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

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

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

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

Abonarea se pote faee mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Tisza și reforma electorală.
(st.} Am publicat erî nisce date 

statistice culese de foile unguresc! 
asupra numărului alegătorilor în co
mitatele din Ardeal (afară de orașe).

Pentru ori-ce om cugetător, a 
trebuit să Be frapantă disproporția 
colosală între numărul locuitorilor 
contribuabili și între cei ce sent în
zestrați cu dreptul de a și da votul, 
ca se trimită representanți în corpul 
legislativ al țării.

Ore -cine trebue se se ÎDtrebe 
cu mirare, de ce în cercul electoral 
al Huedinului ■ și în al Booleanului 
amândouă cercuri locuite aprăpe es- 
clusiv de Români, abia câte 84 de 
comune au dreptul de a trimite un 
representant? Și de ce în comunele 
acestea nu bo vin în termin mediu 
de cât 11 —12 alegători, pe când 
sciut este, că în părțile acelea nu 
se prea găsesce comună, care să nu
mere mai puțin de 100 de fumuri? 
De ce mai departe în cercul Dobrei 
numărul comunelor este de 85 și în 
termin mediu nu se vine pe comună 
de cât 6—7 alegători ? De ce în sfîr- 
șit în Ciuc cercurile electorale sunt 
compuse din 12—18 comune?

Este evident, că legea electo
rală în vigore nu ține cont de pos
tulatul timpului și este evident, că 
un parlament compus din represen
tanți aleși în asemenea condițiuni, 
nu pote să fie espresiunea fidelă a 
totalității cetățenilor, cari contribue 
cu sudori și sânge la susținerea sta
tului.

Restricțiunile învechite impuse de 
actuala lege electorală formeză deci 
un gravamen permanent al tuturor 
acelora, cari se simt năpăstuit!, fiind
că glasul lor nu este ascultat. Și 
gravamenul acesta a fost formulat 
înainte cu un sfert de secol în pro- 
g.amul partidului național român, 
îu care s’a stabilit, ca punct deose
bit a se reclama votul universal.

In timpul din urmă s’au pro
nunțat în cestiuuea acăsta și parti
dele oposiționale maghiare și se scie 
că în pactul încheiat între Tisza și 
între koșutiștl, când cu încetarea ob
strucției, pe lângă promisiunea re

formei instrucției primare în sens 
maghiarisator, ministrul președinte 
s’a legat față de Kossuth și cu pro
misiunea reformei electorale.

Prima promisiune s’a concreti- 
sat în proiectul lui Berzeviczy, a 
doua a căcjut in baltă.

Ministrul președinte Tisza în 
discursul electoral rostit (Jilele aces
tea în fața cetățenilor din „cercul 
istoric al lui Deak“, vorbind despre 
diferitele teme ce se agită de opo- 
siție, s’a pronunțat și în cestiunea 
reformei electorale.

Se va face și acesta — a <ț’s 
Tisza — și se va face fără îndoiălă 
înmulțindu-se numărul alegătorilor, 
dăr speranțe mari să nu-șl facă ni
menea! In special despre sufragiul 
universal nici să viseze cine-va. A- 
ceia, cari formulâză postulatul votu
lui universal — (flee Tisza — sunt 
„nisce utopiști și visionari, carin’au 
ce căuta în vieța practică, ori sunt 
nisce ațîțători fără suflet, cari habar 
n’au de interesele cele mari ale na- 
țiunei maghiare și caii ar vede cu 
drag cum se prăbușesce statul ma
ghiar național... ori în sfîrșit sunt 
individ!, cari se jocă cu focul, având 
încredere în pompieri".

La cuvintele acestea reproduse 
•textual, reporterii toilor maghiare 
au adnotat ’în parantes: „Ilaritate 
îndelungată și sgomotdsă. Aprobări. 
Eljenurl și aplause".

Am socoti însă că cestiunea a- 
ceata nu e de loc hazlie, pentru-ca 
se provdce ilaritatea auditorilor.

Cestiunea votului universal, seu 
cel puțin a lărgirei dreptului elec
toral pentru ca să corespundă mă- 
surei jertfelor aduse de cetățeni — 
este o cestiune fbrte seridsă pe care 
unui bărbat de stat, cum se laudă 
a fi Tisza, nu i e permis a o trata 
așa ușor.

AdeverațI utopiști și visionari 
sunt aceia, cari călăresc fie di co 
sdre seu cercul noros pe ideia sta
tului național maghiar, și orbiți de 
acâstă idee săvîrșesc o nedreptate 
strigătore față cu milidnele de ce
tățeni pe cari îi esclud de la vot.

Parlamentul numai atunci va fi 
adevărata espresiune a poporațiunii 
statului când cetățenii vor fi admiși a 
se pronunța la alegeri în măsura 
sarcinilor, cari cu atâta dărnicie li-se 
pun în spinare.

Brașov, 30 Decemvrie v.
Grecii și Românii din Macedonia. Din 

Constantinopol se telegrafiază cu data de . 
eri următărele : Comunitatea grecăscă și 
metropolitul grec din Monastir au adresat 
patriarhatului o depeșă, prin care protes- 
tăză contra faptului, că autoritățile locale 
au promis preotului Theodoru de a oficia 
în dilele de Crăciun sf. liturgie în capela 
românăscă. In urma acestei telegrame, pa- 
triarchul a convocat în ședința estraordi- 
nară membrii sinodului. 

Dîn Rusia. Se anunță din Petersburg, 
că Țarul a primit dimisia ministrului de 

I interne, principele Sviatopolsk- Mirski. Ur- 
I mașul lui va fi Witte. Cu acestă ocasiune 
s’au primit și alte dimisiunl. Așa a dimi-

siona^t Muraviev, ministrul de justiție, care 
va trece la Roma ca ambasador. A mai 
dimișibnat și marele duce Sergiu din pos
tul de guvernator al Moscvei. Se svonesce, 
c.ă .Witte ar fi decis a puhe în esecutare 
imediat'reformele anunțate în ucazul Ța
rului, însă 'este adversar al constituției și 
al ori ce fel de adunare cu caracter legis
lativ.

Concentrația activistă în Sibiiu.
(De la raportorul nostru.)

Comisiunea de 40.

Comisiunea de 40 alesă la propunerea 
lui A. Vlad, și-a început lucrările imediat 
după închiderea primei ședințe dinainte de 
amiadi. Comisiunea avea să desbată și să 
stabilăscă textul proiectului de resoluțiune, 
cu care să vină apoi în plenul ședinței de 
după amădi și să-l presente adunării spre 
primire.

Cel mai dificil punct din proiectul 
comisiunei era acela privitor la programul 
național din 1881. Asupra acestui punct 
s’a și încins o discuție destul de viuă, der 
a învins în fine părerea, că programul de 
la 1881 trebue să fie lăsat deocamdată 
neatins. Pe cât am putut afla, pentru re- 
visuirea programului au pledat mai ales 
Dr. Vlad și Dr. Vaida-Voevod. S’a admis 
-însă -în comisiune necesitatea unei even
tuale revisuirî.

O altă cestiune însemnată ce s’a des- 
bătut în sînul comisiunei a fost aceea pri- 
vităre la tactica de luptă: activitate, ori 
pasivitate? Majoritatea comisiunei a fost 
pentru activitate. Contra activității au luat 
cuvântul d-nii Dr. Eugen Pătăceanu și Dr. 
Liviu Lemenyi.

Dr. Eug. Pătăceanu spuse, că înainte 
de ce s’ar primi acest punct din proiect, 
trebue Să se mediteze și cumpănescă serios 
asupra lui. Pasivitatea își are meritele ei 
necontestate. Câtă vreme am fost în re- 
sistență pasivă, Românii din Transilvania, 
Bănat și Țâra ungurâscă și-au păstrat so
lidaritatea națională în luptă față cu ad
versarii. Sub pasivitate nu numai n’a 
crescut, ci s’a redus numărul renegaților. 
Ne-am creat o mulțime de instituțiuni 
culturale, reuniuni, asociațiunl și institute 
de credit. Prin pasivitate s’a ridicat un 
zid puternic între noi și adversarii noștri 
naționali, am rupt’o așa dicând cu puter
nicii difer și am rămas în casa și la vatra 
nbstră.1 In pasivitate s’a cristalisat socie
tatea năstră românăscă, s’a ocrotit în 
contrayituturor valurilor și ispitelor ini
mice. Nu seim, dăcă prin activitate se va 
pută acăstă.

