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PREȚUL ASERȚIUNILOR : o ae 
rie garmond pe o colon» 10 
bani pentru o publicare. Pu
blican mai (lese după tarifă 
și învoială. — UE CLAME pe 
pagina 3-a o seria *20 bani

ANUL LXVII.

„gazeta» iese Ie Et-uit și 
Abonamente pentru Aiisi'Hingsai 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rl! do Dumineca 4 oor. pe an.

Pentru România și străinătate;
Pe un an 40 franci, pe ș6so 

luni 20 ir., pe trei luni 10 ir.
N-ril do Dumineci 8 fr. pe an

So prenumeră la to to otl- 
cielo poștale din Intru și din 
afară și la d-nu colectori.

Karnin) jentiu Brasov
Adnuniitrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni o eor. 
Cu dusul în oasă: Pe un an 
24 cor., pe șdse luni 12 cor., 
pe troi luni 6 cor. Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele c&t și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.'

Nr. 28L Brașov, Duminecă 19 Decemvrie. 1904.

Cornul sună.
încă dieta nici nu e disolvată 

și etă că prin tote comitatele Un
gariei și ale Transilvaniei resună 
deja cornul agentilor electorali de 
tot soiul, cari chiemă pe alegători 
la urnă. Peste o lună de c]ile ale
gerile dietale vor fi aprdpe termi
nate. Este deci destul de scurt timp 
disponibil pentru pregătirile și agi
tațiunile electorale. Cerce nu s’au 
pregătit pănă acuma, in zadar se 
vor încorda, căci în trei, patru săp
tămâni puțin se năte face.

Apelul acesta al agenților elec
torali, între cari aceia ai stăpânirei 
sunt deja o poștă cale înaintea ce
lorlalți, se adreseză la vre-o 900,000 
de alegători, cari portă în spinarea 
lor imposibila sarcină a representă- 
rii unei poporațium de 17 milione. 
Dintre acești nouă sute de mii ale
gători abia numai o părticică de tot 
minimală simt de naționalitate ro
mână, din care causă Românii au 
cerut îu prima linie o reformare 
dreptă a legei electorale, ca să potă 
dice și ei că au putința de a se re- 
presenta în parlament, cel puțin pro
porțional cu representarea de acjl a 
conlocuitorilor maghiari etc.

De aprope patim-flecl de ani 
Românii au ridicat și au reînoit pos
tulatul acesta. Și care a fost răs
punsul guvernelor maghiare ? Nu pu
tem se vă dăm drepturi electorale, 
căci le veți folosi numai pentru în
tărirea vostră și pentru slăbirea pla
nurilor nostre de maghiarisare!

Minimul ce erau în drept să aș
tepte Românii, ca se potă eși și ei 
din pasivitate pe planul acțiunilor 
parlamantare, era o reformă a le 
gei asupritore și nimicitore electo
rale în spirit mai drept și echitabil.

De-o astfel de reformă n’a voit 
să scie nici unul din guvernele un
guresc!, er regimul actual Tiszaist o 
ignorăză, deși a promis’o în princi
piu koșuthiștilor. In schimb însă 

ni-am ales cu ordinațiunile lui Hie- 
ronymi.

S’a vorbit de eventuala cassare 
a acestor ordonanțe, ca să putem 
răsufla, și partidul nostru național se 
se bucure de o libertate de mișcare 
cel puțin în acea măsură ea sub 
Coloman Tisza. S’a mai fiis, că 
acesta va fi o concesiune ce se va 
face activiștilor noștri, decă vor să-o 
rupă in totă seriositatea cu progra
mul național român dela 1881.

In câteva fiile ne vom convinge 
ce valore au tote aceste vorbe me
nite a duce în rătăcire publicul ro
mân neonentat.

