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Asaltul tîszaiștHor.
AetăcJI, pe când scriem rându

rile acestea, se va petrece în camera 
ungară ceva estraordinar, o lovitură 
ce a pregătit’o în taină guvernul cu 
majoritatea, avend de scop dea pa- 
ralisa opintirile ce le face oposiția 
coalisată în a împedeca revisuirea 
regulamentului camerei.

In conferența de aseră a clu
bului liberal contele Tisza a dat de 
scire partisanilor săi, că e hotărît 
să-ș! schimbe tactica. Vede că re
gulamentul nu se pote revisui în 
înțelegere cu oposiția, de aceea vrea 
se retragă propunerea privi tore la re- 
visuire și se vină în locul ei cu o 
propunere identică cu aceea, pe care 
a presentat’o camerei în Martie anul 
curent. Acestă propunere avuse de 
scop a face posibil să se ia o hotă- 
rîre cu o simplă votare pentru a se 
modifica anumite disposiții ale re
gulamentului camerei pe timp de un 
an tocmai în scopul de a se desbate 
diferite proiecte de lege urgente, 
între cari și acela privitor la revi- 
suirea definitivă a regulamentului.

Propunerea e turnată într’un 
singur pasagiu, așa ca se potă fi 
primită cu votare simplă. Planul ar 
fi ca acâsta propunere se fie forțată 
de majoritate în unire cu președintele, 
care la rendul seu se fie necruțător 
pană la estrem față cu oposiția, care, 
firesce, va încerca totul ca se ză- 
dărnicâscă votarea fatalei propuneri, 
ce ar da-o legată

Piarele oposiționale maghiare 
strigă ca din gura șârpelui că pre
ședintele camerei, vestita creatură 
tiszaistă, s’a aliat cu guvernul și cu 
majoritatea, ca să atace ordinea de 
drept a țării și să calce în piciore 
regulamentul esistent al camerei, 
vrend se arunce „funia hingherului" 
după gâtul oposiției, aperătorea drep
turilor și a independenței naționale 
maghiare.

Oposițiunea vecjend cum își a- 
dună Tisza cohortele de pretutindeni 
în jurul său, cum îi ține pe depu
tății sași înlănțuiți in partid, cum a 
adus pe cei 40 deputați croați să-i 
aibă la disposiție și cum în fine a 
căutat să îndulcescă prin concesiu
nea, ca să potă vota separat în causa 
proiectului Berzeviczy, și pe cei vre-o 
15 partisan! ai săi de naționalitate ro
mână; văcjend tăte acestea a început 
să bănuiască „puciul", ce-1 pregătesce 
contele Tisza și mereu a interpelat pe 
președintele camerei Perczel, dăcă 
nu umblă cu cugete ascunse și e 
hotărît a procede în tăte împrejură
rile, și în cas că guvernul ar voi se 
se folosăscă de forță numai con
form regulamentului camerei.

Suntem forte curioși se vedem 
decă în adevăr contele Tisza a voit 
să încerce în serios a scăpa cu un 
astfel de asalt din partea majorită
ții, ori că, ceea ce ni-se pare forte 
probabil, caută numai un pretext 
pentru a tăia nodul gordian de-o- 
camdată prin disolvarea dietei.

A crefjut un moment contele 
Tisza, că prin anunțarea nouelor is- 

bâncjl naționale va face ca oposiția 
să mai slăbescă puțin din încăpățî
nata ei combatere a revisuirii, dăr 
s’a înșelat. Obstrucțiunea cu „isbân- 
cfile" ei netăgăduite a făcut prea 
multă școlă în țâră între Maghiari,— 
decât ca aceștia se fie înclinați a 
crede, că este a se mulțumi, numai 
lui Tisza, dăcă honvezii vor că
păta în viitor și tunuri.

Ușor se pot înșela însă și aceia, 
cari s’au încredut prea mult în 
„mâna tare" a actualului ministru- 
președinte, căci după câte s’au pe
trecut în anii din urmă, o ast-fel de 
soluțiune forțată a litigiului între re
gim și oposițiunea maghiară nu 
păte avă urmări bune.

Bătălia „cea mare" se va în
cepe dăr acți în camera ungară în
tre cele două tabere maghiare.

Naționalitățile prigonite n’au 
nici o causă de a dori învingerea 
unora său a altora. Ori cum s’ar 
sfîrși bătălia „cea mare", pentru ele 
situațiunea nu se mai pote înrăutăți.

Brașov, 2 (15) Noemvrie.
Gărgăunii lui Beksics. Diarul să

sesc din Sibiiu sub titlul „Ein Staatsphi- 
losophu se ocupă cu nisce aberațiunî ale 
cunoscutului teoretician Gustav Beksics, 
care a luat asupra-ș! sarcina de a justifica 
cu „argumente" istorice politica de ma- 
ghiarisare seosă în relief atât de pregnant 
în proiectul lui Berzeviczy. „Filosofia" lui 
Beksics, pe care noi am numit’o mai ni
merit cu numele din fruntea acestui en- 
trefilet, culmineză în enunțarea „adevă
rului" istoric că Ungaria în tot trecutul 
ei milenar a fost stat național maghiar. 
NicăirI nu se pomenesce în trecutul a- 
cestui stat nici de Români nici de Sași, 
nici de Slovaci, în sfîrșit nu se pomenesce 
decât de Maghiari. „Monarchia unitară" 
imperială a fost aceea, oare a tulburat 
armonia cea mai desevîrșită în statul ma
ghiar al lui Beksics, er la 1867 când s’a 
restabilit statul istoric — nu s’a putut 
restabili așa. repede și unitatea lui națio
nală. Baronul Eotvos ministrul de culte, 
prea îndepărtat de vieță reală, a stăruit 
pentru concesiuni prea mari și decă n’ar 
fi fost Deak și mai ales Tisza, Eotvos ar 
fi mers și mai departe cu concesiunile. — 
Proiectul lui Berzeviczy este pentru Bek
sics o inițiativă din cele mai fericite pen
tru a restabili caracterul național al sta
tului maghiar. Firesce însă acesta este 
numai un început, pe basa căruia va tre
bui se se zidescă mai departe...

Și Beksics, pe cât soim noi încă n’a 
fost internat în vre-o casă de sănătate. 
Este liber și scrie înainte la teorii spri- 
ginite pe o istorie imaginară, care numai 
în creerii lui nebuloșî există.

Alegerile pentru camera italiană.
Se cunosce pănă acum resultatul a 41 
batolagii pentru camera deputaților. Au 
fost aleși 25 ministeriali, din cari fos
tul ministru Gianturco, care a fost ales 
de două-ori ; 6 din oposiția constituțională, 
3 radicali, 2 socialiști, între cari profesorul 
Ferri, ales de asemenea de două ori, și 5 
republicani. Tdte (fiarele relevă, că cleri
calii au votat în alegerile actuale în ba- 
lotagiu. La Roma au votat chiar și preoții.

„Mâna tare“
(Declarația contelui Tiszaîn conferența clubului liberal).

Aseră s’a ținut în Budapesta confe
rența clubului liberal anunțată deja cu 
câteva <fhle mai înaiute.

Ministrul președinte contele Tisza 
a făcut cunoscut partidului său, că deorece 
nu sunt prospecte se ducă în îndeplinire îm
preună cu oposiția revisuirea regulamen
tului camerei, își retrage propunerea 
privitdre la revisuire și în locul ei va 
presenta o propunere identică cu 
aceea pe care a presentat'o în Martie 
anul curent, înainte de ce s’a încheiat 
compromisul făcut cu partidul koșutist prin 
intermediarea lui Thaly Kalman.