Dr. Liviu Lemenyi dă espresiune 
convingerei, că dâcă poporul român a 
săvîrșit un păcat prin nerespectarea pa
sivității, un păcat tot așa de mare va să- 
vîrși sub activitate. Poporul român nu 
va pute fi representat în dieta țării 
într’un număr așa de mare, încât să 
nu se facă de batjocură. Nu e de demni
tatea unui popor cu trecut istoric așa de 
mare ca al nostru să se arunce într’o 
luptă electorală fără șanse de reușită. 
Chiar de s’ar întâmpla să iasă din alegeri 
14—15 deputațî, fie-care din aceștia va fi 
de altă părere. Nu sunt decât curate ilu- 
siuni părerile, că prin activitatea parla
mentară s’ar pute folosi ceva poporului 
român. Nu se va folosi nimic, din contră 
mult se păte strica. In atmosfera din Bu-

dapesta și față cu nisce adversari politici 
violenți și agresivi tare se teme, că de- 
putaților români le va peri curagiul con
vingerilor. Aduce pentru pasivitate și alte 
argumente puternice, in fine e de părere, 
că în plenul ședinței pasiviștii să dea 
espresie convingerei lor și unul din ei să 
apere principiul pasivității. Pasiviștii ră
mân statornici ca garda veche, rămân pe 
basa tacticei și organisațiunei de pănă 
acum. E mai bine așa. Dâcă activiștii se 
vor frige cu politica lor, vor ave cel puțin 
unde să se întărcă.

Dr. I. Suciu cere, ca minoritatea să 
se supună majorității.

Dr. E. I’ălăceunu e de părere, ca și 
în ședința plenară să se espună punctul 
de vedere al minorității. Mai cere ca în 
plen să se admită votarea nominală.

După acăsta se face votarea în comi
siune : pentru activitate au votat 26, pen
tru pasivitate 10.

Ședința plenară.
La 6ra 53/4 d. a. ședința se redes

chide. In numele comisiunei de 40 d-1 An
dreii! Cosma, în calitate de president al 
comisiunei, învită pe raportorul comisiunei 
Dr. I. Suciu să comunice adunării hotărî- 
rile comisiunei.

Dr. I. Suciu, după o scurtă introdu
cere, cetesce proiectul de resoluțiune, care 
culmineză în următărele :

In fața situațiunei grave actuale, de
legații români ai cercurilor electorale din 
țerile corănei sf. Stefan, mențin in între
gime programul de la 1881, admițându-se 
însă necesitatea unei eventuale revisuirî.

Pe lângă menținerea intactă a pro
gramului de la 1881 se înșiră apoi mai 
multe cereri, între cari:

Susținerea întregității de stat a țe- 
rilor corănei Sf. Stefan, pe lângă garan
tarea esistenței etnice politice a poporului 
român și a celor-Ialte naționalități; ar
mata și limba ei de comandă să fie uni
tară, să se respecte limba regimentelor și 
serviciul activ să fie de doi ani; esecuta- 
rea legei naționalităților și revisuirea le
gilor cari taie în acăstă lege; limba po
porului să fie respectată înaintea oficiilor 
și funcționarii să o cunăscă ; confesiunile 
să aibă autonomie și să fie ajutorate de 
stat; instrucție poporală gratuită; unde 
Românii sunt în majoritate limba de pre
dare să fie cea română.

Adunarea să protesteze contra pro
iectului Berzeviczy.

Desființarea dreptului de candidare și 
al virilismului. Sufragiul universal și vot 
secret; arondarea cercurilor și votarea 
după comune. Regularea prin lege a drep
tului de întrunire ; libertate nelimitată de 
pressă. Modificarea sistemului de dare: 
reducerea dării de pământ, introducerea 
dării progresive. In ținuturile românesci 
colonisările să se facă numai cu locuitori 
români. Muncitorii să fie feriți de esploa- 
tări. Medicamente și medic gratuit. Aren
darea pădurilor și pășunatului pe săma 
poporului și modificarea legei silvanale.

Adunarea primesce proiectul de con
clus, după care raportorul trece la cestiu
nea tacticei de luptă. Comisiunea, dice dân
sul, a aflat de bine să vină înaintea adu
nării cu o propunere motivată. Propune
rea, în resumat, este următărea:

Câtă vreme nu vor fi scăse din vi- 
gdre legile electorale esistente nedrepte și 
asuprităre, poporul român nu pote fi re- 
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■prezentat în chip demn în dieta terii. Sun
tem plini de neîncredere față cu parla
mentul ungar de la care nu putem aș
tepta nici un bine-, nici nu sperăm, ca vo
cea representanților români în dietă să fie 
ascultată. — Totuși fiind-că pasivitatea 
întîmpină piedeci și greutăți mari în ese- 
cutarea ei, și fiind-că prin pasivitate ale
gătorii români sunt ademeniți în tabere 
streine și ast-fel se demoraliseză, ăr acestă 
demoralisare numai prin participarea la 
alegeri se pote înlătura, — comisiunea pro
pune, ca delegații adunării să decreteze 
abandonarea pasivității și intrarea în ac
tivitate a alegătorilor din tote cercurile elec
torale ale țerii.

Propunerea se primesce.
Se dă cuvânt d-lui Dr. G. Tripon. Ur

când tribuna, d-sa cu argumente ce n’au 
fost înfrânte de nici unul din »activiști«, 
espune punctul de vedere al minorității 
adunării, apără adecă pasivitatea, vorbind 
tot de spartidul național român«.

Oratorul recunăsce, că nu numai nou
tatea activității o face pe acâsta populară, 
der s’a creat pentru ea și un curent în 
sînul Românilor. Ori-cât ar fi de plăcut 
multora curentul activist, sunt motive pu
ternice, cari reclamă menținerea pasivită
ții. Legile în vigăre — cum se dice în 
însăși propunerea comisiunei — fac impo
sibilă participarea poporului român în 
lupta electorală. Corupția și volniciile sunt 
așa de mari, încât ne inspiră cele mai se- 
riâse îngrijiri și temeri, ba e chiar sigur 
și înainte dovedit, că n’am pute întră 
în parlamentul țării în conformitate cu 
demnitatea și importanța poporului român.

Unde este apoi prudența politică-, ce 
se alege din ea, dâcă vom renunța la re- 
sistența pasivă de pănă acum ? Pasivitatea 
a fost și este un protest viu și continuu 
în contra stărilor de lucruri ce s’au creat 
în țâră și în contra legilor asupritâre ce 
s’au adus. In neparticiparea la vieța parla
mentară poporul român a vădut tot-dâuna 
un isvor de drept. Pasivitatea a represen
tat și representă pe un popor retras în 
cetățuia lui, ceea-ce este mult mai avan- 
tagios, de cât ducerea lui la urnă, sin
gurul punct ce pare mai luminos în acti
vitate. Pasivității îi lipsesce primejdia ce 
nu-i lipsesce activității. Pasivitatea s’a do
vedit de o păstrătăre sigură a forțelor na
ționale, cari se vor risipi, decă o vom a- 
bandona.

Mai este apoi motivul consecuenței, 
care reclamă, ca numai atunci să ne schim
băm politica, dâcă se schimbă și stările 
de lucruri. Dăr de la ultima conferentă 
națională, ce s’a schimbat spre bine în 
viâța ndstră ca popor și partid ? Ce schim
bare esențială a urmat, ca să motiveze pă
răsirea pasivității? Nimic, absolut nimic! 
Dâcă s’a făcut vre-o schimbare, numai în 
rău s’a făcut. (Voci: s’a făcut judicatura 
Curiei.) Judecătura Curiei! Acâsta însă nu 
e un remediu de drept de cât pentru alții, 
er nu și pentru noi. Pentru noi mai cu- 
rend pote se fie un cuțit.

