai 
mare parte din activiștii, cari au 
debutat erî în sala „Unicum" din 
Sibiiu.

Ore de fiece ani, de când au 
început’o cu „îndulcirile" și pănă în 
fiiua de afil, când „ne vedem osân
diți11 — vorba lui Slavici — a merge 
cu guvernul Tisza, nu au lucrat ei 
tot sub umbra programului dela 1881? 
Când i-a împiedecat acesta să-și iacă 
mendrele după a lor poftă?

Eta că am ajuns la un punct 
grav și delicat. Aufiim povestea, der 
ne lipsesce credința.

Cine a făcut se ni-se sguduie 
înciederea? Nu aceia, cari de trei- 
sprefiece ani, fie când au legat de 
persona lor și nnmai de persona lor 
legenda despre amara sorte a parti
dului național român, nu s’au pus 
nicl-odată în adevărat și sincer con
tact cu partidul și cu bărbații lui, 
ci au umblat necontenit numai pe 
de lături în conivență cu elementele 
cari subminau solidaritatea nostră?

Treisprefiece ani! Un lung in
terval, în care s’a abusat în așa 
mod de bunăvoința și încrederea 
poporului nostru! Dâr s’a sfîrșit 
acum și acest period de torturi su
fletesc! !

A fost jodată un comitet, de 
care se legase o legendă frumosă și 
mărâță. Acest comitet, de erî, nu 
mai este. El și-a pregătit un tragic sfîr
șit, pe care pentru fiilele de marti
riu, ce le-a avut în înebisore prigo
nit de adversarii causei române, nu 
l’a meritat. S’a sinucis!

Brasov, 29 Decemvrie v.
Comitetul central săsesc. — cum se 

tituleză comitetul partidului poporal al 
Sașilor — a ținut în 9 Ianuarie ședință în 
Sibiiu și după »Sieb. d. Tageblatt« a pri
mit unanim următârea resoluțiune:

«Comitetul central săsesc recomandă 
comitetelor districtuale (Kreisausschiisse) 
să sprijinâscă alegerea unor astfel de de
putat! dietali, cari oferă garanta pentru 
represențarea cu efect a principiilor de
puse în programul poporal săsesc și sunt 
gata, a stărui și mai departe, făcând parte 
din partidul liberal dietal, pentru susți
nerea ordinei în stat amenințată prin miș
cările de răsbunare, decă nu vor face a- 
cesta imposibil nisce mesuri cari, ca și 
proiectul de lege școlar piesentatîn formă 
înăsprită dietei trecute, amenință esistența 
poporului săsesc și fac deputaților noștri 
cu neputință de a aparține partidului 
dietal liberal,"

De aici se p6te conchide, că pentru 
cașul, când Tisza ar susține proiectul lui 
Berzeviczy și l’ar presenta așa înăsprit 
cum este, din nou dietei, deputății sași 
vor eși din partidul guvernului.

Noul proiect de lege militar. «Grazer 
Tagespost« primesce din isvor competent 
unele detailuri interesante despre acest 
proiect. Astfel află, că cheltuielile pentru 
punerea în ființă a nouei legi vor recere 
odată pentru totdâuna 207 milione corâne 
și cheltuieli curente pe an 110 miliâne 
corone. Proiectul se baseză pe urnfătârele 
principii: O mai esactă esecutare a ser
viciului obligător militar general pe basa 
contigentului de pace legal pe 10 ani, a 
reorgănisării reservei de întregire și a 
clasificării »apt pentru a purta arma«, »apt 
pentru serviciu auxiliar« ; tragere Ia sorți 
după prealabila cercetare din partea me
dicilor militari în sînul grupurilor celor 
apțl și mai puțin apțl. In viitor să fie o 
măsură minimală la armată ca si la hon- 
vedi 155 cm. (pănă acuma se cerea la hon- 
vedi numai 153). Ln ce privesce institu- 
țiunea voluntarilor pe un an urmarea ser
viciului de doi ani, ce se va introduce 
prin noua lege, va fi, că acei veluntarl pe 
un an, cari nu corăspund, nu vor mai 
trebui să servâscă încă un an ca pedepsă. 
Voluntarii pe un an și suboficerii, cari ser
vesc timp mai îndelungat nu se socotesc 
în contingentul de pace al armatei. Folo
sirea celor mai puțin apțl pentru servicii 
de pace fără de armă (profesioniștii etc.) 
Eschiderea criminalilor de la serviciul cu 
arma.

Concentrația activistă în Sibiiu.
De la raportorul nostru primim 

afif cu posta următorele:
Sibiiu, 10 Ianuarie sera.

Conferența, seu mai bine dis aduna
rea de adl — căci a fost permisă numai 
ca adunare poporală — n’a trăit decât o 
di, o unică di în care a trebuit să-și ispră- 
vâscă tot ce avea de dis și făcut cu pri
vire la alegerile dietale. De aceea cred, că 
bine au făcut aranjatorii, că din sala de 
reminiscință istorică de la «împăratul Ro- 
manilor«, unde a fost convocată, au stră- 
mutat’o în sala de la »Unicum«.

Sala acăsta destul de mare a fost bi
nișor ocupată, dâr nu de așa dișii delegați, 
cam vr’o 90 la număr, cât mai mult de 
publicul curios să vadă odată și o confe- 
rență activistă, ținută sub conducerea unor 

corifei din vechiul comitet pasivist al par
tidului național.

«Delegații» s’au recrutat din vre-o 
12—14 comitate. Unii au fost aleși, alții 
au fost numiți, âr unii vor fi venit și de 
»măganul« lor. O parte au fost aleși, cum 
se scie, în adunări publice, despre ceilalți 
nu se scie cum si de cine au fost aleși. 
Acăsta o accentuez numai pentru-ca să 
arăt, că inițiatorii dintre conferențiari au 
aflat totuși cu cale și cuviincios de a pre
senta lumii românesc! din afară (firesce 
numai celei naive) spectacolul unei verifi
cări de mandate.

Cum am arătat în telegrama de eri, 
pe care voiu să o întregesc, ședința a fost 
deschisă de primul convocator George Pop 
de Băsesci, care fii ales apoi președinte 
și în biuroul ad-hoc. Pentru rolul, ce l’a 
jucat pănă acuma în vechiul comitet a- 
cest bărbat fruntaș, vă alătur aici și dis
cursul de deschidere, pe care l’a cetit și 
pe care mi-a succes a-1 căpăta în copie 
tipărită.

Cea dintâiu enunciare a’președintelui 
ad, boc Pop de Băsesci a fost constatarea, 
că autoritatea politică a dat voie membri
lor adunării să se consfătuâscă, însă nu
mai în afaceri electorale. Pentru aceste a- 
facerl, dise, va fi ales un comitet electoral 
central, care să esecute conclusele adu- 
nărei.