Propunereafpe care e hotărît s’o presan
te contele Tisza în cestiunea modificărei unor 
disposițiuni ale regulamentului camerei, 
se deosebesce de propunerea presentată în 
Martie a. c., întru cât noua propunere se 
referă la următorele proiecte de lege : bud
getul indemnitatea, pactul croat, con
tingentul normal de recruți și revi
suirea definitivă a regulamentului 
camerei.

Acesta ni-o vestesce o telegramă, ce 
a sosit în decursul nopții din Budapesta.

Propunerea din Martie a ministrului 
președinte Tisza, pe care și-o reînvieză 
acbm, este în esență următorea:

Pentru desbaterea indemnității bud- 
getare, a proiectelor de recruți și a creărei 
de regulament nou al camerei, regulamen
tul esistent se se modifice — cu evitarea 
cloturei — astfel:

La moțiunile presidiului camerei se 
nu potă lua cuvântul decât doi oratori. 
Decisiunea se aduce prin simplă votare. 
Comisiunei însărcinate cu pregătirea pro
iectului noului regulament, i-se pune un 
termin fix. La începutul desbaterilor sin
guraticelor proiecte, seu în decursul aces
tei desbateri, 50 de deputați pot se pre- 
sente prin președinte, moțiuni cu privire 
la terminul destinat desbaterei proiecte
lor. Decisiunea se aduce fără discuție și 
prin votare simplă. După espirarea timpu
lui fixat, nu mai au loc discuțiunl ulte- 
riore, nici discuțiunl asupra cestiunilor de 
ori-ce fel, ce s’ar suleva.

Tote decisiunile se aduc fără discuție. 
Ședința nu se pote disolva, pănă când pro
iectul respectiv nu s’a primit și în detail.

Se scdte din vigore disposițiunea §-lui 
203, după care durata ședinței nu se pdte 
prelungi mai mult cu o dră.

Fie-care ședință se începe cu desba- 
terea proiectului la ordinea (filei. Verifi
carea procesului verbal, propunerile pre
ședintelui, interpelațiunile și discursurile 
asupra obiectelor ce nu sunt puse la or
dinea (filei, se resolvă tot-deuna la finea 
ședinței.

A vorbi asupra obiectelor ce nu sunt 
la ordinea dilei, seu a-se ține ședință se
cretă la cererea a 20 deputați, nu este 
permis.

Președintele pote în general se re
fuse cuiva acordarea cuvântului, ce s’ar cere 
sub titlul de a răspunde la atacuri perso
nale, de a da esplicații și de a-se provoca 
la regulamentul camerei, — când prin acdsta 
se urmăresce risipă de timp.

In fine, întrucât vr’unul din membrii 
camerei turbură ordinea, seu când ar re- 
fusa ascultarea față de președinte, acesta 
pdte se-l escludă din ședință și este dator 
(președintele) a esecuta acâstă decisiune, 
precum și decisiunile de escludere aduse 
pe basa propunerei comisiunei de imu
nitate.

Causa se transpune imediat la co- 
misiunea de imunitate, er asupra propu
nerei acesteia se decide în proxima ședință 
a dietei.

Decisiunea se aduce fără discuțiune 
prin votare simplă.

Din telegrama asupra conferenței de 
aseră a partidului liberal reiese, că ndua 
propunere a contelui Tisza se va deosebi 
de propunerea din Martie — ce am schi- 
țat’o mai sus — numai întru-cât, pe lângă 
budget indemnitate, proiectele de recruți și 
modificarea definitivă a regulamentului ca
merei, Tisza a mai luat și pactul financiar 
cu Croația.

Mișcarea Italienilor austriac!.
La Triest s’a ținut Duminecă un 

mare meeting convocat de consiliul co
munal de acolo. Au participat represen- 
tanții comunelor italiene din Austria, de
putății italieni din „Reichsrath", mareșalii 
provinciali din’Goriția și Gradisca, mare
șalul provincial din Istria, 45 representanțl 
din comunele Istriei, 33 din Goriția și 
Gradisca, 12 din Trento și o delegațiune 
din Zara.

După-ce podesta din Triest a salutat 
pe participant! în numele orașului, depu
tatul baron Melfatti a fost ales președinte 
al adunării. El a ținut un scurt discurs.

Dr. Bepierra a motivat apoi pe larg 
proiectul de resoluțiune, care a fost pri
mit unanim de adunare. In proiect se pro- 
testeză în contra atacurilor săvîrșite la 
Innsbruck și aiurea asupra Italienilor și 
ace responsabil pe guvernul austriac de 
evenimentele din Innsbruck și de eveni
mentele, ce vor urma, decă guvernul nu 
va înființa o universitate italiană în Tri
est. Poporul italian, (fice mai departe în 
resoluțiune, nu va curma luptapănăcând 
nu se va fi înființat universitatea italiană 
în Triest.

S’a mai decis, ca tot la doi ani co
munele italiano din Austria se țină câte 
un congres și s’a ales un comitet perma
nent pentru pregătirea și esecutarea deci- 
siunilor ce se vor lua în aceste congrese. 
Primul congres se va ține la 1905 în 
Trient.

Cu ocasiunea adunărei o mulțime de 
vre-o 8000 de dmeni se grupase în fața 
edificiului primăriei strigând: „trăiescă 
universitatea italiană din Triest". Printre 
popor se aflau în număr mare și socialiști 
italieni, cari cereau și ei universitate. Du
pă adunare socialiștii și naționalii liberali 
au traversat orașul în grupuri, cântând 
cântece naționale italiane. In tot timpul 
meetingului ordinea a fost perfectă.

Artileria .,honvediniei“
și a „Landwehr“-ului.

In urma răspunsului ministrului pre
ședinte Tisza la interpelarea deputatului 
Bolgar cu privire la reforma legei mili
tare, a ajuns la ordinea (filei cestiunea 
provederii divisiunilor de infanterie ale 
armatelor teritoriale ungare și austriaco 
cu regimente de artilerie.

Deja de mult timp s’a resimțit ne
cesitatea creării acestor regimente de arti
lerie, dedrece divisiunilor teritoriale pe
destre le lipsia acest element important, 
pentru a pute corăspunde pe deplin me
nirii lor. Pănă acum se atașau, în cas de 
mobilisare, armatei teritoriale trupe de 
artilerie aparținătdre armatei comune, er 
în timpul manevrelor armata teritorială 
făcea numai rar eserciții împreună cu ar- 
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tiLe.ria.^ ceea-ce ora în defavorul resultate- 
lor urmărite și obținute.

Prin ndua lege militară se va pune 
capăt acestei stări, câcî fie-care divisiune 
a „honvedimei" și a „Landwehr“-ului va 
fi înzestrată cu câte un regiment de arti
lerie, carî se vor crea succesiv. Astfel se 
vor înființa cu timpul 9 regimente de arti
lerie pentru „Landivehr“ și 7 reg. de ar
tilerie perifrii honvedime. Nouele regimente 
vor fi recrutate — precum se țlice — din 
contingentul armatelor teritoriale, dr chel- 
tuelile împreunate cu crearea acestor re
gimente vor fi acoperite din sumele în
semnate ce s’au votat în anul acesta de 
cătră delegațiuni pentru înmulțirea arti
leriei.

Noua lege militară, care reduce ser
viciul activ la 2 ani, se va estinde și asu
pra regimentelor de artilerie ale armatei 
teritoriale. Escepție va face numai arti
leria călare, la care serviciul va fi atât la 
armata comună, cât și la armata terito
rială, de 3 ani.

________

Episcopul Aradului 
la Oradea mare.

Oradea-mare, 14 Nov. n.
Eri la 13 Noernvrie n. a sosit la Ora

dea mare. llustritatea Sa Ioan I. Papp, 
episcopul gr. or. români al diecesei Ara
dului, pentru a-și face și aici visitele pe 
la factorii publici.