Să nu vă amăgiți, domnilor. Ordina-' 
țiunile lui Hieronymi împiedecă funcționa
rea partidului național român. Vă întreb : 
e posibil, ca pe calea activității să se elu
deze aceste ordinațiuni și să se ridice că- 
tușile cu carl a fost legat partidul?

Unde rămâne apoi demnitatea nostră 
ca popor? Poporul român e al doilea în 
țeră după poporul maghiar. Posiția Și im
portanța lui politică pretinde, că decă în
tră în lupta electorală parlamentară, ; să 
fie representat în mod demn. Unde sunt 
însă garanțiile pentru acesta? Stând în 
pasivitate însă față cu dieta ungară, re
tras în acest bastion al său, la el acasă, 
poporul român pare ca un popor îrițreg, 
pe când prin activitate, acesta nu va fi.

Cine păte garanta, că toți activiștii 
vor fi de aceleași păreri și principii și Ia 
culmea datoriei lor? Der chiar așa să fie, 
vom sta adi mâne în fața tristului 
spectacol de a vede cum unii și alții nu 
se vor supune disciplinei de partid.

Cătră fine oratorul spune, că minori
tatea adunării nu se p6rtă cu gândul 
a provoca ruptură în partid, — căci 
prevede, că lupta electorală va aduce 
sine mari decepțiuni, și astfel cei cari 
sunt pentru activitate, decepționații 
mâne poimâne, vor veni’ erăși unde 
fost, vor veni acasă în fortul neînvins al 
pasivității, ca ârășl să fim împreună lup
tători. Propune, deci, a se decreta pasivi
tatea.

Oratorul a fost viu aplaudat și i-s’au 
adus felicitări din tăte părțile.

Nici unul dintre' »activistii« din sală 
n’a luat cuvântul, ca să-i răspundă. Sin
gur raportorul Dr. I. Suciu a făcut obser
varea, că decă activitatea va fi cinstită, 
ea va ave meritul de a ține voturile ro
mâne pentru Români.

Dr. Eug. Pătăceanu cerând cuvântul 
spune, că însuși raportorul a dis, că ade
renții pasivității au suferit multe rafie și 
lovituri. In pasivitate s’a lucrat mult, S’a 
desvoltat o mare activitate pe terenele 
vieții naționale și sociale a poporului. Nu 
vom pute dobîndi nici-odată viață nouă 

dieta din Peșta! Adereză la. pasivitate, 
cere votare nominală.

Se admite votarea nominală.
Pentru activitate au votat următorii 

membrii ai adunării:

de
ea 
cu 
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de 
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Și

V. Petrovici, Dr. Chicin, Dr. Vecerdea, 
Vasilie Voina, Dr. Vas. Lucaciu (în comi- 
siune s’a fost abținut de la votare), Aug. 
Dragoș, Dr. V. Nilvan, Andreii! Cosma, Dr. 
G. Pop, A. C. Domșa, Dr. Laur. Pop. Dr. 
I. Maniu, Popovici, V. Pop, Dr. G. David, 
I. Totoian, Dr. Vaida-Voevod, Dr. V. Oni- 
șor, Dr. R. Boila, Dr. Adam, I. Russu 
Șirianu, M. VelicI, Dr. 0. Popovici, Proco- 
pie Givulescu, Dr. G. Dobrin, Augustin 
Beleș, Dr. I. Suciu, D. Popovici, Dr. D. 
Barbu, Dr. L. Tămășdan, Dr. A. Grozda, 

i Dr. Iancu Mețianu, Dr. Șenchea, Nic. Da
vid, Dr. S. Dumitraș, Dr. L. Borcea, Dr 
A. Cornea, Vich. Popovici, Dr. I. Coste, G. 
Breban, I. Pepa, V. Pirtea, Dr. Nic. Marti- 

novici, Dr. Isidor Pop, Dr. Virgil Tomici, 
Const. Manea, Dr. Milencovici, Dr. Epam. 
Lucaciu, Vich. Petrovici, Dr. A. Vlad- Dr. 
A. Marghita, Dr. Iustin Pop, Dr. Straițariu, 
Vas. Damian, Dr. I. Pap, Dr. Dubleș, V. 
C. Osvadă, Dr. G. Suciu, Isid. Saturn, Dr. 
V. Bontescu, Dr. Beu, Dr. G. Măcelar. T. 
V. Păcățian, Nic. Ivan, Dr. 1. Stroia, Dr' 
N. Comșa, Serg. Medean, Zevedeiu Mure- 
șan, Dim. Comșa, I. Banciu, Dr. T. Mihali, 
Dr. Vasu, Borza, Dr. V. Moldovan, Dr. Ele- 
cheș și Dr. St. C. Pop, Dr. Iancu.

Pentru pasivitate, au votat urmă
torii :

Ariton Popa, Dr. O. Russu, Dr. Ales. 
Bireescu, Dr. Liviu Lemenyi, Ciril Deac, 
Dr. G. Tripon, Dr. Andr. Pop, Dr. Petru 
Rusu, Dr. G. Popescu, Dr. G. Pătăcean, 
Vlăduț și I. Boeriu.

Președintele enunță ca conclus de-* 1 
cretarea- activității parlamentare.

După alegerea comitetului electoral 
central, a cărui listă v’am comunicat’o 
deja, adunarea electorală activistă a dele
gații or cercurilor electorale fără deosebire, 
vine și votâză absolutoriu comitetului de 
păn’ acum a< partidului național român, 
care n’a fost conchiemat și representat, și 
după ce s’au cetit cele șese telegrame de 
aderențe la activitate, între cari una de la 
Brașov a d-lui Dr.Eug. Lemenyi, preșe
dintele declară adunarea închisă la ărele 
7'/2 sera.

*
înainte de a-se închide adunarea, Dr. 

A. Vlad a făcut propunerea, ca comitetul 
electoral, central să facă acuma candidările 
de deputațl.

G. Pop de Băsescl di ce, că trebue să 
se asculte și respecte voința și dorința 
alegătorilor din cercuri.

Dr. Vlad insistă pentru propunerea sa.
G. Pop de Băsescl răspunde, că co

mitetul nu păte să impună candidați, 
și închide discuția anunțând, că a doua 
di comitetul se va întruni și constitui.

• *
Se vede că în sînul comitetpiui elec

toral a învins totuși propunerea Iui Dr. 
Vlad. căci, comitetul a făcut următărele 
candidărl:

Cercul Vințul-de-jos: Dr. Iuliu Ma
niu. Ighiu : Dr. Alex. Vaida Voev^d. Boroș- 
ineu: Dr. loan Suciu. losășel: Petru Truța. 
Chișineu: I. Russu Șiriunu, Radna: Dr. 
Vasile Lucaciu. Șiria: Dr. Ștefan C. Pop. 
Făgăraș: Dr. loan Senchea. Arpașul-de-jos : 
Dr. Octavian Vasu. Dobra: Dr. Aurel 
Vlad. Baia-de-Criș: Vasilie Damian. Ha
țeg: Dr. Gavriil Suciu Deva: Dr. Aurel 
Vtad, Orăștie: Dr. Ioan itihu, eventual 
Dr. V. Bontescu. Sâsca-montană: Dr. Aurel 
Vlad. Făget,: Coriolan Brediceanu (?) Ritt- 
berg: Ioan Pepa. Trăscău: Dr. Vasile Bo- 
dor Cristian : Dr. Nicolae Comșa. Ocna- 
Sibiiului : Dr. Aurel Cosma. Ileanda-mare: 
Dr. Teodor Mihali. lclodul-mare: Dr. Ioan 
Cherekes. Șomcuta-mare: Dr. Teofil Dragoș. 
Lăpușul-ung.: Dr. Vasile Lucaciu. Aranyos- 
Medgyes: Dr. Andreii! Doboși. Cehul-Sil- 
vaniei: George Lop de Băsescl.