După ce s’a cetit lista așa dișilor de
legați ai partidului și președintele a de
clarat adunarea constituită, se dă cu
vântul lui Dr. Vasilie Lucacitî, care la rân
dul său a cetit cu aplombul obicinuit un 
guusi-raport, care, am simțit îndată, avă 
ținta de a recomanda obștei delegaților 
activiști ai grupărilor, cari de mult numai 
stau pe basa programului național și nu 
mai respectâză organisațiunea partidului 
național, pe cei rămași din vechiul comi
tet al partidului național binevoitârei lor 
simpatii, spre a-1 învrednici c’un «absolu
toriile complet. A vorbit Lucaciu de fa
sole prin cari a trecut partidul național 
în cei 12 ani din urmă; a amintit de mâr- 
tea fostului președinte Rațiu și de supri
marea «Tribunei», der în loc să dea semă 
ce a făcut el cu d-1 Pop de Băsesci și cu 
Dr. T. Mihali în acel interval, a vorbit de 
unele »fenomene« în vieța partidului.

Intre aceste cel mai capital «feno
men» la care s’a oprit, e — după densul 
— curentul ce a apucat mai ales genera
ția tînără și care tinde Ia abandonarea 
programului de la 1881 și a pasivității. A 
spus, că asupra acestei aparițiuni fenome
nale s’a încins o discuție destul de viuă 
în pressa nostră, dâr s’a ferit a spune, că 
el și cu cei ai «comitetului» stăteau la o 
parte jucând preferance cu deputatul Do- 
brei și ridând dimpreună cu el de naivita
tea publicului român, care se mulțămea cu 
tăcerea «celor chemațl«, în presupunerea 
că ceea-ce s’a făcut la Dobra n’a fost fă
cut cu aprobarea lor prealabilă ori ulte- 
riâră.

Tot ce a fost în »raportul« secreta
rului general de odiniâră mai la înțeles 
este declararea, că în momentul de față 
domniile lor nu cred a fi oportun a-se 
proceda la modificarea programului de Ia 
1881. Admite însă, că asupra acestei ces- 
tiunl se pâte discuta și apelâză la confe- 
rentă, ca ea, în fata fenomenului amintit 
să se pronunțe în cestiunea pasivității, ori 
activității. D-1 Lucaciu a încheiat dând es- 
presiune credinței, că partidul se simte 
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destul de tare a păși în lupta politică și 
cerând absolutoriu pentru comitetul vechiti, 
adecă pentru activitatea lui în cei 13 ani 
trecuți de la adunarea presentă, care nu 
posede atribuțiunile și nicî nu păte trece 
de conferență continuativă a partidului 
național român.

*

Trec la alte acte ale conferenței. Dr. 
Aurel Vlad, care părea că face trâba cea 
mai mare umblând de colo pănă coloși care 
părea că duce tătă grija conferenței în 
spate, a fost care a propus alegerea unei 
comisiunl de 40, care să presenteze adu
nării proiectele de resoluțiune. La propu
nerea lui adunarea primesce cu aclamare 
următărea listă :

M. Veliciu, Or. Vasilie Lucaciu, Dr. 
Teodor Mihali, Iuliu Coroian, Dr. Liviu Le- 
menyi, Dr. loan Șenchea, Dr. Nic. Comșa, 
Dr. Alesandru Vajda, Dr. Iuliu Maniu, Dr. 
Stefan C. Pop, Vasilie Damian, Dr. Lauren- 
țiu Pop, Dr. Aurel Cosma, Dr. Coriolan 
Pop, Andreitt Cosma, Ioan Pepa, Aurel C. 
Domșa, Dr. Nicolae Vecerdea, Dr. Vasilie 
Fodor, Dr. Gavriil Suciu, Dr. Victor Bon- 
tescu, Dr. Iustin Pop, Dr. loan Suciu, Ioan 
Russu-Șirianu, Dr. Eugen Pătăcean, Dr. 
George Pop (Zelău), Dr. Teofil Dragoș, Dr. 
Victor Onișor, Dr. George Popescu, Dr. 
Vaier Moldovan, Dr. Alexandru Bireescu, 
Aurel Petrovicî, I. Boer (Lechința(, Dr. Civil 
Deac, Ariton Popa, Dr. Andreiu Pop, Au
gustin Beleș, Dr. G. Tripon, Dr. Ioan Papp 
(Brad), Dr. Aurel Vlad, Dr. Iancu Mețianu.

*
La ărele 4’/2 v’am niai trimis o te

legramă scurtă, care mă tem, că nu ați 
primit’o la timp; era de următorul cu
prins :

»Comisiunea a terminat desbaterea 
asupra activității și pasivității. Pentru ac
tivitate s’au pronunțat 26 membri, pen
tru pasivitate 10. Unul s’a abținut și trei 
au fost absenți*.

*
La ărele 5 s’a redeschis ședința ple

nară, ai cărei membri de altmintrea au 
asistat și la discusiunile comisiunei. S’a 
urcat pe tribună Dr. loan Suciu ca rapor
tor al comisiunei și după o scurtă intro
ducere în care a vorbit de principiile: li
bertate, egalitatate și frățietate, cari față 
cu Românii nu s’au realisat nici în parte, 
a dat cetire proiectului de resoluțiune 
fărte lung în care se bat »ideile« cu »pro- 
gramele* și tactica cu strategia.

In proiectul de resoluțiune se declară 
susținerea programului de la 1881, admi
țând necesitatea unei revisuirl. Cu privire 
la tactica de luptă se dice, că deși legea 
electorală în vigăre e cât se păte de ne- 
dreptă, âr poporul român nu p6te fi re- 
presentat în mod demn în dieta țării; 
deși suntem plini de neîncredere față cu 
parlamentul ungar de la care nu putem 
aștepta nicî un bine,— totuși fiind-că pasi
vitatea întâmpină greutăți neînvinse, se 
decreteză intrarea în activitate a alegăto
rilor români din tăte cercurile electorale.

Un moment, cară a unit pe toți în- 
tr’un gând și o simțire a fost acela prin 
■care se protesteză viu în contra proiectului 
de maghiarisare a lui Berzeviczy.

A luat apoi cuvântul Dr. Gavr. Tripon, 
■care printr’un discurs escelent și plin de 
argumente puternice a apărat punctul de 
vedere al minorității: pasivitatea. In ace
lași sens a vorbit și Dr. G. Pătăceanu, 
■care a cerut la fine, tot în numele mino
rității, votare nominală asupra punctului din 
proiectul de resoluțiune privitor la activi
tatea parlamentară.

Cererea s’a admis și făcendu-se vo
tarea, s’a constatat, că 78 au votat pentru 
activitate, 12 pentru pasivitate.

Președintele Pop de Băsesci enunță 
primirea activității în aplausele »activiș
tilor*.

Asupra celor ce au mai urmat și a- 
supra momentelor mai marcante ale adu- 
nărei, voiQ reveni.