încă în diua sosirei, după ce a pre- 
6idat la o1 ședință consistorială, a visitat 
pe cei doi episcopl oradani, Dr. Demetriu 
Radu episc. gr. cat. și Dr. Szmrecsănyi 
Pâl, episc. rom. cat., pe generalul garniso- 
nei din loc, pe fișpanul etc.

După îndeplinirea acestor visite de 
caracter oficios, llustritatea Sa a făcut 
visită aprdpe la întrâga inteligință română 
din loc. Astfel s’a presentat ia familiile 
d-lor: Nioolae Zigre advocat și secretar 
consistorial, Paul Fâșie president de secție 
la trib, reg., losif Roman adv., Ioan Papp 
protonotar com. pens, și deputat dietal, 
Nicolae Papp director de finanțe, I. Plopu 
jude la tabla reg., Fiorian Duma advocat, 
losif Vulcan publicist, N. Ruja căpitan 
c. șir. în pensiune, Dr. Ioan Buna advocat, 
Torna Păcala protopop român gr. or., Pe
tru Pantea comersant etc. etc.

A doua di (14 Noernvrie n.) a pon
tificat la serviciul divin în biserica gr. or. 
română din loc, asistat fiind de Toma Pă
cala protopop în Oradea, Nicolae Roxin 
protopop în Michercchiu, George Papp 
archivar consistorial, loan Papp preot cas- 
trens, Teodor Filip protop. în pensiune, 
Dr. Suciu profesor de teologie în calitate 
de diacon.

Tot cu acdstă ocasiune s’a îndeplinit 
și o sfințire de diacon.

Dup’amedi llustritatea Sa în socie
tatea suitei (Petru Truția advocat, Roman 
Giorogar director seminariai, Nicolae Roxin 
protopop, Dr. Suciu profesor de teologie)

a plecat îndărăt la Arad, lăsând după sine 
o impresiune destul de bună, atât în sînul 
inteligenței, cât și al poporului, care de 
altfel șl-a manifestat cât se pdte de demn 
simpatia și alipirea față de episcopul său.

Păcat, că nici llustritatea Sa nu se 
emancipa de înrîurința vicarului Mangra, 
ale căruia machinațiunl prâste, durere, au 
trebuit se-șl producă și de present resul- 
tatele lipsite de orî-ce folos.

Atât în călătoria spre Oradea, cât și 
la întorcerea la Arad, am avut norocirea 
să petrec câtva timp în societatea Prea 
Sfinției Sale, cu care ocasiune mi-ara luat 
voie să-i cer opiniunea față de mai multe 
cestiunî actuale. Considerând ponderanța 
răspunsurilor ce le-am primit, în cadrul 
permisiunei Ilustrității Sale, cred că o se 
revin cât mai curând.

Dr. D. L.SC1RILE BILEI.
— 2 (15) Noernvrie.

La concursul de gimnastică și dan
turi naționale, ce s’a ținut Duminecă pe 
teritoriul esposiției agrare din Bucuresci 
au luat parte mai multe echipe de elevi 
liceali și număroși membrii ai societății 
de gimnastică. Primul premiu a fost oâș- 
tigat de elevii internatului d-lui profesor 
Virgiliu Popescu. Dumineca viitore și Lu- 
nia, fiiua Sf. Michail, se vor aranja în es- 
posiție mari festivități populare, la cari 
va lua parte și părechea princiară moș- 
tenitore a României.

Alegerea rectorului universității 
(lin Bucui’esci. Duminecă a avut loc la 
universitatea din Bucuresci alegerea nou
lui rector, în locul d-lui C. Dumitrescu 
Iașî, al cărui mandat a expirat. Biuroul a 
fost format din d-nii: C. Dumitrescu-lași 
președinte, Ovid Densușianu și Davidoglu, 
secretari. D-l C. Dumitrescu-lași a fost de
clarat reales rector, întrunind 36 voturi; 
al doilea candidat, d-l Pangratti, a întru
nit 31 voturi; ceia-lalți candidați au în
trunit: d-l Gr. Ștefănescu și d-l general 
Dr. Teodori câte 17 voturi, d-l Dr. Măl- 
dărescu 7 voturi.

Societatea „Petru Maior" a ținut 
Dumineca trecută — după-cum scrie „P. 
R.“ — prima sa ședință literară sub pre- 
ședința d-lui Ioan Christian. In acestă șe
dință d-l Vasile Vlaicu a ținut o confe- 
rență despre Anton Pann, apreciând di
recțiunea poporală a fostului pe vremuri 
cantor la biserica Sf. Nicolae din Scheii 
Brașovului. După conferență, d-l Leo Bo- 
hățel a esecutat pe violină o piesă, care a 
fost aplaudată.

Foc. D-l Herszenyi Balint, un bătrân 
paralitic din str. Lungă, vrând să-și aprindă 
eri în locuința sa o țigară, a scăpat chi
britul pe perdeaua ferestrii lângă care șe
dea și în curând flăcările au încins întreg 
mobiliarul odăii..Bătrânul neputincios, care 
era singur în odae, numai cu mare greu
tate s’a putut tîrî la sonerie să cheme pe 
cineva. Așa țlicând în ultimul moment a 
sosit soția, care și-a scos bărbatul din mij
locul flăcărilor. Focul să răspândea cu ve
hemență și numai grație ajutorului și mă
surilor înțelepte și energice luate de d-l 
căpitan de artilerie L. Popa s’a putut 

localisa. D-l căpitan trecea tocmai pe acolo 
și atras de țipetele celor din casă, a aler
gat la fața locului. După localisarea fo
cului, d-l căpitan a inspectat și podul ca
sei și nu s’a îndepărtat pană n’a asigurat 
familia, că a trecut orî-ce pericol.

Flota turcescă în Marea-Nâgră.
Din Oonstantinopol se telegrafieză: Nouele 
vase de răsboiu turcescl vor faoe în cu
rând o escursiuue în Marea-Negră, ceea-ce 
nu s’a mai făcut din timpul răsboiului 
ruso-turc. Acestă escursiune este făcută cu 
scopul de a ridica prestigiul maritim al 
Turciei. Nemlizade Tahsin pașa, un bogat 
comerciant și furnisor a) armatei, ar fi 
oferit cheltuielile acestei călătorii.

Senatorul Wallon, membru al Insti
tutului Franței, a încetat din vieță Dumi
necă ndptea în vîrstă de 92 ani. Deceda
tul era senator inamovibil, ales la 18 
Decemvrie 1875. Lui i-se datoresce în cea 
mai mare parte adoptarea constituținnei 
republicane din Franța. Din acâstă causă 
era numit „părintele constituțiunei".

Fiica lui Kuropatkin. Diarul „Ex- 
trablatt" din Viena publică scirea despre 
o fiică a lui Kuropatkin, care s’a desco
perit acum sub numele de „sora Iosefa“ 
într’o mănăstire de călugărițe din Mexico. 
De 12 ani nu s’a aucjit nimic despre 
dânsa, așa că ea se credea mortă. „Sora 
Iosefa" s’a născut la 29 Iunie 1873 în 
Roma, unde se aflau atunci părinții ei. 
Mama și fiica, cu învoirea lui Kuropatkin, 
au trecut ia religia catolică. In Peters
burg, aflându-se de convertirea' ddmnei 
Kuropatkin, a fost expusă la diferite per- 
secuțiuni. Ea a emigrat cu fiică-sa în 
Mexico, unde curând a murit de frigurile 
galbene. Fiică-sa a întrat ca profesoră 
într’o mănăstire, unde se află și astăijî. 
Kuropatkin s’a căsătorit pentru a doua-oră.