Adunarea Șerbilor radicali.
Despre adunarea Sârbilor radi

cali ce s’a ținut Dumineca trecută 
la Neoplanta (Ujvidâk), se anunță ur- 
mătorele:

Adunarea partidului radical sârbesc 
a fost permisă de autorități numai sub 
condiția ca la adunare să nu participe de 
cât alegători esclusiv din Ungaria.

La adunare au participat 450 alegă
tori din Neoplanta și un număr mare de 
alegători sârbi din alte părți ale țării.

Primul orator, advocatul Dr. Mi- 
siczky din Panciova, a desfășurat progra
mul radicalilor pe basa căruia partidul ra
dical întră în lupta electorală, fîtă acest 
program :

1) Teritoriu vamal independent; se
parație totală de Austria și Ungarie inde
pendentă.

2) A-se câștiga valore limbei ma
terne a naționalităților atât în șcălele po
porale, cât și în șcălele secundare; ocroti
rea șl desvoltarea acestei limbi. A-se îm
piedeca ridicarea la valăre de lege a pro
iectului Berzeviczy. La universitate înfiin
țarea unei catedre pentru limba slavă.

3) Vot universal în comitate și co
mune ; o dreptă arondare a cercurilor 
electorale.

4) Alegerile în comitate și comune 
să se facă conform proporțiunei numerice 
a naționalităților. Vot secret.

5) De6re-ce și Românii și Slovacii își 
pun candidați de deputațl, Sârbii radicali 
încă vor pune candidați la proximele ale
geri. Partidul nu va sprijini guvernul.

6) Ignorarea deplină a partidului li
beral sârbesc (partidul Polyt).

Resbomi ruso-j&pones.
Scirile telegrafice de erl și adi nu 

aduc nimica nou de pe câmpul de răsboiu. 
Din Cifu vine scirea, că și Chinesii au 
aranjat mari festivități în urma capitularii 
Port-Arthurului și au lansat proclama- 
țiunl, prin cari serbâză acest eveniment 
drept un triumf al rassei galbine.

Prisonierii ruși, cari sosesc în cete 
mai mari și mai mici în Dalny se află în- 
tr’o stare forte tristă. Ofițerii ruși, cari îi 
conduc, părtă săbii, soldații n’au însă 
arme. Japonâsii i-au primit cu onorurile 
militare cuvenite.

A treia și a patra escadră rusă.
Faimele și scirile despre rechemarea 

flotei amiralului Roschdestwensky, care de 
la .Crăciun se află în apele de la Mada
gascar, nu se adeveresc pănă acuma. Din 
contră sosesc sciri, cari vorbesc despre 
trimiterea unei a treia escadre, ba chiar 
despre o a patra escadră în extremul 
Orient. Deja la finea acestei luni vor pă
răsi portul din Libau patru cuirasate îm
preună cu marele crucișător pancerat

FOILETONUL »GAZ. TRANS.«

Pictorul Grigorescu.
De Oct. C. Tăslhuanu.

In Câmpina,.orașul liniștit din minu
nata vale a Prahovei, se zăresce o casă 
modestă, în care își deapănă bătrânețele 
spornice un moșneag uscățiv, cu nisce 
ochi cuminți de diamant scînteitor în ne
gru.

■ Retras de sgomotul lumei, în liniștea 
patriarchală a munților, — acolo sus, în 
sihăstria luminăsă și curată a aerului de 
brădet scrie în culori poesia senină a su
fletului său bun și bogat, zugrăvesce pe 
bucăți de pânză firea poporului, ce l’a năs
cut și farmecele naturii din țerișăra lui.

E pictorul Nicolae Ion Grigorescu.
Ai noștri, de dincăce, cunosc prea 

puțin opera măie-stră și fără de mărte a 
acestui artist. Puțini de tot au avut feri
citul prilegii! de a încremeni în fața unei

pânze împodobite de mâna ișcusită; a a- 
cestui preot, care propovăduesce ochilor 
religia cea nouă în pictură. ,

Credem deci, că pe lângă prinosul de 
admirațiune ce-1 aducem acestui geniu al. 
nămului nostru, înfrumsețând paginile a- 
cestui număr cu reproduceri după tablou
rile lui, facem și o surprindere nouă ceti
torilor noștri, dornici de a cunăsce și ad
mira tainele frumosului. Reproducerile, ori 
cât ar fi ele de reușite, sunt numai o pa
lidă copie a originalelor. Splendărea și ar
monia colorilor, cari dau viăță lumii create 
de penelul artistului, cu greu le păte su
plini și cea mai săltăreță fantasie. Der ele 
sunt cu tăte acestea îndestulităre pentru 
ca să se potă bănui măcar măreția operei, 
ele pot ușor să zămislescă în suflete, do
rul de a vede în original pânzele celui 
mai senin și mai mare pictor al neamului 
românesc.

Viăța sbuciumată, plină de hărnicie 
și jertfă, a acestui artist, se povestesce în 
altă parte cu multă competență de d-1 
Delavrancea. Ea păte servi multora de

cred, cum se cuceresce în viăță nemu
rirea.

*

Cei ce-au vădut tablourile lui Grigo
rescu — și noi suntem unul din acei feri
ciți — de sigur s’au dumerit pe deplin a- . 
supra întrebării, ce importanță are. națio- , 
nalismul.în operile de artă. Ochiul înar
mat cu perceptele cele mai severe și mai 
strict sciențifice încă va recunăsce în pân
zele ocrotităre ale idilei năstre țărănesc!, 
însușirile rare ale acelei arte, care te cu
ceresce, te înalță în sferile transcedentale 
ale frumosului desevîrșit. Opera pictorului 
nostru e curat românăscă; ea e smulsă 
din rărunchii sufletului nostru, reoglin- 
desce credincios natura țării românescl și 
totuși se înalță la valărea netăgăduită a 
creațiunilor de artă pură. Arta plastică 
românescă pentru prima ără invedereză 
condițiunile sublime ale artei pentru artă: 
impersonalitatea. In acăstă calitate găsim 
noi dăinuirea veclnică a operei lui Grigo
rescu, care noue ne place și ni-e scumpă

îndoit, fiind-că fondul ei, lumea eăreia i-a 
dat viăță stătătăre, e a năstră.

Grigorescu a înțeles, ca nimeni altul 
tătă,poesia și melancolia naturii țărei ro
mânesc! și a sciut să ne-o presinte fidel; 
el a pătruns în tainele psihice ale pluga
rilor și păstorilor, el a răușit să ne dea 
în culori sinteza sufletului țărănimei năs- 
tre în tâte împrejurările vesele și triste, 
ale vieții.

In pânzele lui găsim nemărginirea 
ceriului albastru și cald cu lumina lui, 

j care e numai al nostru, și sub care, pe 
: plaiuri cu flori, pajiște înrourată seu ripl 
; stâncose, pasc turme de oi seu cobără de 
' pe căște piezișe, încet la vale; în zarea u- 
: nui deal stă un cioban voinic culcat său 
răzimatpe bâtă; lelițe svelte cu gene lungi, 

: mână la pășune un cârd de viței; în văi, 
1 pe drumuri albite de praf, cari au poesia 
i lor pănă la el necunoscută, scîrțeie cară 
I încărcate cu fân, trec chervane împovărate 
ae o lae de țigani sgomotoși; pe sub co
line s’ascund căsuțe țărănesc! cu păreți 
săracăcioși și învăscuți de buruiană... Tătă
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Wladimir Monomach*, pentru a pleca cu 
iuțălă accelerată spre Orient.

Corespondentul din Petersburg al 
Ilarului «Schlesische Ztg.« spune, că în 
.ederea creării și înarmării flotelor s’au 
"acut deja în Germania, Italia și Franța 
mari comande. Suma cheltuelilor pentru 
construirea vaselor în decursul anilor 
1905—1907 se urcă la circa 400 milidne 
ruble.

Stossel și Nogi decorați.
împăratul Wilhelm al Germaniei a 

conferit — după-cum se telegrafiăză din 
Berlin — generalilor Stossel și Nogi pen
tru eroismul lor manifestat în luptele de 
la Port-Arthur, ordinul pour le m&rite.