Pentru adi mai adaug, că la propu
nerea d-lui Dr. I. Suciu, s’a ales următo
rul comitet electoral central de 16 membrii:

G. Pop de Băsesci, Dr. V. Lucaciu, 
Dr. Vajda Voevod, Dr. T. Mihali, Dr. I. 
Suciu, Dr. N. Comșa, Dr. Aurel Lazar, Dr. 
Aurel Vlad, Andreiu Cosma, Dr. Isidor Pop, 

Dr. Bontescu, Dr. I. Șenchea, Dr. V. Oni
șor, Nic. Ivan, Dr. V. Tomici și Dr. Stefan 
C. Pop.

Eată vorbirea de deschidere a d-lui Pop de 
Băsesci, de care am făcut amintire mai sus :

Onorată conferență electorală! Cu sen
timentele de cea mai viuă bucurie vă salut, 
mulțumindu-vă, că la invitarea năstră ați 
venit din tăte părțile țărei, să luațl parte 
la acestă conferență electorală.

O întâmplare tristă, mărtea venera
tului nostru president Dr. loan Rațiu a 
avut de urmare, ca din încrederea colegi
lor mei să cadă asupra mea sarcina de a 
conduce afacerile partidului pănă la acâstă 
conferență.

Meritele neperitore ale regretatului 
president, stima și recunoștința ce purtăm 
cu toții față de amintirea dânsului, ne im
pune datorința, să esprimăm eternele năs- 
tre regrete și ridicându-ne cu toții, să ve
nerăm memoria neînfrântului conducător 
picând : .1

In veci să fie pomenirea lui.
Onor, conferență ! Mare și sfânt este 

scopul nostru comun, mare și patriotică 
este lucrarea, ce voim a săvârși în acâstă 
conferență !

Cu durere privim la anii trecuți, când 
ni-s’a făcut imposibilă lucrarea pe acest 
teren constituțional, și cu atât mai mare 
ne este satisfacțiunea acum, că avem oca- 
siune a ne consfătui asupra ținutei năstre 
ulteriăre politice din ocasiunea alegerilor 
parlamentare.

Și nu mă îndoesc, că toți ca unul pri
cepem însemnătatea momentului.

De aceea vă rog, domnilor, ca lăsând 
la o parte tăte animositățile, uitând tăte 
divergențele, cari ne-au putut separa, cu 
cea mai scrupulăsă solicitudine să ne fo
losim de momentele acestea, ca să reîn- 
chiegăm rîndurile de luptă pentru dreptu
rile năstre firesc! și .constituționale și cu 
puteri unite în frățâscă bună înțelegere 
să organisăm o acțiune cât mai intensivă 
pentru revindecarea drepturilor năstre na
ționale.

In frământările, cari s’au ivit între 
membri partidului național, n’au fost di
vergențe principiale, ci tăte au isvorît din 
focul sacru al zelului de a servi mai cu 
succes causa națională.

Și acum aci suntem în areopagul, în 
forul competent, unde fiesce-care delegat 
își păte jjspune părerile sale și păte să pro
pună mijlăcele, cari i-se par a fi mai aco
modate pentru ajungerea scopului.

Onor, conferență! Dorința comună 
este, ca din tăte discusiunile ce vor urma, 
să învingă ce va fi mai bun și mai folo
sitor.

Acest resultat apoi va aduce cu sine 
aceea ce cu toții dorim, și ce va forma 
cetatea năstră nebiruită : Solidaritatea par
tidului național.

In convocatorul publicat s’au fixat 
câte-va puncte, er din raportul comitetu
lui electoral al partidului pe care îl va 
presentă secretariul general, vom afla mai 
detailate unele puncte, cari apoi împreună 
cu propunerile, ce se vor presentă din par
tea d-văstră, vor forma obiectele de dis- 
cusiune, în comisiunea ce veți binevoi a 
esmite.

Și acum salutându-vă de nou, și u- 
rând lucrare rodnică conferenței electo
rale, am onăre a declara deschisă conie- 
rența, și vă rog să binevoiți a vă constitui 
alegând pentru conducerea desbaterilor un 
biurou ad hoc.

<

Mișcarea electorală.
Can di dat uri, m ini st e riale.

Contele Stefan Tisza, având un ad
versar fărte puternic în contele Iuliu An- 
drâssy la »cercul istoric al lui Deak«, a 
primit în același timp și candidatura din 
Mișcolț. Ministrul de comerciu Hieronymi 
a primit, pe lângă candidatura din Buda
pesta, și candidatura din Sătmar.

Alegatorii din lăszbereny.

Contele Albert Apponyi a fost de o 
lungă serie de ani representantul orașului 
Jâszbereny atât în oposiție, cât și la gu
vern. Alegătorii din .Jâszbereny se vede, 
că l’au onorat cu încrederea chiar și în 
năua sa evoluție și l’au candidat din nou 
pe Apponyi cu program koșutist.

Alianța oposiției.

Comitetul esecutiv al oposiției aliate 
ține mereu ședințe sub președința lui Fr. 
Kossuth. La ultima ședință au luat parte; 

contele Apponyi, contele Aladâr Zichy, 
contele Eugen Zichy, Polonyi, Darânyi, 
contele Batthanyi, Tăth și Ernst, în sfîrșit 
tăte nuanțele oposiționale și disidenții li
berali. Comitetul va lansa un manifest 
electoral colectiv.

Candidați socialiști

Partidul social democrat a pus candi
dați în 104 cercuri electorale. Cei mai 
multi candidat! sunt Evrei. La Chisineu 
s’a admis candidatura lui Petru Ponta și 
la Sătmar a lui G. Nyistor.

Candidați! din comitate.

In cercul Deșului liberalii au candi
dat pe baronul Daniel, oposiția unită pe 
contele Aurel Desewfy, disident.

In Beclean liberalii au candidat pe 
Dăsy Zoltân, fostul fișpan al comitatului 
Solnoc-Dobâca.

In comitatul Făgărașului liberalii au 
menținut candidatura vechilor deputațl: 
Mikszâtli și Dr. Șerban.

In cercul Ținea (Bihor) liberalii au 
candidat pe protopopul Nic. Roxin. La 
Ceica și-a pus candidatura Dr. Desy Gâza, 
liberal.

Serbii radicali.

Partidul radical al Sârbilor a ținut 
alaltă-eri adunare la Ujvidek și au hotărît 
să ia parte activă la alegeri, punând can
didaturi în 9 cercuri. In cercul Ujvidâk 
n’au pus candidat, der au hotărît să spri- 
jinâscă pe candidatul oposiției unite, cu 
condițiunea decă acâstă oposiție va stărui 
pentru esecutarea legii naționalităților și 
pentru respingerea legii reformei școlare.

Câți alegetorî sunt în Ardeal?
țfiarul »Ellenzek« din Clușiu publică 

o statistică despre numărul alegătorilor în 
cele 14 comitate din Ardeal. Reproducem 
și noi aceste date, fiind fărte instructive.

Suma 4258.

Alba-inferioră.
Cercul Vințul-de-jos 52 com. 1043 alegăt.

> Ighiu 34 896
> Uiăra 55 686
> Aiud 34 » 1057
> Abrud-Roșia 3 254
> Vizocna 2 » 322

Brașov.
Cercul Herman 10 comune 644 alegători 

> Ghimbav 12 :■> 792 »
Suma 1406.