Biblioteca Academiei Române s’a 
sporit în luna Octoravrie cu 353 volume 
și broșuri, 150 numere de reviste române, 
131 numere de reviste streine, 1 hartă, 
5 voi. manuscript, 46 fotografii.

Cununie. D-l Augustin Șchiopul din 
Clușifl își va serba la 20 Nov. a. c. cunu
nia cu d-șora Iuliana Șomlea în biserica 
gr. c. din Panticeu (Solnoc-Dăbâca).

înșelătoriile unui agent de loterie.
Cetim în „Voința Națională": Aflăm, că 
în dilele trecute a fost descoperit unul 
din cei mai activi și mai îndrăsneți agențî 

; ai vestitelor loterii de la Pesta. S’a dat 
de urmele unei vaste lucrări de a înșela 
lumea naivă din țeră și a o ispiti să joce 
la acele loterii. Sumele, cari se scurg 
ast-fel peste graniță, ar fi de 5—6mili6ne 
pe an. Se spune, că la biuroul din Bucu- 
resci al acestui agent numit Emil Melbert 
s’au prins registre și corespondențe cu 
agenții loteriilor din străinătate și din țâră 
și cu redacțiile unor diare. Se vede din 
acestea, că se cheltuesc sume enorme 
pentru a ameți publicul și a face cliențî 
acelor loterii. Mijlocele întrebuințate spre 

' acest scop sunt de multe-orl fdrte înge- 
nidse: Agenții de propagandă și publici
tatea necumpătată prin pressă sunt mij- 
loce preferite... Ar fi timpul ca parche
tele din tdtă țâra să-și facă datoria și în 
acestă privință și să facă să înceteze 
aceste manopere necinstite și nelegale, 
prin cari se storc eu înșelăciune sume 
enorme de la naivi.

Reuniunea meseriașilor și econo
milor din A.-lulia învită la producțiunea 
teatrală împreunată cu dans, ce se va 
arangia Duminecă în 20 Noernvrie st. n. 
1904 în sala cea mare de la hotelul 
„Europa". începutul la 71/, ore sera. Pre
țul de intrare: Locul l 2 cor. Locul II 
l cor. 60 bani. Locul 111 1 cor. 20 bani. 
Locul de stat 60 bani. Venitul curat este 
destinat pentru cassa Reuniunei.

Programa'. „Idil la Țâră" comedie 
într’un act de luin și Fierce localisată de 
Maria Baiulescu și „Paracliserul" său 
„Florin și Florica" operetă într’un act de 
V. Alexandri. Dans.

Mesurî contra coinerciului cu carne 
vie. Consulul general român din Constan- 
tinopol, d-l Bengescu, a decis în înțele
gere cu autoritatea sa superidră și după 
mai multe consfătuiri avute cu consulii 
celor-lalte țări, să iee posițiune energică 
contra eoraerciului de carne vie, care se 
face din România cu Constantinopolul și a 
lua sub scutul seu pe fetele înșelate și 
aduse în capitala turcâsoă în următdrele 
cașuri: 1) Gând fata va fi minoră con
form legilor patriei sale. 2) Când fata 
ajunsă în manile gheșeftarilor neomenoși, 
deși majoră, va esprima dorința de a În
ceta cu vieța sa destrăbălată. 3) Când 
fata a fost sedusă prin minciuni, momiri 
său alte promisiuni la o vieță de prosti
tuată și 4) când părinții său tutorii fetei 
vor cere estradarea ei. Consulii țărilor re- 
presentate în Constantinopol au mai de
cis la consfătuirea avută, de a face cer
cetări întinse în tote părțile capitalei tur
cescl spre a stabili etatea și cetățenia fe
telor prostituate și a afla amănuntele și 
împrejurările în cari au ajuns în Cons
tantinopol. După constatările făcute se 
vor lua măsurile necesare.

Nouă cancelarie de advocat. D-l 
Dr.' Liviu Cigăreawu și-a deschis cancela
rie de advocat în Oravița-montană.

Sein din străinătate. Principele Ni
colae al Muntenegrului, invitat să fie na
șul principelui moștenitor al Italiei, va 
pleca dilele aceste la Roma împreună cu 
principesa Milena.

— Sâmbătă a fost semnat în Berna 
tratatul comercial între Germania și El
veția.

— Drept urmare a incidentului Andre- 
Syveton din camera francesă, au avut loc 
Duminecă două dueluri. Locotenentul 
Andre (fiul ministrului pălmuit), care s’a 
bătut în sabie cu dep. La Rochetulon, a 
fost ușor rănit la mână, er schimbul de 
glonțe între dep. Syveton și căpitanul 
Degail a rămas fără resulfat.

— De la 1—8 Nov. n. s’au consta
tat în Rusia 6 cașuri de coleră la Baku, 
5 la Balașann, 32 cașuri și 61 decese la 
Erivan și 8 cașuri în guvernamentul Sa
ratov. Epidemia decresce rapid.

— Monumentul lui Pușkin din Char- 
kov a fost deteriorat Duminecă noptea în 
urma espiosiei a unei bombe. Ferestrele 
caselor învecinate au fost sparte.

— Duminecă d. a. s’a făcut la Lyon 
Cu mare ceremonie desvălirea statuiei 
lui Leopold Oilier, celebrul chirurg lioues 
(1830—1900).

Rectificare. In articolul „Ștefan Pe
tică" publicat în numărul de eri este a 
se ceti în loc de „făcând tovărășie ca 
jidovii" — „făcând tovărășie cu jidovii".
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Cum s’a născut iubirea.
Do Helenc Lang-Anton.

Sorele asfințise lăsând pe ceriti o 
roșeță ca para focului. Marea era liniștită. 
Suprafața ei ca oglinda. Umbrele amurgu
lui coborîră, și uscatul cu marea păreau 
că s’au .contopit într’una.

O , barcă plutia singură pe valuri. 
Din barcă se aufliau cântece vesele din 
gurî tipereșci.

Cântecele erau cântece de dragoste 
și fericire, de libertate și morte; vesele și 
duidse.

O nimfuliță atrasa de sgomotul neo- 
bicinuit, își scote capul din apă și ascultă 
cu mirare.

Ce melodii minunate cântă dinenii! 
Acestea șună altfel, mult mai frumos de 
cât horele lor. Mult mai frumos, mult mai 
dulce și mult mai puternic!

Nimfa nu-șî mai găsia liniștea. Nu se 
mai simția în largul ei în elementul umed 
și rece. O apucă un dor după tărîmul 6- 
menilor, unde erau cântece așa minunate, 
cari întristau și înveseleau inima, și te 
făceau să rîdl și se plângi.

Întruna din dile nimfa ședea sus în
tre crengile unui copacifi și privirile și-le 
ațintea întrebătore și rugătore la bărbatul 
voinic, blond, al cărui cântec îi răscolise, 
inima și o momise din împărăția apelor.

Bărbatul zări nimfa și se opri.
„Te rog, mai cântă încă odată acel 

cântec", <jhse ea. ’
Și el cântă un cântec duios și dulce, 

și tot ce transpira din el — era iubire. 
Apoi cântă un al doilea cântec plin de 
vigore și mândrie, și, și din acesta trans
pira — iubirea. In sfîrșit mai cântă unul 
despre resignare și morte și chiar și din 
acesta transpira — iubirea.

Iubirea? Ce pdte să fie asta?
Iubirea despre care toți dmenii cântă 

și pe care toți 6 slăvesc, iubirea, prin 

care tdtă fericirea și tdtă voluptatea vine 
în lume și care totuși pricinuesce durere 
în inimă și miserii? Trebue să fie ceva 
mare, covîrșitor, ceva îmbătător — de 
dre-ce dmenii trăiau și mureau pentru ea. 
Cel puțin așa povesteau cântecele lor.