SCIRILE PILEI.
— 30' Decemvrie v.

Cu ocasiunea sărbătorilor Crăciunului 
'■■’au distribuit din partea Regelui Reginei 

mâniei a Principelui și Principesei 
României pe la săracii din Bucuresci, pre
cum și la cei din lași, Craiova și alte lo
calități din România 40,000 lei în bani, 
lemne și îmbrăcăminte. Numărul săracilor 

5’utați trece peste 2000 numai în Bucu
resci.

Crăciunul Ungurilor din România. Un 
corespondent din Bucuresci al diarului «Bu
dapest Hirlap* scrie în numitul diar o 
scrisăre lungă plină de jeremiade, între 
cari cea mai mare este, că cele 100,000 (!) 
•de Săcui aflători în România părăsiți de co
naționalii lor de-acasă sunt nevoiți a serba 
Crăciunul de odată cu ortodoxii. Maghiarii 
din Ungaria spune mai departe cores
pondentul lui »B. H.« citând cuvintele unui 
preot maghiar din Bucuresci, acei Ma
ghiari, cari visăză de un imperiu de 30 
milidne, au trimis mai deunădi 20 corone 
pentru biblioteca Ungurilor din Bucuresci. 
Corespondentul descrie mai departe obi
ceiurile Românilor la Crăciun, Anul nou și 
Boboteză, așa cum se pricepe el citând 
chiar câteva cuvinte din urările de anul 

■nou ale băieților .:
■ • .........................................

Kitz kuje pe kasza
Atitz galbini pe masza.

ÂrchidllGelO Iosif este greu bolnav în 
al a tul său din Fiume. Buletinele medicale, 

"ce se publică, dilnic descriu băla ca forte 
îngrijităre.

Cărți poștale ilustrate. De la direc
țiunea poștelor și telegrafelor din Clușiu 
ni-se .trimite următorul comunicat: Mai 
multe poște din străinătate au permis pu
nerea în circulație a cărților poștale, cari 
au un ioc gol destinat pentru corespon
dență chiar pe laturea adresei. Cărțile 
acestea sunt împărțite cu o linie verticală 
în două părți egale, din cari partea din 
stânga este pentru corespondențe, ăr cea 
din drăpta pentru adresă, mărci și alte 
observațiuni de manipulațiune poștală. 
Decă asemenea cărți poștale vor sosi pe 
teritorul poștelor ungare, oficiile poștale 
sunt obligate a le înmâna fără a-le taxa 
deosebit. Publicul însă este invitat a se 
abține de-ocamdată în propriul interes de 
trimiterea unor asemenea cărți poștale, 
deărece usul acestor cărți poștale nu este 

lumea aedsta romândscă e scăldată în po- 
esia unui aer primăvăratec, care rîde și 
farmecă.

Dâr pe lângă seninătate «strălucirea* 
■operilor lui ede-o durere reală și evidentă: 
poetisarea scenelor nu ascunde miseriâ. i 
Boii minunați de frumoși, ddr slabi, întind 
din greu, că se aștern la pământ, omul 
se apldcă, apăsând sâ trosndscă 
plugului. E

generalisat nici în străinătate și de aceea 
se expune la suprataxări.

La spitalul civil din Brașov au fost 
căutați în Decemvrie a. tr. 302 bolnavi, 
din cari s’au însănătoșat 142, s’au îndrep
tat 27, nevindecați 4, decedați 14. Au ră
mas în spital 115. Numărul dilelor de 
tratament 4216. In Decemvrie ’ s’au ese- 
cutat 67 operațiuni. Numărul consulta- 
țiunilor gratuite 287. Operațiuni ambula
torice 6.

Serată filantropică. Societatea de bi
nefacere a damelor israelite din Brașov va 
aranja la 21 Ianuarie o serată de dans. 
Serata va fi precedată de Intrarea reginei 
polului nordic, esecutarea baletului bru- 
șilor de zăpadă și a dansului eschimoșilor 
»Kickad6«.

Ocolul lumei fle 21 de ori. o femee. 
care se păte lăuda că a făcut de 21 ori 
ocolul lumei și se pregătesce a-1 face a 
22-a 6ră, este d-na Crosley, americană din 
Indianopolis. D-na Crosley. speră, că va mai 

.face un număr respectabil de călătoriicir- 
cumterestre. Dânsa a făcut socotelă, că 
dăcă ar trăi pănă la 60 am, urmând cum 
a făcut pănă acum, ar ajunge să facă de 
vr’o 50 ori marele «Looping* al equa- 
torului.

ScirI mărunte din străinătate, in apro
pierea satului german Mori de lângă Halle, 
spărgendu-se ghiața, s'au înecat 12 băieți, 
ce patinau.

— Comerciantul Mederski din Berlin 
și-a ucis într’un acces de nebunie cei trei 
copii ai săi, spândurându-i de clanța ușii.

— Pe teritorul minelor de la Essen 
și Bochum au intrat în grevă 40,000 lu
crători.

— Jurnalistul spaniol Francesco Pa
lomares a fost prins în apropierea ora
șului Tanger de o câtă de Mauri și a fost 
dus în munți.

— Din Ierusalim se telegrafieză, că 
număroși călugări germani, greci și italieni 
sau luat la bătaie în biserica de lângă 
sfântul mormânt din causa atitudinei pro- 
vocătăre a Grecilor. Număroși călugări au 
fost răniți.

— Cunoscuta anarchistă francesă 
Luise Michel a murit alaltăeri în Marseille.

Rectificare. In telegrama din numărul 
nostru de alaltăeri s’a strecurat o greșălă 
de tipar la locul unde se vorbesce despre’ 
alegerea comitetului ad hoc. al adunării 
din Sibiiu, greșală pe care o rectificăm. 
Biuroul ad hoc a fost constituit astfel: 
G. Pop de BăsescI președinte, Dr. T. Mi- 
hali și Vas. Damian vicepreședinți; Dr. V. 
Onișor și Dr. Bontescu secetari; Dr. L. 
Lemenyi și Dr. Beu verificatori ai proce
sului verbal. Pentru constatarea mandate
lor : A. C.Domșa, Dr. Borcea și Dr. Vaida.

Pentru Casa Națională
au în.trat în loc de felicitări de anul nou 
următărele sume :

Transport cor. 184.
I. de Preda, advocat Sibiiu 5 cor. Ar- 

seniu Bunea, v. protopop Sibiiu 3 cor. Di- 
mitrie Moldovan, protopop Sighiș6ra2 cor. 
Simion Dragomir, Gurasada 3 cor. Mihail 
Veliciu, adv. Chișineu 20 cor. Dumitru Ban- 
ciu, Seiiște 3 cor. Gheorghe Spornic, prertt 

mână, în pornirea lui desperată; ți-se 
pare că-i audl răcnetul: un blestem înfio
rător*. ' 

Aceiași țărani fericiți și năcăjiți sunt 
eternisațț în avântul luptei de indepen
dență. Măestria pictorului de a reda în- 

; vălmășala și vijelia luptei printr’un episod 
e ingeniâsă. In eternisarea scenelor resr

pe cărnele * boinice și în străinătate abia are rivali. In 
năpte, abia se mai vede o ; lupta de la Smârdan, de pildă — aflătdre 

și I în proprietatea primăriei din Bucuresci— 
figurile în mărime naturală te ’nfidră. Ve
dem îndărătnicia și vitejia soldatului ro
mân în încordările lui de leu întărîtat.

Pânzele lui Grigorescu din răsboiul 
de independență sunt paginile cele mai 
minunat scrise ale acestui act eroic, în 
care s’a făurit cordna de oțel a regatului 
român.