C i u. c.

Suma 6779.

Cercul C.-S.-Mărtin 14 com. 1585 al.
> s- G.-S.-Miclăuș 12 1853 »
> Csikkarczfalva 19 1926
> Csikszereda 18 1415

C o j o c n a.
Cercul Gilău 54 comitate 659 alegători.

> Huedin 84 > 927 >
Cojocna 53 > 1243

> Teaca 44 >* 856
Suma 3685.

F ă g ă r a s. J
Cercul de sus 39 comune 1693 alegători.

> de jos 45 > 1074
Suma 2767.

Hune d 6 :r a.
Cercul Deva 77 (corn. 1635 aleg.

> Dobra 85 » 577 »
> Hațeg 71 » 2258 >
> Baia-de-Criș 64 » 5227 »
> Orăștie 53 » 1095 »
> Hunedăra 75 > 1282 »

Suma 12074.

Mureș- Tur■ d a.
Cercul Ghernesig 40 corn. 710 aleg.

> M.-Vasarhely 45 » 1146 »
» Akosfalva 46 » 1238 »
> Nyârâdszereda 36 > 1735 »
> Reghin 40 » 1306 »

Suma 6135.

Odorheiu.
Cercul OdorheiG 39 corn. 2574 aleg.

» Sz.-Keresztur 37 >2113 »
» Homorodokland 42 » 1959 »

Suma 6646.

S i b i i u
Cercul S.-Sebeș 22 corn. 1059 alegători.

> Cristian 25 » 801 >
» Cisnădie 19 » 574 >
> Vurpăr 21 » 437 >

Suma 2871.

Soluoc Dobâca.
Cercul Beclean 84 comune 971 alegători.

» Deș 50 > 1297 >
> lclod 60 » 819 »
> Ileanda 72 > 1676 >
> Lăpuș 46 2340 »

Suma 7103.

Ternava-mare.
Cercul Cohalm 32 corn. 882 alegători.

> Agnita 43 » 1017 >
> Medgyasză 21 » 842 >
> Sighișăra 25 » 984

Suma 3725.

Ternava mică.
Cercul de sus 58 comune 748 alegători.

» de jos ? 1201____ k

Suma 1949.

Treiscaune.

Suma 5154.

Cercul Nagyajta 14 corn. 831 alegători.
> Illyefalva 39 > 1394 >
> Covasna 16 > 1053 »
> C.Vașarheli 33 > 1876 >

Tur da- Ar i 88.
J

Cercul Turda 54 corn. 1210 aleg.
> Trăscău 22 » 500 >
> Vintul-de-sus 29 » 1184 >
> M.-Ludos 37 > 892 >

Suma 3786.
Suma totală a alegătorilor în aceste 

14 comitate este 68.338.
♦

♦ ♦

Ori-cine vede, că numărul alegători
lor este în mare disproporție cu numărul 
locuitorilor. Nu se pare o adevărată iro
nie, când vedl d. e. în cercul Becleanului 
84 comune cu 971 alegători?

Cu tăte acestea reforma legii electo
rale, dâcă se va face, se va face tot având 
în vedere interesele statului național ma
ghiar.

La întrunirea electorală de Duminecă 
tinută în sala hotelului »Hungaria« din 
Budapesta, ministrul președinte contele 
Tisza vorbind despre acestă reformă, a 
dis :

»Guvernul îșl va considera de a sa 
datorie a se ocupa și de reforma legii e- 
lectorale... Reforma acesta nu se păte ima
gina altfel, decât că se va înmulți numă
rul alegătorilor. înmulțirea acesta inse va 
trebui s& se oprescă la o graniță ore-care, 
peste care decă- s’ar trece, s'ar tulbura ra
porturile publice ale țerii și- înainte de 
tote ar știrbi interesele cele muri ale poli
ticei naționale maghiare ..“Capitularea Port-Ărthurnlui.

Plecarea lui Stossel.
Generalul Stossel va pleca mâne, Joi, 

din Dalny la Nagasaki, unde la un hotel 
s’au închiriat odăi pentru dînsul soția și 
fiica sa, precum și pentru cei ce vor fi în 
suita lui. Din Nagasaki Stăssel se vaîntăr- 
ce în Europa cu vaporul frances «Australia.»

Prisonierii ruși.
5

Reporterii englezi nu au dat încă 
rapărte exacte despre numărul trupelor a- 
flate în Port-Arthur. După rapărtele lui 
Stossel numărul soldaților ruși din Port- 
Arthur cari au ajuns în captivitate japo- 
nesă ar fi 24.000. Generalul Nogi însă ra- 
portăză despre un număr mai mic.

Pierderile Rușilor.
După aprecierile Japonesilor numărul 

total al pierderilor rusescl la Port-Arthur 
se urcă la 25.000 ămeni.

Serbare triumfală în Tokio.
Consiliul comunal din Tokio, a aran

jat în parcul Hibija o mare serbare popo
rală din incidentul capitulației Port-Ar- 
tlirului. La acesta serbare la care au luat 
parte vr’o 80.000 de persăne, era de față 
și ministrul președinte Kațura precum și 
admiralii Togo și Kamimura, cărora li s’au 
făcut mari ovațiunl. Togo a adresat popo
rului un discurs.
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Noul comandant al Port-Arthurului.
Mikado a numit comandant al Port- 

Arthurului pe Sibijama, fost comandant al 
arsenalului de marină din Kure, ăr pe că
pitanul de marină Tamari, fost atașat de 
marină în Londra l’a numit șef al statului 
major de marină.

SCIR1LE DILEI.
— 29 Decemvrie v.

Crăciunul la curtea regală română. 
In ajunul Crăciunului, Vineri la ârele 12 
din di metropolitul primat al României în
conjurat de înaltul cler s’a dus cuicânele 
la palatul reeral și a săvîrșit în presența 
regelui și reginei, a principelui moștenitor 
și principesei, precum și a prințului Carol 
și a prințeselor Elisabeta și Maria, rugă
ciunile obicinuite în ajunul nascerei Mân
tuitorului. După ceremonia religiâsă MM. 
LL. au reținut pe metropolitul primat la 
dejun.

Românii din Epir au adresat valiului 
din Bitolia, o petiție acoperită de 200 is
călituri, cerând să li-se permită a purta 
arme, spre a se pută apăra împotriva ban
delor grecesc!.

In loc de felicitări de anul nou au 
mai întrat la masa studenților români din 
Brașov de la d-1 George Comanicl notar 
pens. Veneția infer, ti cor, de la d-1 Savu 
Luca învățător, Săcele, ca cotisație anuală 
2 cor., D-1 Dr. Aurel Habic medic în Li- 
pova 4 cor, d-1 loan Cimponeriu preot în 
Lipova 2 cor., și d-1 Eugen Precup măes- 
tru lăcătuș, Brașov 4 cor. — Pană acum 
cu totul corone 123.