Și nimfușdra întreba sfiiciosă:
„Ce este iubirea?"
„Cum? Nu cunosci iubirea? Tu, fru- 

mosă copilă, nu scil ce ^ste iubirea? Si 
totuși par’că esci făcută anume pentru 
iubire!"

Ea dădu tristă din cap.
„Coboră-te și șecji lângă mine. Iți 

voii! spune o poveste, despre felul cum 
s’a născut iubirea".

Nimfușdra nu răspunse îndată. Se 
temea de bărbatul voinic și strein, care 
rîdea așa de sumeț și care i-se părea așa 
de îndrăsneț.

Der curiositatea era mai mare decât 
frica, și se ooborî lâugă el în erba mătă- 
sosă și asculta galeșă vorbele lui.

El începu:

„Lumea era creată. Mii de corpuri 
străluciau împrejurul Creatorului. Unele 
erau mai mari, altele mai mici, dâr tdte 
erau înzestrate cu aceleași poddbe. Tdte 
străluciau în frumuseță. Tote se mișcau 
și trăiau, mirosiau și înfloriau.

Fața Creatorului se ÎDseninâ de o 
mulțumire sfântă și din ochiul lui se stre
cură o lacrimă de bucurie, oătjend ca un 
mărgăritar pe pământ. Atmosfera tresări 
de un cutremur tainic și delicios. Pe pă
mânt, la locui unde cădu lacrima, re- 
sări un isvor. Din acest isvor se făcu un 
fluviu mare și se răspândi în mii și mii 
de remificații pe planetă.

Din apă se degajau nourașl de ne
gură și desfăoându-se în rouă selipitdre se 
așețlară pe frunije și pe foi.

Omenii și animalele sorbiră din rîu. 
Pe celelalte planete se stinse încetul cu 
încetul tot ce fusese creat. Fără viâță și 
fără ființă, ca nisce masse sclipitore de 
stânci uriașe, își sâvîrșiau ele calea în 
orbitele universului.
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Sinuciderea unui tîner Român.
Clușiu, în 14 Noemvrie 1904.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.11)

L’am cunoscut încă dÎD copilărie... 
Era un băiat sărac, dâr visător și cu por
niri nobile. Tovarăș și prietin credincios 
din oale afară. Ireproșabil în manieri și în 
ținută. Era cumpănit la vorbă, der cura- 
gios la fapte. N’ar fi supărat el pe ni
meni. Der nici el nu suferea să-l batjo- 
curescă nimeni nepedepsit. Deși era o fire 
tăcută și melaucolică, la ori-ce atac ne
drept reaga cu bărbăție rară, punându-șî 
în cumpănă tot ce avea!

Din copilărie încă așa era tovarășul 
meu de școlă... deschis la minte și inimă 
și nepătat la caracter și ținută.

Odată între fire îl văd lăcrămând în 
ograda gimnasiului. Era tocmai în locul 
acela, unde obicinuiam se ne întâlnim 
rjilnic și unde îmi împărțiam prescura cu 
el, că, bietul de el, rare-ori avea ce de
juna. De astă-dată mă refusă prietinul. 
Cu fața în pălmi plângea... plângea cu amar ■ 
Abia am putut afla de la el, că profe
sorul îl certase și-l apostrofase cu cu
vântul „sdrențos11, ceea-ce l’a mâhnit pănă 
în suflet. In mâhnirea lui a părăsit la mo
ment gimnasiul și pierdu astfel un an... 
Der ce nu face omul pentru cinste — îmi 
dicea adeseori..

Așa era el din fire, ce să-i faci! De
licat la gândire și simțire, ceea-ce tot- 
dâuna e virtute pentr’un tînăr.

Tactul lui fin îl făcea plăcut tuturor 
Și plăcu mult și familiei sale. El ținea 
mult mai ales la cinstea surorilor sale, 
cari — deși raijldcele erau modeste, — au 
primit o educație rară în casa părintescă.

In mai multe rânduri s’a vădut con- 
^strîns cu arma în mână să apere pe teren 
cinstea surorilor lui, cărora nisce josnici 
încercară să le strice bunul lor nume și 
rsă le vateme cinstea.

Fericirea și oinstea surorilor sale erau 
■unicul gând ce-1 încăldia pe studentul 
■Ladislau Toma, căci de el e vorba... Bie
tul său tată, care ca oancelist la tribunal 
îșî agonisesce cu multă trudă și alergă
tură pânea de tăte (filele pe sema celor 
einoi fete frumose, înzestrate cu calități 
;și însușiri bune, privea în unicul său fiiu 
stâlpul și fericirea familiei!

Dar vai! nu i-s’a ursit bătrânului 
tată să-și vadă fericirea.

* * *
Gazetele din Clușiu au apărut adi 

în două ediții pentru o scire sensațională 
locală. Descriu tote cu mult regret sinu
ciderea nefericitului tînăr Român, Ladislau 
Toma, care șl-a împușcat mai întâiu so- 
riora de 11 ani apoi șî-a tras un glonț de 
revolver sieși în cap, încât îndată a rămas 
mort. Despre multe sinucideri am cetit, 
der mai curiosă și mai jalnică ca acesta 
— n’am aflat.

Pământul trăia, căci era străbătut de 
fluviul iubirei, născut dintr’o lacrimă de 
băcurie a Creatorului.14

Povestea s’a sfi'rșit. Nimfa ascultase 
fără respirație.

„Și iubirea acesta își are sălășluiuța 
în inima fie-cărui om?“ întrâbă ea cu 
sfială.

„Da. Iubirea pentru femeie, pentru 
•copil, peutru natură, pentru patrie seu 
amic, indiferent, iubirea este forța motrice 
a omului11.

„Și toți omenii pot să iubesoă ?a
„Toți, cari au suflet14.
Nimfa își pleca capul întristată. Ea 

nu avea suflet.
Fără să mai flică un cuvânt se 

îndepărtă și dispăru în valurile apei.
Și n’a mai venit la uscat.
Numai din când în când, când sera 

■■se audiau cântece, și omenii slăviau în 
iubire, iubirea ce străbate totul, se ivea 
fața ei pălidă și frumosă, cu ochii ei ga
leși și triști din valurile mării.

— st. —

M’am dus deci direct spre locuința 
cancelistului de tribunal Sigismund Toma, 
ca să mângăitî familia întristată.

In etagiul prim din strada Kbto Nr. 
5 ea are trei odăi modeste. In odaia mai 
de frunte în salon zace tînărul Ladislau 
Toma scăldat în sânge. S’a împușcat în 
gât și glonțul i-a eșit prin căfă. E mort.

Lângă trupu-i rece se svârcolesce cu 
mortea o fetiță de 11 ani, Elena, sora tî- 
nărului. Glonțul fratelui său trecuse prin 
gât numai, și n’o nimeri mortal. De pre
sent dânsa e în spital, dâr e puțină nădejde 
de scăpare. Sărmană fetiță, ce sdrte jal
nică ți-s’a urzit în lume !!

Istoria tragediei e grozavă și-ți răs- 
colesce tâte simțirile. E grozav și fatal 
când bestialitatea stăpânesce pe om. Fiori 
te cuprind, când te gândesc! Ja degene
rarea moravurilor timpului nostru. Par’că 
n’am trăi în secolul luminilor.

Jertfa nefericită era o fetiță fru
mosă, inteligentă, cu tote că avea numai 
11 ani. Trimisă fiind de tatăl seu să-și 
comande ghete la un păpuear, ea cade 
victimă bestialității acestuia.