Opera întregă a măestrului e o isto
rie desăvîrșită a țăranului din România. 
Ea mai are menirea de a croi un drum 
nou și fericit operelor de artă ce se plă
mădesc la noi. („Luceafărul* 11.) 

dungă de sânge în apusul posomorit, 
bietul creștin, uscat și trist, ca și boii lui, 
despică brazdă lângă brazdă, altfel din 
bogăția pământului negru și lucios nu 
<i’ar alege nici cu mămăliga de tdte dilele 
Sârele arde; în aerul de cuptor pomii rar 
e topesc și tremură în conturul lor vag, 
r muncitorul c’o cămășuță săracă pe den
ii, strîns încins cu un curmeiii subțire 
> căciulă grdsă și mare în cap, fără șol

duri, costeliv și prăjit, se frământă fără 
■pdihnă. Pe drumul greu, desfundat de ploi 
rd ta a întrat pănă în butuc; boii se nă
pustesc în jug, le numeri cdstele ; sus, la 
spata de dinapoi, o grdpă, o pată închisă 
sub șoldul luminat ; trage și cel care îi

Cohalm 2 cor. Dr. I. Fruma, adv. Sibiiu 5 
cor. Dr. Rus. R. Roșea, dir. sem. Sibiiu 5 
cor. Căpitan Const. Stejar, 3 cor. N. Ga- 
roiîî, adv. Zernești 10 cor. Dr- Gregoriu 
Sândeanu, Sibiiu 4 cor. Dominic Rațiu, Si
biiu 3 cor. D-na Letiția Bologa, Sibiiu 2 
cor. Locot. colonel Blașiu 10 cor. Teodor 
Bule, prof. Beiuș 4 cor. Gerasim Domide, 
protop, Bistrița 2 cor. loan Corbu, Bistri
ța 2 cor. Dr. Leon Scridon, Bistrița 2 cor. 
Gavril Vîrtic, jude de trib. în pens. Bistri
ța 5 cor.

Teodor Herman, protopop Deș 4 cor. 
Stefan Colceriu, M. Domb 3 cor. Anton 
Pop, propriet. M. Boros 4 cor. Cornel Po- 
pe&cu, paroch Deva 2 cor. Romul Secoșan, 
paroch Iclaș 1 cor. Vas. Cinta, învățător 
Zsebely 2 cor. Dr. N. Oprean, N. Szt. Mi
klos 10 cor. Moise Brumboiu, paroch To- 
hanul vechiu 2 cor. Dr. Enea Draia, adv. 
Maros-Vasârhely 10 cor. Zach. Tătar,’ Eli- 

: sabetopole 3 cor. George Borzea, notar Vis- 
tea inferiără 3 cor. Dr. Mich. Gropșean, 
adv. Oravița 10 cor. Pavel Mila Oravița 2 
.cor. Dr. Iul de Herbay, secret, de bancă 
Arad 5 cor. loan Simu, Arad 2 cor. Maria 
Simu, Arad 2 cor. loan Miclea, funcționar 
Arad' 1 cor. Emilia Oprin, Arad 1 cor. Pe
tru V. Popovici, v. notar Cacova 3 cor. Ga
vril Sălăgian, preot Timișâra 2 cor.

Ilie Dobrota, preot Poiana S. 2 cor. 
. Aurel Decei, notar Gurariului 2 cor. Geor
ge Szerb, dep. Budapesta 10 cor. Dr. G< 
Miclea, adv. Alibunar 5 cor. Dem. Pop, 

' adv. Vezend 2 cor. Dr. Marta, Lippa 2 cor. 
Ioachim Muntean, paroch Gurarîului 2 cor. 
Dr. Isidor Pop, adv. Lugoș 10 cor. Dr. An- 
dreiu Monda, medic O. Stzt.-Gyorgy 3 cor. 
Rafila Monda. O. Szt.-Gyorgy 3 cor. Dr. 
Bas. Preda, adv. Câmpeni 1 cor. Vas. Ba- 
șota, jude reg. Gluș 10 cor. Dr. Ioan Po
pescu, adv. Szăsz-Răgen 10 cor. Eremia 
Iliescu, preot Stremț 1 cor. Alex. Mocsonyi, 
Birchiș 50 cor. Elie Popoviciu, par. Sebeș, 
vechiu 4 cor. Ștefan Lita, par. Lita 1 cor. 
loan Maior, adm. dom. Blașiu 2 cor. Dr. 
Ambrosiu Chețan, prof. Blașiu 5 cor. loan 
Chirea 2 cor.

Vasile Aldea, senator Sas Sebeș 3 
cor. loan Teculescu, protop. Alba-Iulia 2 
cor. Avram Păcurariu, prot. Mercurea 3 
cor.Elie Câmpean, prot.Gyergy6-Szt.-Miklos 
2 cor. Sever Barbu, contabil Răghin 5 cor. 
Atanasie P. Bologa, preot Lupenî 2 cor. 
Nic. Vătășan, prof. sem. Sibiiu 4 cor. Geor
ge Vlasa, preot milit. Eger 10 cor. Nicolae 
Crisfea, paroch Valea Bulzului 2 cor. loan 
Toderean. fparoch Galaț '2 cor’. loanî'cKiă’ 
Neagoe, paroch R. Petre 10 cor. Icomia 
Borca. R. Petre 4 cor. Bănățana cassă de 
.păstrare Bucoveț 5 cor. Ilie Moga, paroch 
Laz 2 cor. Eugenia Moga, Laz 2 cor. loan 
Cătană, codrean Ghilceag 1 cor. Dr. II. Ian- 
gu, medic Tălmaciu 3 cor. Vasile Nicosuța, 
preot Rieni 2 cor. Terențiu Popoviciu, no
tar Riem 2 cor. Dr. Tit Hengye, Erdo-Szâ- 
dâ 2 cor. Francisc Cosma, Per 2.50 cor. I. 
Peptea, Orșova 3 cor. Paul Oltean, Hațeg 
2 cor. Mihail Itu, Tulgeș 3 cor. Aurel Ni- 
culescu, Tulgeș 5 cor. Nicolae Togan, pro
topop Sibiiu 3 cor. I. Vătășan, cass. Asoc. 
Sibiiu 4 cor.

Iuliu Muntean, Sibiiu 5,cor. Gavril Pre- 
cup, prof. Blașiu 3 cor. Iosif Lita, v. prot. 
Kis-Iklod 3 cor. Ioan loanichiu Olar, funct. 
feg. Deva 5 cor. Dr. Alex. Fodor, Alba Iu- 
lia4cor. Dr. Rubin Patița, Alba Iulia 4 cor. 
Vaier Velican, Alba Iulia 4 cor. Salvator 
Mihăly, Alba Iulia 1 cor. Aurel Cirlea, Al
ba Iulia 2 cor. Dr. Camil Velican, Alba Iu
lia 4 cor. Ștefan Popa, preot Seleuș 2 cor. 
Simeon Stoica, medic Abrudbănya 3 cor. 
Ioan Teodorovich, major Timișdra 4 cor. 
Dumitru Vulcu, Mercurea 4 cor. Moiși Bir- 
tolon, notar, Laczkăd 2 cor. Iosif Lemenyi, 
Boncznyires3 cor. Dionisie Făgărășan, prof. 
Brașov 4 cor. George Comanici, notar pens. 
Veneția inf. 2 corăne. — Total 633.50 cor.

Sibiiu, 11 Ianuarie 1905.
ht Biuroul Asocia (iunei:

Dr. C. Diaconovich.
' >■

Literatură.
„Luceafărul11. Anul IV. Nr. I. a apă

rut dilele acestea cu următorul sumar: 1) 
Ce trebue a se ceti? (Sfaturi Românilor 
din Ardeal) de N. Iorga. 1) Pace (poesie) 
de Nic. Otavă. 3) Din vieța lui Nicolae Gri- 
gorescu de Delavrancea. 4) Bradul de I. 
A- Bassarabescu. 51 Plugarii (poesie) de 
Oct. Goga. 6) Moșneagul nostru de M. Sa- 
doveanu. 7) Pe lac (poesie) de Al. A. Naum. 
8) O vieță (poesie) de Z. Bârsan. 9) Măr
turie de I. Agârbicean. 10) Pictorul Grigo- 
rescu de Oct. C. Tăslăuanu. 11) Din casă 
de I. Ciocârlan. 12) Despărțire (poesie) de 
M. Cunțan. 13) Serată literară de Al. Ciura. 
14) Foi răslețe (reproducere din volumul 
de poesii a d-șdrei Cunțan).