Producțiunea teatrală de Ia Sebeș din 
săra de a doua di de Crăciun a reușit 
peste așteptările publicului.

D-1 Z. Bârsan și-a făcut într’un mod 
consciu datoria. Piesele deși grele au fost 
jucate cu multă pricepere de diletanți! 
noștri.

D-șâra Miți Muntean după-ce a sus
ținut într’un mod mai mult de cât mul
țumitor două roluri dramatice pe Teresa 
din Jean-Marie și pe Margareta din Sa
crificiul, a culminat în Agripina din come
dia Bacalaureata, gen care-i convine de 
minune. O naturaleță și-o vervă de vese
lie,. care de altfel îi stă în fire, a făcut 
publicul să petrecă și să rîdă cu hohot.

Părerile erau împărțite : La unii Ie-a 
plăcut una la alții alta, după firea fie-că- 
ruia.

Ceea ce se pâte spune e, că d-1 Z. 
Bârsan a avut în rolul baronului Don Pie
tro din sacrificiul o creațiune demnă de 
scenele .mari. Bătrânii dramatici pare a fi 
genul care-i convine lui și o spunem asta 
aducendu-ne aminte de Jean din Greva 
fierarilor interpretat acum un an, când 
cu adunarea de teatru.

Rolul contelui Fabriciu din Sacrifi
ciul a fost jucat de d-1 I. Enescu din Si- 
biiu și în proporție cu puținele repetiții 
ce le-a făcut a reușit să-l interpreteze în 
mod satisfăcător.

După teatru a urmat dans și s’a pe
trecut păna târdiu. — Gt.

Principele Ferdinand si principesa Maria ai României au plecat Luni dimi- 
neța din Bucuresci la Bârlad spre a in
specta regimentul 4 de roșiori. Din Bârlad 
principesa s’a întors Marți diminâța la 
Bucuresci, âr principele Ferdinand a călă
torit mai departe la Buhăiești spre a lua 
parte la o vînătâre aranjată pe moșia Ți- 
bănesci a d-lui P. P. Carp.

Contribuiri pe sdma «Casei naționale* 
La inițiativa d-lui >ofr. Roșea cassierul 
desp. I (Brașov) al »Asociațiunei«, s’au fă
cut următârele contribuiri în favorul «Ca- 
sei naționale*, drept răscumpărare a feli
citărilor de anul nou: D-1 I. Aron dir. 

■școlar 1 cor., Nic. Bârsan învățător 2 cor. 
N. N. 5 cor., Nic. Dușoiu comerciant 2 cor. 
locot. Paliția 2 cor., Corn. Aisdr Săvuleanu 
șassier la filiala «Albina* 3 cor., N. N. 1 
cor., d-to 1 cor., dto 1 cor., Sofr. Roșea 
funcționar la «Albina* 1 cor., Traian Fio- 
rianu funcționar la «Albina* 1 cor., Iosif 
O»cio u luncționar la »Albina« 2 corâne, 
maior P. Banda 3 corăne, Ioan I. Burdu- 
loiu comerciant 2 cor., Petru Nemeș notar 
public r. 2 cor., G. Dima profesor 2 cor. 
— Suma ol corone.

Fabrica de postav Rhein Scheeser & 
Comp, din Azuga aduce la cunoscință, că 
cu începere de la 23 Decemvrie v. 1904 
fabrica a trecut cu tot activul și pasivul 
firmei asupra societății pe acțiuni, acum 
fondată: „Fabrica de postav Azuga, socie
tate anonimă română pe acțiuni mai na- 
jnte Rhein Scheeser & Comp.1- spre a lua 

continuarea afacerilor firmei anteriâre. 
Năua firmă trimite o circulară în care a- 
sigură publicul, că își va da silința nu nu
mai a menține bunul renume de care s’a 
bucurat vechea firmă, ci a-1 consolida și 
desvolta și mai mult. Semnătura societății 
este încredințată d-luî Wilhelm A. Rhein, 
administrator delegat, precum și celorlalți 
administratori: Petru Scheeser director 
technic. Ioan G. Babeș director comercial 
și Iulius Gartner procurator, cari vor sem
na câte doi împreună.

Petrecere în Cojocna. Tinerimea ro
mână din Cojocna învită la petreceeea-tea- 
trală-musicală împreunată cu dans, ce se 
va țină în diua de anul nou sera în sala 
școlei gr. or. începutul la 7 âre săra. — 
Comitetul aranjator.

Un episcop pe baiiGa acusaților. Gu
vernul frances a dat în judecată pe epis
copul Ricard din Angoulâme fiind-că în
tr’un orășel al diecesei sale, a deschis o 
șcâlă primară, în care a numit ca învăță- 
târe pe nisce călugărițe. Episcopul s’a pre- 
sentat pe banca acusaților la tribunalul 
din Bordeaux în haine de sărbătâre și a 
pronunțat un discurs, care a făcut adâncă 
impresie. Sentința se va publica la 16 Ia
nuarie. La eșire mii de âmeni îl aclamau 
pe episcop, care a binecuvântat mulțimea.

Victima socialismului. Mai anii tre- 
cuți agricultorul Varga Lăszlâ din Tâpio 
Szt. Marton, ațîțat de agenții socialismului, 
se pusese împotriva autorităților și ultra- 
giase chiar pe nisce jandarmi, lucru pen
tru care a fost condamnat la l'/2 ani tem
niță, Pe când a scăpat din temniță, tova
rășul socialist Dudok Mihâly inspirat de 
principiul «ceea ce e altuia, e și al meu«, 
se făcuse stăpân pe nevasta lui Varga, 
care în absența bărbatului născuse chiar 
un copil. Varga vădend, când s’a întors a- 
casă, cum i-au aplicat tovarășii «principiile 
mântuitâre« în propria familie, s’a mâhnit 
râu. Iri diua de Boboteza catolică însă ne
norocitul Varga și-a pierdut și vieța, fiind 
ucis de Dudok Mihaly. Acesta a fost a- 
restat împreună cu frații săi, complici...

Nedumeriri ortografice.
(Cu ortografia Academiei.)

Năsăud, Ar. Ștefan 
Domnule Director!

Am pățitu-o cu noua ortografie. Nu 
știu, cine e de vină, eu ori ea, dar’ am 
pățitu-o. Iată cum.

N’aveam încă cărticica Academiei cu 
«regulele ortografice«; dar văzând, că fac
torii noștri literari, secțiunile Asociațiunei, 
dăscălimea din Blaj și Brașov și alte insti- 
tuțiuni culturale dela noi, se declară gata 
a primi ortografia Academiei fără de nici 
o restricțiune, m’am hotărît a tipări și eu 
cărțile mele de cetire — Abcdarul și Le
gendarul — cu noua ortografie.

Punându-mă însă pe lucru, m’am con
vins îndată, că noua ortografie pătimește 
de unele neajunsuri, lacune și inconsec
vențe, asupra cărora aș dori să mă lumi
neze unul mai priceput decât mine în ale 
limbisticei.