Păpucarul, cu numele Lengyel, — 
om de. 40 de ani și cu nevastă —, silu- 
esce și necinstesce fetița. Fetița în urma 
siluirei — care s’a întâmplat acuma sunt 
8 dile —, sângereză într’una și-șî pierde 
aprope tot sângele. Fratele său Ladislau, 
— care făcea cursul postai de un an în 
Budapesta, — este telegrafic chemat a- 
casă pentru băla soriărei sale, pe care o 
iubia pănă la nebunie și într’una o pome
nea și întreba de ea în scrisorile sale că- 
tră părinți. Veni deci acasă la Clușiu în
tristat din cale afară.

Când îșî vădii soriora palidă, ca cera 
și cinstea familiei pătată, nu mai scia ce 
să înoepă de rușine și plângea cesuri în
tregi în taină. Ba propune în rușinea-i 
mare surorilor sale să se facă călugărițe, 
seu să se învenineze tote, căci cinstea fa
miliei și așa e perdută și pătată. Der nu 
isbutesce.

Adi dimineță se hotărî la un pas fa
tal. Văflând chinurile grozave ale fetiței 
se hotărî să i-le aline și să facă capăt 
c’un glonț durerilor ei. Așa s’a și întâm
plat.

Trimite cele trei surori ia biserică, 
ca se se râge pentru însănătoșarea Elenei 
care și așa ajunsese în gura morții, în ur
ma pierderei mari de sânge.

Cam pe la 11 ore îi acopere fetiței 
ochii, ca să nu-i vadă fața-i de copil, și 
așa îi trage cu revolverul ucigaș un glonț 
în gât. Împușcătura n’a fost mortală. în
dată după acâsta trase asupra sa două 
glonțe, cari i-au stins vieța.

Mama lor audi din bucătărie detună
tura revolverului și a leșinat de spaimă. 
Mai târdiu veniseră și surorile de la bise
rică și tatăl său de la oficiu, care mai că 
a înnebunit privind la grdznicul spec
tacol.

Sărmani ămeni!
Dr. 1. G.

Jubileul Societății macedo-române.

Acum un pătrar de secol au înfiin
țat câți-va patrioți români animați de do
rul de a aduce pe Aromânii din Macedo
nia la cunoscința națională, în Bucurescî 
„Societatea de cultură macedo-rornânău.

Pentru a scote în relief sacrificiile 
ce le-au făcut membrii acestei societăți 
în decursul celor 25 ani pentru progresul 
ideei românesc! in Macedonia, pentru a 
marca activitatea pacinică leală a a- 
cestei societăți de activitatea răsvrătitdre 
a societăților similare grecescl și bulgă
resc! și pentru a da un imbold tinerei’ge- 
nerații române, comitetul societății a ho- 
tărît în adunarea generală, care a avut 
loc la Bucuresci acum Duminecă în 31 
Oct. v., să sărbătorescă a 25-a aniversare 
de la fondarea Societății.

La firele 2 d. a. s’a oficiat un Te- 
Deum în localul societății, de cătră archi- 
ereul Oalistrat Orleanu în presența presi- 
dentului societății Dr. Leonte a primaru
lui Bucurescilor C. F. Robescu și a între- 
gei colonii macedo române din capitală. 

După terminarea serviciului divin au ros
tit discursuri festive d-nii: Dr. Leonte, G. 
Misail și .primarul Robescu, făcând is
toricul societății, aducând elogii bărbaților 
cari s’au distins în decursul activității so
cietății și îndemnând pe cei presenți și 
în deosebi tinerimea, ca să continue 
munca patriotică' întreprinsă și susținută 
cu atâtea jertfe spre a propaga ideia ro- 
mânescă în sînul fraților din Macedonia.

După acesta s’a trimis Maj. Sale Re
gelui Carol o telegramă, prin care socie
tatea jubilară aduce Regelui espresiunea 
sentimentelor de devotament și recunoș
tință.

S’a dat apoi cetire număroselor te
legrame de felicitare între cari și una din 
partea societății „Academia ortodoxă11 din 
Cernăuți.

Convocare
In sensul §Tui 21 din statute, prin 

acesța se convocă adunarea de tfimnă a 
„despărțământului Bia-Sămărlin* al „Reu
niunii înv. gr. cat. din Archidiecesa de 
Alba-Iulia și Făgăraș11 pe Sâmbătă în 19 
Nov. 1904 în șcfila gr. oat. din Vesăuși, 
la care, pe lângă d-nii învățători, ca mem
brii ordinari, cu tfită onfirea se învită și 
On. d-ni preoți ca directori școlari, pre
cum și alți binevoitori ai causei școlare.

Program: 1) Participare la serviciul 
divin împreunat cu părăstas, la 7% ore 
dim. 2) Deschiderea adunării. 3) Apelul 
nominal. 4) Prelegere practică ținută de 
d-l Maxin Blaga înv. în Vesăuș. 5) Ra
port despre activitatea „Despărțământu
lui11 în anul 1903—4. 6) Raportul cassaru- 
lui și a bibliotecarului. 7) Cetirea și veri
ficarea procesului verbal precedent. 8) 
Alegerea oficialilor. 9) Disertațiune ți
nută de d 1 Ioan Velicea înv. în Făget. 
10) Incassarea taxelor curente și restante 
și raportul comisiunei esmisă pentru scon- 
trarea cassei. 11) Apreciarea prelegerei și 
a disertațiunei. 12) Alegerea delegaților. 
13) Disposiții de verificare. 14) Alegerea 
disertantelui și a prelegătorului. 15) Sta- 
torirea locului pentru ținerea adunării vi- 
itore. 16) Eventuale propuneri și 17) în
chiderea adunării.

NB. Doritorii de-a participa la ban
chet, sunt rugați a se anunța cel puțin cu 
5 (file înainte de adunare d-lui M. Blaga 
înv. în Vesăuș (p. Kukullovăr) ori subscri
sului notar. ;

Sân cel, la 5 Nov. 1904.
înv. Teodor Pânăzan, 

președinte.
înv. Dem. L. lodoran, 

notar.

Bibliografie.
„Influența culture! germane asupra 

nostră. I. Influența germană asupra lim- 
bei române de Simion C. Mândrescu. Iași. 
Tipografia editore „Dacia11, Iliescu, Grossu 

»& Comp. 1904.
Autorul, originar din comuna Rîpa 

de jos (Transilvania), care și-a făcut intrarea 
în literatura română înainte de asta cu 12 ani 
cu fesa sa de licență publicată sub titlul 
„Elemente unguresc! în limba română11 — 
de la 1892 și pănă astădi aprfipe în fie
care an a produs câte ceva, alternând căr
țile didactice de limba latină cu luorărî 
de lolklor.

Lucrarea actuală, care se estinde 
pe 122 pagini 8° mare conține elementele 
nemțescl intrate în domeniul lexical al 
limbei române, fie prin contactul Români
lor ardeleni cu Sașii, a Bănățenilor cu 
Șvabii, a Bucovinenilor cu Nemții, fie prin 
contactul Austriacilor cu Oltenii în timpul 
ocupațiunei de 18 ani, fie în sfîrșit prin 
introducerea nomenclaturei technice din 
branșa tipografiei și altor industrii, unde 
odată cu noțiunea străină a intrat în limba 
română și numirea străină. Prin mijlocirea 
jidovilor n’au intrat în limba română, (jice 
autorul, de cât patru cuvinte: belfăr, ghe- 
șeft, ghivalt și târtan.

Vocabularul ce conține lucrarea d-lui 
Mândrescu cuprinde 1117 cuvinte nemțescl 
adoptate în mare parte ca provincialisme 
în diferitele părți locuite de Români. Au
torul citfiză pentru fie-care cuvânt exemple 
luate din o bogată literatură.