In »Adaos« se publică resultatul vo
turilor asupra lucrărilor intrate la concur
sul de premiu al «Luceafărului*. Nici una 
n’a obținut majoritatea absolută a Voturi
lor și redacția a găsit deci de cuviință a 
împărți premiul între autorii celor 3 po
vestiri, cari au obtinut mai multe voturi. 
Acestea sunt: I. «Aurel cere bani« de 
Lucian Bolcaș (50 cor.) II. «Frații* de 
Zah. Bârsan (30 cor.) și III. «Reînviere* 
de Horia P. Petrescu (20 cor.)

In «Adaos* mai este un studiu înti
tulat «Al. Papiu Ilarian și tinerimea aca
demică din Clusiu« de Dr. I. Rațiu, apoi 
Dări de săma și notițe literare, cronică și 
notițe etc.

Numerăse ilustrații împodobesc și a- 
cest număr al frumdsei reviste, reprodu
ceri fotografice după tablourile lui Grigo- 
rescu.

«Luceafărul« apare sub direcția d-lor 
Al. Ciura, Oct. Goga și Octavian C. Tăs
lăuanu. Badapesta IV, str. Zoldfa 7. Abo
namentul : pe un an 12 cor., pe 6 luni 6 
6 cor. (Preoții și învățătorii săraci și 
studenții 7 cor). Ediția de lux pe an : 20 
cor., pe 6 luni 10 cor.

Revista acesta merită să fie sprijinită 
de publicul nostru cetitor.

In numărul de adi reproducem la foi
leton din «Luceafărul* articolul d-lui Oct. 
C. Tăslăuanu «Pictorul Grigor eseu*.

ULTIME SCIRI.
Petersburg, 11 Ianuarie. „Novo- 

je Vremja41 primesce din Mukden 
soirea, că Japonesil fortifică cu ma
re grabă posițiunile lor de luptă și 
că tunurile de asediu de la Port-Ar
thur le-au adus în Manciuria. La 
frontul'apusan canonada continuă.

Corpul al 4-lea a sosit la Muk
den. Brigadele de vânători 3 și 4 
au fost pornite spre Mukden La or
dinul țarului ministrul de rfisboiu 
a ordonat mobilisarea alOJbatalio- 
ne din reservă, cari vor împiim ca
drele trimise pe câmpul de resboiu. 
Pănă la 1 Martie Kuropatkin va pri
mi ajutore noue de 200.000,

Tokio, 11 Ianuarie. Armata ru- 
sescă de lângă Șaho face pragătirl 
estra-ordinare în vederea unui viitor 
atac apropiat. Față cu aripa stângă 
japonesă; trupele Rușilor primesc 
mereu trupe auxiliare.

NECROLOG. Subșcrișii cu inima în
frântă de durere aduc la cunoscință nu- 
mărăselor rudenii, amicilor și cunoscuților 
că scumpa și preaiubita lor soție, mamă 
sâcră, bună și soră Flore Popoviciu nasc. 
Albulescu, Luni în 27 Decemvrie 1904 la 
6rele 5% p. m. și-a dat nobilul ei suflet 
în mânile Atotputernicului Dumnedeu în 
etate de 66 de ani, fiind împărtășită cu 
sf. taine. înmormântarea va fi Mercur! în 
29 Decemvrie la ârele 11 a. m. împreunată 
cu sf. liturgie, în biserica ortodoxă română 
din comuna Cliciova.

Cliciova, în 27 Decemvrie 1904.
George Popovici paroch, ca soț; Dr. 

George Popoviciu, Ana măr. Olariu, Dr. 
Iosif Popoviciu ca fii și fică; Sebastian O- 
lariu protopresbiter, ca ginere; Elena Po- 
poviciii n. Ianculescu ca noră; Filip Albu
lescu ca frate; Elena Albulescu măr. Pe- 
troviciu ca soră; și numâroș! nepoți și 
nepâte.

Domnii abonați ai fdiei 
nostre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoicât mai curând ca s6 nu li se în
trerupă regulata espedare a dia
rului.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Călindarul Plugarului.
► r. ! I i ” ■ : id ; • ■■.•••'. | j

•In editura tipografiei A. Mureșianu 
a apărut „Caliiidarul Plugarului14 
pe anul comun 1905. —Anul XIII.

Ca și în anii trecuțî, 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, 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-și procura 
„Călindarul Plugarului*, vor mai ave 
prilegifi. 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 „ Călinda^ului Pluga
rului* este următorul:

Cronologia anului.—Regentul anului.
— Sărbătorile și alte dile schimbătbre. — 
Calculul sărbătorilor mai mari.— Posturile.
— Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului, la fîe-care lună 
dându-se sfaturi despre lucrările, ce are 
să le facă economul, care ține să-și porte 
economia după bâte 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 Ia 
trimiterea de scrisori, bani și pachete. — 
In rubrica despre timbre și taxă, se arată, 
ce anume timbre și taxe se cer la tot fe
lul de petițiuni, documente etc.

Rubrica târgurilor e și de rândul 
acesta fărte bogată. După datele oficiăse 
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 Călindp'Ajlui cu-

Cursul uietei Ei așov.
Din 10 Ianuarie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.74 Vând. 18.82
Argint român. „ 18.40 n 18.64
Napoleond’orl. „ 19.06 w 19.10
Galbeni „ 11.20 n 11.30
Ruble RusescI „ 2 53 n 2.54
Mărci germane „ 11720 n 117.40
Lire turcescl , 21.50 n 2160
Scris, fonc. Albina 5n/(, 101.- 102 -

de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvani- 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăianu. Un 
esemplar broșat costă 1 coronă (-|- 5 b" 
porto).

Românii SecelenT. Cauzele decadenței 
lor economice și m'jlocele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

II
I Cu ocasia sf- Sărbători recomand 

lista de vinurî 
din

Pivnița-Eszterhăzy.
I

I

Dela „Tipografia A. Mnreșianu11 
«SIm Rrațov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărții aici înșirate este a se mai adauge 

»e lângă portul postai arătat, încă 26 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri literare pentru popor.
„Carnetul Roșu*, o interesantă, no 

velă nihilistă, tradusă diu germauă de Mo
șul. O bro-ură de 104 pagini, format octav 
mie. Broșura oferă o leotură ușâră și dis
tractivă „Moșul* e cunoscut ce itorilor, 
noștri din numărâsele sale luorărl publicate 
în foița tjLrulni Gaz. Trans. Prețul ou 
posta 50 bai.I.

„Caractere morale, esemple și sen-, 
tnțe uclese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderne“ de loan Popea 
prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul postai.

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită oonsiderațiune la modul de vețuire 
a țeranului româu, de Simeon Stoica, me
dio pensionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se viude acum în loc de cor. 1.60 cu 
1 cor. 10 b. porto)

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtă datorului dere 
edate de Wilhelm Niemandz. Aeâstă carte 
e un îndreptar de o'.jj^buiuță nespus de 
mare pentru toți cftțî 'ru afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 phis SO bani porto.

„Omul*, noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc de i 
George Cătană înv. Acâstă carte servesc» 
ca manual pentru auul al lV-lea al șcdle 
pop., pentru șcâlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus _ 5 b.

Nr.

Dela vice-comitele comitatului Brassâ.

2.8-1905.

Concurs.

„___ , șt, pregătirea
pământului în șcdla de pomi, de A. Bol- 
odr; Cultura macului.

In partea literară se publică: „Gro- 
șița, care i-a adus noroc“. o frumâsă 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 alțl scriitori, în versuri și 
prosă.

— 0 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.

Partea restantă cuprinde anunțuri pe 
mai multe pagini.

Călindarul Plugarului costă esem- 
plarul 44 bani -J- porto, și se vinde la Ti
pografia A. Mureșianu Brașov. Abonații 
diarului nostru pot s§ procure călindarul 
și de-odată cu reînoirea abonamentului la 
16ia nostră.