Iată, Domnule Director, scopul acestor 
rânduri, pentru cari Vă cer scuzele, în în- 
suș interesul causei comune. Voiu fi scurt, 
căci vechiul reumatizm din umărul drept 
și etatea înaintată nu mă lasă să scriu 
mai întins.

I. în ce privește accentuarea.
Academia Română nu admite în sco

pul acesta decât un singur accent, pe cel 
grav ( > ). Dar’ acesta nu este de-ajuns 
spre a deosebi în scriere imperfectul de 
perfectul simplu la multe vorbe de con- 
jugațiunea I, d. e. la vorbele: cântare, răs- 
bunare, frământare, iritare etc. Și deose
bire trebue să fie, ca să nu cetim fals.

Ar fi bine, ca în punctul acesta Aca
demia să primească ortografia cipariană, 
aplicând la infinitivul scurt și la imper
fect accentul ascuțit ( r ) și reservând 
accentul grav numai pentru perfectul 
simplu, aceasta și pentru motivul, că ac
centul grav nu e ușor de făcut și trebue 
să dai mânei o posiție proprie, spre a-1 
face corect. în chipul acesta verbul «cân
tare s’ar presentă astfel: 
infinitivul scurt: a cânta (e sănătos), 
presintele: el cântă (acum),
imperfectul: el cânta (când treceam

p’acolo),

perfectul simplu: el cântă (atunci admi
rabil.)

La verbul «lăudare*, pe care regulele 
ortografice îl aduc (la pagina 11, șirul 4 
din sus) ca esemplu, se pot face deosebi
rile arătate și numai cu accentul grav; 
dar la verbe, ca cele citate mai sus, nu. 

II. Inconsecvențe între regulele ortografice 
și glosar.

La pagina 6 se stabilește regula: 
«Diftongul ea se scrie ea, nu ă«. Școla
rilor, ca să nu învețe numai de rost, me- 
hanicește, li-se va spune causa: pentru-că 
derivă (purcede) din e, după norma: leg- 
leagă, cerc-cearcă etc.

Vine însă glosarul și cere să scriem: 
ied-iadă, iernez-iarnă, fierb-fiarbă, iert-iartă, 
iarba, iapă etc. Pentru ce «ia* și nu »ea«, 
său chiar »iea«, ca în »vieață«, dacă nu 
putem fi fără de »i« la început, cum am 
fost până acuma? Sau dacă e mai bine 
»ia«, atunci ce rost mai are regula de sus 
privitoare la diftongul »ea« ? De ce «leg- 
leagă«, și nu «liagă* ? Atunci s’ar mai 
șterge .o slabă urmă de etimologism în 
ortografia română, remânând etimologiș- 
tilor de mângâiere numai clasicele esemple 
de pe pagina 8: «urând* (dela urare) și 
»urînd« (dela urîre) etc. acest din urmă 
în contra regulei, că în corpul cuvintelor 
se scrie â, nu î.

Venerabilul Cipariu, carele învățase 
și el nițică carte românească, scria în 
Compendiul său de gramatică română »oe«, 
glosarul scrie «oaie*. Cuvinte cu »ie« sunt 
fârte multe în glosar: baie, claie, gaie, 

! iesle, iepure, tăiere (taiu), scăiete (scaiu) 
etc. Erâm vesel, că-mi succese a stabili o 
regulă referitoare la acest »ie«: «Vocala 
»e«, când stă în capul unui cuvânt sau 
silabe, se pronunță și scrie cu un i îna
inte*. Când colo ce-mi văd ochii în glosar? 
Un grup de cuvinte, cari îmi răstoarnă 
total regula mea, fiind toate lipsite de 
bietul i: erâm, căesc, grăesc (deși graiu), 
voesc (deși voiu și voie), măestru, mălăeț, 
opaeț etc.

La pag. 15, columna din mijloc, ce
tim: «crdeală (tot așa tâte formele deri
vate cu acest sufix*); iar’ într’alt loc: 
obiâlă, îndoială.

Tot așa: «crăiasă* și «măeastră*, 
«caier* și «aer*, «iesle* și «este*.

Fiind-că ortografia ori-cărei limbi se 
învață mai mult privind și întipărindu-ne 
în mintea noastră forma sau figura tipică 
a cuvintelor, contrazicerile arătate mai sus 
vor îngreuna mult învățarea ortografiei 
limbei române.

Poftesc venerabilei «Gazete* s’ajungă 
Anul-nou pe zile multe și bune !

Petri.

Dare de senă și mnlțâinitâ publică.
La colecta întreprinsă de Comitetul 

Reuri. fem. române din loc pentru îmbră- 
carea fetițelor sărace dela șcâlele nâstre 
române din loc s’au făcut următârele con
tribuiri :

«Albina» filiala Brașov 50 cor
Elena A. Popovicî 16 cor.
Elena Sabadeanu, Elena E. Safrano, 

Elena Dr. Vajda, Nicolae Dima, Anastase 
I. Safrano, N. N, Diamandi Steriu, Dr. Eu
gen Mețianu, Biserica Grecescă, Tini Dr. Mă- 
noiu, câte 10 corone.

Virginia Vlaicu 8 corâne.
Miți Cipu, Maria Burduloiu, Efrosina 

Avrigeanu, Cornel Aiser-Săvuleanu, Prof. 
G. Chelar, Judele Petru Popp, câte 6 corâne.

Catinca Pușcariu, Zoe Damian, Ioan 
Lenger, Ioan N. Bidu, Gheorghe Nica, Dio- 
nisie Făgărășian, Dr. Ioan Hosan, Maria 
Iordan Muntean, câte 5 corâne.

Elena Mureșianu, Dr. Moșoiu, Elena 
Baiulescu, Maria I. Savu, Maria G. Savu, 
Leontina Dr. Bunea, Eugenia Dr. Vecerdea, 
Surorile Wagner, Maria Precup, Elena Ble- 
bea. MihalovicI & Nusbăcher, I. M. Catin
ca Bârsan, Maria Puian, Maria N. Dușoiu, 
loan Dușoiu, Bălașa Blebea, N. N. Nicolae 
Grădinar, Maria G. Stănescu, Maria Zănes- 
cu, Elena Voina, Sofia Enghirliu, Paraschi- 
va F. Pernea, Elvira Navrea, Mina Câm
pean, Elena Moldovan, Maria Stinghe, 
Maria Maximilian, câte 4 corâne.

Maria de Pruncu, Profesor, I. Socaciu, 
Elena Dr. Blaga, Reveica Pascu, Victoria 

Onițiu, Maria Median, Maria G. Dima, Su- 
sana Laslo, câte 3 corâne.