Competența d-lui Mândescu, care s’a 
întors de curînd din Berlin, unde a făcut 

timp de mai mulți an! studii de filologie 
(în special germană), este recunoscută, și 
dorim ca lucrarea ce a început-o sub tit
lul „Influența culturei germane asupra nfis- 
tră“, se o pfită desăvîrși.

Prețul volumului este 3 Lei.
(a.)

A apărut:
I. C. Panțu: Curs complet de co

respondența comercială cu esplioaraa tsr- 
minilor comerciali. Ediția a dfiua prelucrată 
și augmentată I-XI-f-322 pagine. Tipografia 
A. Mureșianu Aoestă carte sorisă în servi- 
oiul oomeroiului și în special pentru băn
cile nostre, apare acum prelucrată funda
mental și adausă cu 4 coli de tipar. S’a 
ținut cont de o limbă mai potrivită și s’a 
căutat a-se unifica — după putință — lim- 
bagiul comercial întrebuințat în oassele mari 
comerciale din România. S’a adaus mai 
departe o terminologie' comercială conți
nând peste 500 de termini comerciali și fi
nanciari, cu esplicările de lipsă. Sperăm 
că publicația de față va contribui mult la 
unificarea stilului și al terminilor comer
ciali, cari pănă acum în mare parte erau 
nepreoișl, corupțl și rău întrebuințați. Cre
dem, că băncile nostre vor sci apreția acâstă 
publicațiune și o vor sprijini cu tâtă căl
dura. De vîncjare se află la librăria arclii- 
diecesană în Sibiiu, la tipografia A. Mu
reșianu și la librăria Giurcu în Brașov cu 
prețul netto (adeoă cu porto cu tot) de 
cor. 3.50, âr pentru România Lei 4.

„Caractere morale*. Acâstă carte atât 
de instruitivă, bine scrisă și folositore, mai 
ales pentru tinerimea din școlele medii,scri
să de reposatul profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesce la librăriile și la tipografia 
nostre din Brașov precum și la celelalte li
brării române din țâră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Der nu 
numai pentru băeți, ci și pentru fete aoâstă 
carte este de mare preț pentru înmulțirea 
ounoscințelor și formarea caracterului lor,

Atragem atențiunea cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat. 
acâstă carte se vinde cu prețul moderat de 
2 oorone esemplarul (plus 20 bani porto.)ULTIME SC1RI.

Budapesta, 15 Noemvrie. Confe- 
renț.a partidului liberal a primit cu 
unanimitate și mare entusiasm pro
punerea ministrului președinte Tisza, 
ca presidiul se fie împuternicit a 
face în dietă propunerea privitore 
la modificarea ad hoc a regulamen
tului camerei, la votarea budgetului 
pe 1905, la Indemnitate, pactul fi
nanciar cu Croația și la proiectele 
de recruți pe 1905. Prin schimbarea 
regulamentului camere1, obstrucțiu■ 
nea technică devine imposibilă. Par
tidele din oposiție au ținut acjl îna
inte de amecjl o conferență, pentru 
a stabili o procedere comună <în 
contra acțiunei guvernului.

Budapesta, 14 Noemvrie. Pentru 
ședința de mâne (Marți) a dietei ser
vitorii camerei au primit ordin a 
petrece întrâga di la cameră. Se aș
teptă evenimente estraordinare.

Roma, 14 Noemvrie. Oficiosa 
„Tribuna11 publică un articol violent 
asupra evenimentelor de la Inns
bruck, calificând purtarea Germa
nilor de un atac barbar în contra 
limbei și culturei italiene

Londra, 14 Noemvrie. „Daily 
Express11 primesce din Niușwang 
scirea, că reînceperea luptelor mari 
în Manciuria se așteptă în fie-care 
moment. Oyama a primit ajutore în 
numSr de vre-o 50,000. Amândoi 
adversarii și-au întărit puternic po- 
sițiunile. Centrul japones se află la 
Cianopudze.

— La ambasada japonesă de 
aici n’a sosit nici o scire despre 
Port-Arthur.
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Cursul la bursa clin Vîena.
Din 14 Noemvrie n. 1904,

Renta ung. de aur 4% .... 118.80
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 98 10
Impr. căii. fer. ung. în aur 372°/0 . 89.05
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 97.65
Bonuri rurale oroate-slavone . . . 98.50
Impr. ung. cu premii................... 210.-
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.—
Renta de hârtie austr....................... 99.95
Renta de argint austr....................... 99.90
Renta de aur austr............................ 119.95
Renta de cordne austr. 4°/0 . . . 100.10
Bonuri rurale ungare 372 % . . . 91.25
LosurI din 1860................................. 15490
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.35
Acții de-ale Băncei ung. da credit. 798.50
Aoții de-ale Băneai austr. da credit 672.75
Napoleondorî................................. 19.07
Mărci imperiale germane, . . . 117.65
ondon vista.................................. 239.47 */2
Paris vista................................... 95.27 */,
Note italiene..................................... 95.25

Cursul pieței Bi așov.
Din 15 Noemvrie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.72 Vend. 18.78
Argint român. ,, 18.60 h 18.70
Napoleond’orl. „ 19.05 n 19.10
Galbeni _7) 11.20 n 11.30
Ruble RusescI „ 2.53 n 2.54
Mărci germane „ 117.20 -7» 117.40
Lire turcescl „ 21.50 71 21.60
Scris, fonc. Albina 5°/ 0 101.- .V 1 02.-

Convocare.
Onorați P. t. membrii ai Insoți- 

rei „BUNA“ instit. de credit și de
puneri, prin acesta să convocă la o

Adunare generală extra-ordinară, 
ce se va ține în Feleacul-săsesc la 
27 Novembre a. c. la 2 ore p. m. 
în sediul însoțirei.

Obiectele: 1) Alegerea unui 
membru în comitetul de inspecțiune 
în locul decedatului membru loan 
Grecu. 2) Eventualele propuneri și 
persractâri.

Din ședința direcțiunei tinută la 
1 Novembre 1904.
1-1.1542: Direct unea.

Nr. 8683—1904.

PUBLICAȚIWE, 
privitdre la predarea fasiunilor de chi
ria caselor și la mesurarea dării de 

casă pe anii 1905, 1906 și 1907.
In urma ordinului circular al 

înaltului minister reg. ung. de finan
ce nr. 86437—1904 se aduce la cu- 
noscmța tuturor, cum-că darea de 
casă pe anii 1905, 1906 și 1907 se 
va face încă în acest an, pe basa 
datelor de dare adunate cu ocasiu- 
nea conscripțiunei de dare, precum 
și pe basa fasiunilor proprietarilor 
de casă.

Predarea fasiunilor pentru darea 
de casă, ce au a-1 face proprietarii 
de case asupra chiriilor, ce le-au luat 
în anul 1904 are se se întâmple pâ
nă 30 Novembre st. n. a. c la ofi
ciul de dare orășenesc, căci la din 
contră aceste fasionări se vor face 
pe cheltuiala lor ex ofîcio.

Blanchetele de fasionări pentru 
darea de casă se dau afară gratis de 
cătră oficiul de dare orășenesc și ru 
bricele diferite ale fasiunei sunt a-se 
umplea punctual și consciențios.

Posesorii de case se obligă, ca 
se dea oficiului orășenesc de dare 
tote acele date, cari se recer pentru 
Șfatorirea dârei.

Poseserul de casă seu chiriașul 
permanent al casei este îndreptățit 
ca se estradeze fasionarea dărei de 
casă chiar și prin plenipotențiatul 
seu; totuți inse, la cas, decă prin 
nefasionarea chiriei de casă se co

mite o prescurtare a dărei, cade res
ponsabilitatea pe posesorul casei.