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

Renta ung. de aur 4°/0 . • 118.75
Renta de oorâne ung. 4% • • . 98 40
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/a°/0 .
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4% •
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. ca premii . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.— 
Renta
Renta
Renta
Renta
Bonuri rurale ungare 3’/2 % • • ■
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 798.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 678.— 
NapoleondorI.................................. 19,10
Mărci imperiale germane. . . . 117.47’/2
London vista................................. 240.05
Paris vista....................................... 95.47 */2
Note italiene..................................... 95.45

89.35
97.85
98.50

. 209.—

de 
de 
de 
de

hârtie austr. . .
argint austr. . .
aur austr. . . .
corone austr. 4%

. . 100.20

. . 100.20

. . 119.50
. . 100.30

91.70
157 70
16.29

!'ivrațiunl din es- 
"••barb. Con-

,n pă- 
vnuii* vieții, rrețul 20 b. (cu posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
viețău. „Sluga veche“ și „Ianco ucusican- 
tui.“ Traducere de 1. C. Panțu-, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 baci5 bani porto.

7. C. Panțu: „In plasă“. „In Baltă“. 
„Cale grea“. „La Obde". „La cârciuma 
iui Tiriplic." Schițe din mâța dela țâră. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-J- 
5 bani porto.)

7. O. Panțu: „ia povestire din
viâța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
ou prețul 16 bani -J- 3 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Aniontu 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din viâța 
preoților de G. Simu Prețul 60 b. 6barl 
porto.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
aote, localisată de A. Popn. Se recomandă 
mai ales pentril cei vrâu să j6ce teatrul. 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după mârte, sâu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome
nesc! și deșertăciunea celor treeătore, de 7. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

Poesii de R. V. Buticescu. Prețul; 
, la început 2 cor. 40 b., acum numai; 
■. 1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și aimbire, poesii și prosă 
A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Taina norocului sâu Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Acâsta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-]-10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
oostă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcâlă de I. Dariu, 30 b.' 
plus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
țiunii de 1. Dariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de 7. 
Dariu, 40 b. (plus porto 10 b.)

Dilice dela Bind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-române de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b.)

„Suppleoc Libellus Vdlachorum*, 
memoriul presentat împăratului Leopold II.

Postul de veterinar de la aba- 
toriul orașului Brasso devenit vacant 
se înt.regesce prin alegere.

Emolumentelesunt: Salariu anual 
de 2000 cor. ca salariu fundamen
tal, quartir în natură, lemne și lu- 
jminat, mai departe conform §-ului 
1119 al statutului organisatoriu 5 
iquinquenale, cari quinquenale se con
sideră ca parte întregitdre a sala
riului și se compută în pensiune.

Postul se întregesce pe vieță 
conform §-lui 111 al statutului or
ganisatoriu orășenesc; veterinariului, 
care va fi ales îi este interzis a-șe 
ocupa cu orî-ce industrie, a fi mem
bru estern seu intern la ori-ce în
treprindere comercială și a-se ocupa 
cu așt-fel de afaceri în urma cărei 
împrejurări ar deveni dependent de 
ori-cine. Conform §-lui 111 al sta
tutului mai sus amintit respectivului 
ales îi este permis a avea praxă pri
vată întru-cât nu alterâză agendele 
oficiului de veterinarii.

La acest post escriu concurs și 
provoc pe doritorii de a ocupa acest 
post, a și înainta petițiunile instruite 
pe lângă arătarea cualificațiunei pres
crise de legile existente, afară de 
acesta sunt deobligațl concurenții a 
anexa la petițiune: estrasul de bo
tez, certificat medical despre starea 
sanitară, atestat de moralitate, mai 
departe se documenteze uude au fost 
âplicațl pănă acum și că posed lim
ba maghiară, germană și română în 
scris și verbal.

Petițiunile trebuesc înaintate ne
apărat pănă la 10 Februarie 1905 
st. n. la 12 ore a. in. la oficiul vice- 
comiteluî, de 6re-ce cele ce sosesc 
mai târrjiu nu se

Brasso, 11
Dr.

i

1—1.,1606

iau în considerare. 
Ianuarie 1905.

Frideric Jekel m. p. 
vice-comite.

era 
eor

de

cr.

Vi ii u ri albe:
Vio de masă 1 litru fi. --•30

n n » 1 r» n “- 36
77 77 1 77 7? *“-•40

Zendris 1 n 77 -•44
Bakator . 1 77 r ““-•50

77 .1 n n ~-•60
Risling 1 57 77 ~-•60
Auslese . . 1 77 77 ~-•70
Sauvignon . 1 77 W 1 —
Ausbruch 1 77 75 1'20

r> 
r> 
n 
n 
Y! 
n
77

71 

n
Vin de struguri fetești 

(Mâdehentraube) 
1 sticlă
1 , 

Vinuri

■35
•70 17

i

I
*

(

mică „ - 
mare „ - 
negri:

cr.Șiler . . •. 1 litru ti. — AO
Vin negru . 1 n 57 — •50
Âi,enesei'. . 1 n 57 —•70

»

77

Wilhelm Kopony.j

;ț a esposițiile hygienics din Cairo în anul 1895 
(Li și în Londra la anul 189 i a fost premiat
Spirtul Heuma a lui Widder 
cu diploma de ondre și cu medalie de aur. 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale 

Spirtul-reuma 
și EEElb de PUTERE, 

are efect sigur la tote părțile corpului '■ 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoldină, ișchias, asthmă ș. a. 

în multe cașuri efectul este atât- de mare, că 
după o fricțiune înceteză durerile. 

Dureri de dinți și cap vindecă in 5 minute 
Prețul unei rticle cu instrucție 1 coronă, 

sticle mai mari eu 2 cor. 40 baui.
Depou principal In Budapesta :

la farmacia D-lui Josif’ Tiirok I'
Kirâly-utcza nr. 12.. și Andrassy korut nr. 26, 

și la d-l Dr. A. JEgrger, Vâczi kiirut 17. 
asemenea in tote farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

WaomER (HTL4 
farmacist in SătoraIJa-Ujhely. 

Comando din provincie se efectueză prompt.
Depou în Brașov: la Victor Both farma- 

oia la Ursu, Alexina Jekellus, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co- 
halm: la E. Victor Milas.

 18—20,1532.

Placam și sosirea irmrilor ic stat m. mg. ia Bras oy.
Valabil din 1 Octomvrie st. n. 1904.

Plecarea trenurilor din Brașov.

Dela Brașov la Budapesta:
I. Trenul mixt la^ora 5'32 min. dimin.
n. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8'7 min. sâra.
.IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10'26 m. sera.
‘ Dela Brașov la Bucuresci:

I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim.
î II. Tren accel. la orele 4'59 m. dim.*)

*) (Nu mai până în 15 Novembre).
flit. Trenul mixt la orele 11'35 m. a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.
U (ce vine pe la Clușiu).
i V. Tren, mixt la 6rele 6'50 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 ,srele 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.

| Sosirea trenurilor în Brașov:

Dela Budapesta la Brașov:
Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim 
Trenul de persone la ora 7-50 dim.
Tr. accel. peste Clușiă la 6. 2-9 m. p. m_ 
Trenul mixt la ora 9’27 min. sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
Tren, de pers, la ora 7’28 min. dim„
Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m, 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4-55 m. p. m.
Trenul mixt, la ora 9’18 min. sera..
Tr. ancei, la orele 10'14 m sera.

(Numai până în 16 Novembre).

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

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

(are legătură cu Ciuc-Gyimes).
Trenul mixt, lâ. dra 6'10 m. sera. *)' 
Treu mixt, la orele 10'1 m. sera.

I.
II.

III.
IV.

I.
II.

III.
IV.
V.

I.

II.

iii.
IV.
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiud’ 

I. Trenul mixt la ora 7'02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1T2 min. p. m.

'j

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei11 

Be pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

(HgF „ Gazeta Transilvaniei “• 
cu numerul â 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la 
Eremâas Nepoții. "W

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