Emilia Sanciali, Nicolae Balea, Susa- 
na Popovicî, Susana Mureșianu, Eugenia 
Stefanovicî, Iuliana Lemeny, Maria Geno- 
vici, Crisi Leca, Petru Nemeșitî, I. G Ere- 
mie, Maria Barbuceanu, Efrosina Muntean, 
Luisa Popescu, Hortensia Percea, N. N. Eu
genia Mlncu, Zoe Ciurcu, Maria Popea, Ma
ria Platoși, Ecaterina Suciu, Ileana Bardo- 
șy, D-na Otenciulescu, Maria Branisce, E- 
ena N. Ciurcu, Elena Ancăn, Sidonia Pe- 

trovici, Zoe Petricu, Elena Popescu, Băla
șa Vătășan, Marina Popovicî, Reveica Ne- 
gușiu, Elena Muntean, Maria Navrea, Ma
ria Băncilă, Maria Nastase, Elena Stoicescu, 
Lucreția I. Lupan, Iulia Androne, Reveica 
Găitan, Maria Popescu, Paraschiva Haller, 
Maria Cristan, Maria Cîntea, Paraschiva 
Lupan, Dr. Vasile Saftu, loan Pricu, Mina 
I). Pulpașî, Elena Mareea senior, Eleftera 
Orghidan. Ecaterina Urzică, Tincuța N. Bog
dan, Ludovica Popp, Polixeni Ilasevici, Ma
ria Maxim, loan Dariu, Elena Maximilian, 
Elena D. Căpățînă, Ana Marica, Maria Gre
cii, Carolina Hagher, Victoria Russu, Ma
ria Uzoniî, Florea Coleșa, Ioan Maximilian 
câte 2 corâne.

G. Bucă, N. N. Maria Grama, Leontina 
T. Popp, Reveica Chicomban, N. N. Reveca 
Jaliu, Elena Vlădărean, Marină Balea, Ana 
Șerban, Muria G. Țițeiu, Maria Bârsan, Ro
salia Arsu, Maria Muntean, Paraschiva Șio- 
neru, Reveca Petrișor, Sabina Vargyasy, 
Maria Voicu, Paraschiva Russu, Maria Al- 
dea. Reveica Bârsan, Elena Balea, Ana Si- 
bian, câte 1 corână.

Vilma Tampa, Ana Tampa, câte 40 
filer!.

Maria D. Lupan, 2 corâne, 2 rochițe 
și 7 șurțurî.

D-1- Eisenstein 7. rochițe și 2 șurțurî, 
D-na Maria Sterie Stinghe 8 rochițe. 
D-nii Frați Simay, Theiss & Marton, 

Iuliu Popp, Frații Schutz, Werzar A. și L. 
Fenyvesi, cari au dăruit diferite obiecte.

S’au colectat corâne 543. 80 și s’au 
îmbrăcat 41 fetițe, între cari și 6 bursiere 
din Internatul Orfelinat al Reuniunei.

Subscrisul biurou al Reun. fem rom. 
își înplinesce plăcuta datorie, de a expri
ma generosului public adînc simțită mul- 
țămită pentru aceste frumâse con
tribuiri, cu cari s’a alinat miseria a 41 
de fetițe orfane și sărace.

Brașov, 29 Decemvrie 1904.
Elena Sabadeanu. Larvar Nastasi, 
președinta R. F. R. secretar.

ULTIME SC1R1.
Gifu, 11 Ianuarie. Generalul Nogi 

a rostit un discurs în fața ofițerilor, 
în care a ca Port-Arthurul tre
bue se remână cu ori-ce preț în 
manile Japonesilor. La începutul 
campaniei nu era vorba de cât de 
Coreea și Manciuria, acum Japonia 
preferă a renunța la acestea, con- 
centrându-se pentru a menține Port- 
Arthurul. Pănă nu va curge ultima 
picătură de sânge a ultimului băr
bat japones drapelul iapones nu se va 
da jos de pe cetatea, ocupată.

Constantinopol, 11 Ianuarie. Se 
anunță din Ierusalim, că în ejiua, de 
Crăciunul ortodox, Grecii au vrut 
să înconjdre de trei ori scara de 
nord aflătore la locul nascerii Mân
tuitorului. Acesta fiind contra usu- 
lui, un călugăr italian și un sacris
tan german au protestat. Călugării 
greci i-au îmbrâncit și răuit pe cei 
doi protestatari.

Berlin, 11 Ianuarie. Svonul ce 
s’a colportat despre un eventual 
resboiă între Germania și Anglia se 
desminte.

Paris, 11 Ian. Camera a ales de 
președinte pe naționalistul Doumer. 
O nouă lovitură pentru ministeriul 
Combes.

Viera, 11 Ian. In urma convor
birilor lui Gautsch cu șefii Cehilor 
tineri se speră că aceștia vor re
nunța la obstrucție.

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 a 
esisteuței sale — „Călindarul Pluga
rului*, fidel numelui său, întră în 
casele cărturarilor și omenilor noștri 
de la sate și orașe, ea prin învăță
turile și povețele din ramura econo
miei se le îmbogățescă cunoscințele 
și se-i îndemne la muncă rațională, 
servindu-le tot-odată de călăuză în 
viața practică. In afară de acesta, 
cei caii se vor grăbi a-șî procura 
^Călindarul Plugarului*, vor mai avă 
prilegiu de a-șl 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 diversa.

Conținutul „ Călindarului Pluga- 
ru'ui," este următorul:

Cronologia anului.—Regentul anului.
— Sărbătorile și alte dile schimbătâre. — 
Calculul sărbătorilor mai mari. — Posturile.
— Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului, la fle-care lună 
dându-se sfaturi despre lucrările, ce are 
să le făcă economul, care ține să-și pârte 
economia după tâte cerințele. — Ta
xele telegramelor și poștale. — Taxele 
pentru pachete și pentru porto-tarif după 
greutate. In partea acăsta se dau îndru
mări cu privire la regulele de observat la 
trimiterea de scrisori, bani și pachete. — 
In rubrica despre timbre și taxă, se arată, 
ce anume timbre și taxe se cer la tot fe
lul de petițiunl, documente etc.

Rubrica târgurilor e și de rândul 
acesta fârte bogată. După datele oficiâse 
și de nou îndreptate și publicate de mi- 
nisteriul de comerciu, se arată târgurile 
libere din Ardeal, Bănat și țâra 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 următârele articole din ramura eco
nomiei: Cunoscerea pămentului, de Th. A. 
Bogdan ; Cultura rațională a cartofului, 
de Gh. Manolescu ; Economul ca doctor, de 
Ioan Georgescu ; îngrijirea și pregătirea 
pămentului în școla de pomi, de A. Bol- 
odr; Cultura macului.

In partea literară se publică: „Gro- 
șița, care i-a adus noroc", o frumosă po
vestire de Jassy Torrund (trad. Oniță); 
Ochii negri (poveste) de E. Părăianu ; Le
genda nSlefan cel Mare și îngerii*.. 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 viâța economică și cas
nică. Câte-va sfaturi din ale bucătăriei și 
Diverse.