La cas, decă pentru una și ace
eași casă eaistă mai mulți posesori, 
atunci sunt toți datori, ca se sub
scrie cola de fasionare, eventualminte 
se se subscrie prin plenipotențiatul 
lor. Pentru datele induse în acestă 
colă sunt toți posesorii responsabili.

întregul venit (brut) al casei 
consistă din tot ce primesce pose
sorul de casă pentru folosirea casei 
închiriate. Sub venitul chiriei, prin 
urmare nu se înțelege numai solvi- 
rea banilor statorită sub acest titlu 
ci tot aceea, ce oferă chiriașul ca 
contra preț pentru folosirea obiec
tului de chirie; aci se subsumăză da
rea, aruncurile comitatense și co
munale, competințele de asigurațiune, 
competințele pentru clădirea șosele
lor, spesele pentru adaptările și re
paraturile de casă, mai departe t6te 
acele sume, cari le plâtesce chiria
șul posesorului de casă pentru con
ducerea de apă, pentru iluminațiune 
nocturnă pentru căratul gunoiului 
etc.; în fine aparține aci fie-care 
soiu de prestațiuni naturale din par
tea chiriașului. Prin urmare fie-care 
posesor, de casă seu încrec|utul seu 
este obligat, ca la fie-care clădire, 
la fie-care locuință s6u la fie-care 
piesă de locuință se fasioneze fără 
de vr’o detragere, chiriile astfel, 
după cum s’au stipulat, respective la 
edificiile sdu singuraticile locuințe 
neînchiriate astfel, după cum de facto 
s’ar fi putut închiria.

Zidirile sâu locuințele, ce sunt 
închiriate cu mobiliar, sunt a-se fa- 
siona așa, ca și când ar fi fost în
chiriate fără mobile; der proprieta
rul casei are să arete cu cifre în 
fasinne, câtă sumă din suma întregă 
a chiriei se vine pe mobile; tot așa 
are se se întîmple, deoă s’a închi
riat o locuință cu grădină, în cașul 
acesta se se arate suma, ce se vine 
pe grădină.

In cas decă o localitate a ră
mas în decursul anului 1904 golă și 
neînchiriată, atunci are de a-se in- I 
duce în colele de fasionare suma de 
chirie, care s’ar fi căpătat închiriin- 
du-3e localitatea

Asemenea nu sunt a-se intro
duce în cola de fasionare datoriile 
ce sunt scrise pe case' de ore-ce 
aceste însemnări nu se iau în con
siderație la măsurarea dărei pe case 
după-ce fasiunile dărilor intabulate 
suut a-se preda deosebit oficiului de 
dare orășenesc pe o cblă de fasio
nare deosebită și adecă, tot-dâuna 
în cursul lunei lui Ianuarie a fie-cărui

an. pentru-ca să fie luate în consi- 
derațiune la măsurarea aruncului.

Acel posesor de case său acel 
îngrijitor de case, care nu așterne 
fasiunea dărei de casă său nu reîn
tregește în decursul terminului sta- 
torit (cu cel mult 8 c|ile) de cătră 
organul măsurărei dării, cole de fa- 
siune lui așternută cn mancități, se 
obligă ca să porte spesele împreu
nate cu luarea ocupațiunei locale 
spre scopul delăturării astor fel de 
mancități, pedepsindu-se, afară de 
aceea cu o pedepsă de la 2—100 
corone.

Asupra referințelor și datelor 
faptice, din cari se păte dejudeca ve
nitul chiriei casei, e obligat fie-cine 
ca îndată ce este provocat de or
ganele de dare să dea dslușirile ce
rute,

La cererea posesorului de cassă 
se obligă chiriașii, ca prin inducerea 
numelui în respectiva rubrică a co
lei de fasiune se adeverăscă adevă
rul fasionărei. Acel posesor de casă 
care își subscrie de cătră chiriași 
cola fasionărei chiriei mai înainte de 
ce se fi indus mai întâiu chiriile, se pe- 
depsesce de atâtea ori cu 2,00 cor. 
de câte ori a comis față de singu
raticii chiriași acestă neglijare.

Pedepsă lănescă se estrade? ă în 
întrega ei sumă aceluia, care a făcut ară
tarea.

La cas când posesorul casei în 
înțelegere cu chiriașul a comis pre
scurtarea de dare și prin acăstă pres
curtarea erariului (de stat) atunci 
se pedepsesc ambeie părți cu suma 
triplă din prescurtarea comisă; de o

astfel de pedepsă se absolvă înse 
chiriașul atunci, când asupra aces
tei persecutări face în decursul a 
15 cj.ile raport la autoritatea finan
ciară reg.

Acel posesor de casă, care nu 
arată în decursul a 14 ciile împre
jurarea, că locuința nu mai este 
golă, mai departe, că s’a schimbat 
categoria dărei de casă (sub care- 
este de a-se înțelege acea împreju
rare, când casa său locuința care 
până acum a aparținut dărei după 
clasele de casă, e supusă în urma- 
cbirierei, dărei de casă, și vi
ce-versa), — în fine acel posesor de 
casă, care nu arată în același ter
min oficiului orășenesc de dare, că 
a espirat dreptul eliberarei casei sale 
de dare prin urmare: împrejurările 
cari dispun începerea obligămentu- 
lui solvirei dărei chiriei se pedep- 
sesce în sensul § lui 100 al art. de 
lege 44 din anul 1883, cu o pedepsă 
care pote fi pănă la de 8 ori atât 
de mare cât este suma aceea, cu. 
care s’a prescurtat erariul.

In urmă se mai amintesce, cum 
că în acel cas, dăcă pentru înlesni
rea partidelor supuse dărei de casă 
din ori și ce causă seu obținere nu 
s’a predat fasiunea de chiria casei 
posesorul casei nu este eliberat de 
la predarea fasiunei la terminul de- 
fipt, ci din contră e obligat a-și lua 
fasiunea pentru darea de casă de la 
oficiul de dare orășenesc.

Darea casei se statoresce de or
ganele oficiul orășenesc de dare.

Brașov, 3 Novembre 1904. 

2-3.,i55o Oficiul de dare orășenesc.
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Susaiu, Retivosu, Fată 
B Gavanei, Uneghia mi©ă9 

f|2 Lacu-iposn si Virfoai 
.... Sui Or>ăganH . . . .

Aministrația subsemnată, dorind a arânda pe 3
ani, începând dela 1 Ianuarie 1905, dreptul de 
pășune după sus dișii munți direct cătră D-nii 
economi de vite, ’i invită de a’șî înainta ofer
tele D-lor în scris cât mai curând posibil la can
celaria Regală din sdu de a se pre-
. . . senta în personă în acest scop. . . .

Administrația
Moșielor Regale „Predeal"

1513,1—3. >. F. © IC.

Mare ocasîune de Crăcinn.
I

«a
Fi

■do
Fa
o

-t->
Pi
r°M-i
sr-I
Fi
Fi
<i>
FiIM

______________________________________________ __ ___ jpn
*

Subscrisul are ondrea a aduce la cunosciința On. public, că wmde 
w csi de tot soi J^te -w

tote mărfurile din Magazinul seu 
precum: Stofe engleze pentru rochii de dame negri și colorate; Bluse 
de stofe și mătase; Flanele, Barcheturi, Creton și Zephire, Chifonuri 
Schroll, Lingerie, Pânzeturi, Perdele de dantelă, asemenea stofe engleze 
pentru bărbați, Cămăși, Cravate, Batiste etc. Tricots pentru dame, băr
bați și copii.

Rog On. public a se convinge în propriul interes de prețurile cele ieftine.
Cu totă stima

LUDWIG M. FENYVESSI, 
strada Vameș W. St.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