Pentru moment suntem în clar 
numai despre aceea, că ,,conferența 
electorală" ce se va convoca, după 
cum aflăm, în curend la Sjbiiu de 
cătră statul major „activist/, care a 
primit de astă-dată pro forma a se 
pune — pănă va trece puntea — 
sub conducerea unor membri ai 
vechiului comitet al partidului na
țional, nu va dovedi decât că tote 
acele vorbe și faime au fost luate 
din vent și că departe de a pute 
figura ca conferență a partidului 
nostru național, ea va fi de fapt nu
mai o întrunire a acelor elemente, 
cari se pregătesc a părăsi programul 
național dela 1881 și a veni cu alt 
program, cu altă direcțiune și tactică.

Ordonanțele lui Hieronymi ni-au 
împiedecat și ni-au causat multe a- 
mărăciunl. Dâr a alerga după fan
tasme ca acelea, ce par a se pune 
acum din nou în curs spre a încurca 
și zăpăci lumea românescă la culme, 
ar însemna, credem, a înfige noi în
șiși cuțitul în inima partidului nos
tru național.

turea de care ar sta un Brătianu, Costi-
nescu, etc. nu se pdte imagina. — In cas 
când misiunea lui Sturdza n’ar isbuti, ori 
densul și-ar depune mandatul, atunci Re

pe d-l Gr. G. Cantacu- 
cabiuetului și în ace3t 
disolva imediat și s’ar

Brașov, 18 (31) Decemvrie.

Crisa ministerială română a dat 
priiegiu la o mulțime de comentare cu 
privire la evenimentele ce vor urma. Pe 
cine va însărcina Regele cu formarea 
noului cabinet? Și cum va fi acesta în

Crisa ministerială austriacă nu 
s’a resolvat încă. împăratul a primit demi- 
siunea lui Koerber, nimic însă nu se aude 
positiv despre urmașul seu. Se crede că 
resolvarea crisei se va face în următorul 
țnod : Maj. Sa va numi un nou ministru 
președinte, și noi miniștrii de interne și 
justiție. Totul se baseză însă pe combi- 
națiunî. O resolvare se pdte aștepta nu
mai în primele (file ale lunei Ianuarie, 
după-ce monarchul se va reîntorce din 
Budapesta la Viena. Se svonesce, că do
rința monarchului ar fi, ca membrii cabi
netului, afară de Koerber, să-și mențină 
portofoliile și în direcția politică internă 
să nu se facă nici o schimbare. Se vor- 
besce despre chemarea contelui Couden- 
hove, locțiitorul Boemiei, în fruntea afa
cerilor. Coudenhove e de-opotrivâ stimat 
la Cehi și Germani. In cas când ei ar fi 
numit ministru președinte, se vor facese- 
ridse încercări de a împăca pe Cehi <-u 
Germanii.

E semnificativ, că diarele cehe sunt 
mulțumite cu retragerea lui Koerber. rNa-

sărcinare ? Cabinetul ce se va forma va fi 
numai un cabinet de transiție, care să 
voteze budgetul, legea vamală și conven
ția comercială cu Germania? Ori însărci
narea va ave în vedere și alegerile pro
xime? D-l Sturdza, după-cum se svonesce, 
ar fi dispus să presente Regelui o listă 
în care să fie representat întreg partidul 
liberal și care se fie destul de tare spre 
a conduce și nduele alegeri. Nu s’ar în
voi inse de loc se formeze numai uu ca
binet de transiție. — Combinația relevată 
de unii cu un cabinet de coalițiune în 
care se ocupe loc un Carp, Maiorescu, 
Marghiloman, nu o ia nimeni în serios, 
deore-ce o reunire a numelor de mai sus 
într'un cabinet presidat de Sturdza ală

rodny Listi* scrie, că Koerber n’a înlătu
rat nedreptățile ce li-s’a făcut Cehilor, și 
nici n’a dat dovedi, că ar fi aplecat să 
îrnplinescă postulatele culturale ale Cehi
lor. nPolitiku scrie, că față cu Koerber s’a 
împlinit ceea ce dice proverbul: cel ce 
vre să deoblige pe multi omeni, acela se
ceră nemulțumire. Crisa cea mică se va. 
resolva ea cumva, crisa cea mare însă ră
mâne.

gele ar însărcina 
zino cu formarea 
cas camerile s’ar 
face n<5uă alegeri

Evenimentele cjilei.
lisza la Maj. Sa.