Concurs.
La postul de oficial de cl. I — 

respective în urma avansărilor de 
cl II seu de cl. III, — deveninc 
vacant prin pensionarea lui Adal
bert Bachmayer deschid concurs sub 
condițiunile de mai jos și fac tot 
odată atent! pe concurenț! ca peti- 
țiunile provedute cu documentele ne
cesare se le înainteze subscrisului 
cel mult pănă în 20 Ianuarie 1905, 
de tire-ce acele petițiuni, cari vor 
sosi mai târcjdu seu cari nu vor fi 
provedute cu t6te documentele pres
crise nu se vor lua în considerare.

Postul de oficial de clasa I este 
împreunat cu salariu anual de 1600 
cor., 400 de cortine bani pentru quar- 
tir și 5 quinquenale de câte 100 
cortine.

Postul de oficial de clasa II-a 
este împreunat cu salariu anual de 
1400 cor. 300 cor. bani pentru quar
ter și 5 quinquenale de câte 100 
cortine.

Postul de oficial de clasa IlI-a 
este împreunat cu salariu anual de 
1200 cor. 300 cor. bani pentru quar 
tir și 5 quinquenale de câte 100 
cortine.

La petițiune trebuesc anexate ur- 
măttirele documente:

1) Estras din matricula boteza
ți lor.

2) Atestat de moralitate.
3) Testimoniu școlar.
4) Certificat militar, că a servit 

seu a fost dispensat.
5) Certificat despre aceea, că 

unde a fost aplicat pănă acum.
6) Se documenteze, că posede 

limba maghiară, germână și română 
în scris și verbal.

Sunt deobligațl concurenții a 
declara, că la provocarea senatului 
orășenesc sunt capabili a depune la 
casa orășenescă o cauțiune cores- 
puncfăttire salariului de pe un an.

In sensul § lui al 111-a al sta
tutelor de organisațiune orășenescl 
respectivului oficial nu-i este permis 
a-se ocupa cu industria, nu pote fi 
membru extern seu intern al aso- 
ciațiunilor de afaceri, în urma cărei 
împrejurări ar deveni dependent față 
de ori cine.

Concurenții, cari sunt deja în 
serviciul orașului nu sunt deobligațl 
a satisface condițiunilor prescrise 
sub punctele 1—6.

Brass 6, în 8 Ianuarie 1905.

Dr. Frideric Jekel,
vicecomite.

W Cea mai scumpă comoră este sănătatea! "W
Ca scut în contra recelei, din care vin diferite morburi, servește încălță

mintea bună și caldă; dacă piciorele sunt calde, tot corpul omului este ferit 
de recelă. Deol recomand Onor, public 191Eagazînui meu din —

Strada, ZPozrtii xxr. IO.
cu mare asortiment de încălțăminte de iarnă, pentru oraș, pentru voiagiu, 
pentru patin-tor , vânători, pentru dans seu nunte etc. — Mărfuri solide, mo
derne și prețuri ieftine, spre esemplu vre-o câteva prețuri indicate aci:

1
1 
1
1 
l
1 
l
1

Pentru Dame:
păr. Ghete postav cu piele dela fl. 3.—

n
33

71

77

n
71

77 magazinul LSABADEANUBrașoT, Str. Porții Nr. 10
1.35
3.80 «
1.60 »
i.9o:
1.70-
0.80
5.50

Pentru bărcațî:
1 pr. Ghete postav, piele nigra

77

71

n
71

71

77

33

1
1
1
1
1
1
1

Partea restantă cuprinde anunțuri pe 
mai multe pagini.

Călindarul Plugarului costă esem- 
plarul 44 bani 4" porto, și se vinde la Ti
pografia A. Mureșianu Brașov. Abonații 
diarului nostru pot să procure călindarul 
și de-odată cu reînoirea abonamentului la 
iâia nâstră.

Cursul la bursa din Viena.
Din 10 Ianuarie n. 1905.

Renta ung. de aur 4% .... 118.75
Renta de corone ung. 4% • • • 98.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 3*/3°/o • 89.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 97.90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.50

Qe primesc cu salar fix,
pentru un institut de asigurare 
de primul rang. Oferte sub devi- 
sa „Viitorul4' se trimit la Ad
ministrația acestui d>ar.

â

Impr. uug. ca premii...................  209.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.—
Renta de hârtie austr......................... 100.20
Renta de argint austr......................... 100.20
Renta de aur austr..............................119.55
Renta de corone austr. 4°/0 . . . 100.35
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • • • 91.70
LosurI din 1860................................. 157 75

CUI îl PLACE
o față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal

Bsrparfs „LilienmilcliSBlfB"

V

•/

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.35
Aoții de-ale Băncei ung. de credit» 797,—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 679.—
NapOleondorî................................. 19.10
Mărci imperiale germane. . . . 117.55
London vista.................. .... 240.—

(Marca: 2 mineri.)
dela Bergmann & Co. in Dresden și 

Tetschen a/E.
Se eapetă bucata eu 80 bani, 

în farmaciile: 
VICTOR ROTH la „Ursu“, 
FR STENNER la „Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap11, 
TEUTSCH & TARTLER drog, 
farmacia W. LINGNER, |
J. B MIRSELBACHER sen. J ’

în Brașov;

Paris, vista....................................... 95.52 V,
Note italiene..................................... 95.45

A<___

si
%
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fi. 3.50
71

71

71

71

71
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Galoci căptușiți . . „ „
Șoșon! de gumă . . „ „ 
Pantofi din piele, pt. dans „

„ de mirâsă, albe dela „
n n „ de lack „ „
„ „ casă calde „ „
„ de Boxkalf de patine „

Pentru copil, fete, băețl în orl-ec forme, în mare alegere și forte ieftine.

Galoci căptuș. cu flanel dl. 
Șoșoni cu gumă . . dela
Cisme Halina piele niagră

„ !juft russe. de vânat
„ de voiagiu Pislă .

Ghete lack de salon . .
„ Bax de patinat

2,20
4.20 »
6.- «
8.50 m
1.20 n
4.50
5.50
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Cruce seu stea dupla electro-magnetică
Fa

Nu e crucea lui Volta.
Vindecă și învioreză

Nu e mijloc secret,
pe lângă garanție,

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă șl folosește contra: durerilor de.oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, lmpedecarea circulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureohe, bătaie do ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, aucțul greu, egâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insămnie, epilepsia, 
oiroulația neregulată a sângelui și multor altor bâle, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate tncurse din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu mu'țămire invențiunea mea și ori-cine pâte examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ese 
confunde cu aparatul „Volta11, de ore-ce „Oiasul-Voltau atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofieijs oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleciro-magnetice o recomandă îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de vendare pentru țâră i streinătate e:c.

MOLLER ALBERT, Budapesta, v’

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

I

Fi

Ii A. Mureșianu
SSrasov, Tergul Șuiului .^r. ♦§£!>.

O Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta OITI-C0 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei. Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUEEȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂKȚÎ DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ra pmoDicE. 
BILETE DE VISITĂ 

DIFERITE FORMATE.

PR0SRA1ÎEJLEGANTE. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

fyuveA, in loiă măz/i/mea-

MW
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PRE^URl-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

îl

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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