In 29 Decemvrie, ministrul preșe
dinte Tisza a fost primit de Maj. Sa în- 
tr’o lungă audiență. Resultatul acestei au
diențe îl seim : în forma cea mai positivă 
s’a anunțat oficios, că dieta se va disolva 
la 4 Ianuarie.

In audiența de alaltă-erî s’a stabilit 
definitiv și textul mesagiului regal de di- 
solvare, și în același timp Tisza a arătat 
bătrânului monarch manifestul electoral, 
pe care l’a elaborat comisiunea de 15 a 
partidului liberal. Aoest manifest va fi dis
tribuit în sute de mii de esemplare în 
țeră după disolvarea dietei.

Disolvare și alegeri noue.

Oficiosul „Bud. Tud.“ anunță urmă- 
torele:

La 2 Ianuarie Maj. Sa va veni la Bu
dapesta. A doua <)i după cetirea mesagiului 
regal de disolvare, se va publica rescrip
ts regal prin care se va convoca ndua 
dietă, precum și ordinațiunea ministrului 
de interne privitdre la orânduirea nouelor 
alegeri dietale.

La actul sărbătoresc al cetirei me
sagiului de disolvare, va asista și baronul 
Geza Fejervary, ca căpitan al gardei tra- 
banților.

Nouele alegeri se vor face la finele 
lunei Ianuarie și la începutul lui Februa
rie. Ultima di de alegeri va fi cel mult 
4 Februarie, er noua dietă se va convoca, 
conform disposițiunilor legei, pe la mij
locul lunei Februarie.

FOILETONUL „GAZ. TRANS/

(2)

„Credo46.
De Zassy Torrv.r.d.

— Urmare. —

In timpul liber ajuta și doctorul Franț 
Martin la munca acesta veselă. Atâta nu
mai, că timp liber nu prea mult avea.

Tînărul doctor stetea puțin acasă. 
In plasa lui bântuia o bolă de copii, care 
îi reclama ajutorul diua-noptea. Nu se je
luia, și voia bună nicî-odată nu-1 părăsia. 
Era voinic și sănătos și îi făcea bine când 
putea să-și pună forțele în practică, să 
ajute, se mângâie. Numai cătră tatăl său, 
medicul, se esprima uneori, că i-e temă 
să nu aducă cu sine microbii bolei și să-și 
infecteze nevasta, copilul.

Așa trecu timpul, și nu mai erau de
cât trei dile pănă Ia Crăciun. Prorocia lui 
Cristian, vizitiul, s’a împlinit. Zăpada era 
pănă ’n brîu. Isolat de lume, la distanță 
de o oră de la gară, stetea. sătulețul Bren- I 
neck înmormîntat, par’ că, în liniștea ernii. I 

Profesorul era atât de încântat de acestă 
liniște ! „In sfîrșit, aici poți să respiri li
ber! Fără serate de ale diferitelor socie
tăți! Fără visite convenționale! Fără mii 
de cereri și intervenții!“

Nora rîdea. „Serate de ale societăți
lor sunt și pe aici, papa! întrebă numai 
pe Franț Martin. De când tot așteptă cu 
jind <jiua de astădi, să mergă la clubul 
său de skat la Gralin. Sărmanul! Inchi- 
puesce-ți: De șese săptămâni n’a luat cărți 
în rnânăF

Bătrânul își încreți fruntea. „Ți-ar 
prinde mai bine, băiete, să-ți plinesc! și 
tu odată somnul. Arăți reu, palid și ne
dormit! Lasă la naiba clubul de skat și 
să te culci adi de vreme. Trei patru nopți 
nedormite, să scii că sunt în stare a-1 pune 
bine pe cel mai voinic om1“

Fiul nu răspunse și nu promise ni
mic. La amiațli însă, când se suia în sa
nie să mergă la Gralin în inspecție, bă
trânul,deschise ferestra: „Pe când să te 
așteptăm Franz Martin?» Alăturea de bă
trânul se ivi la geamul acoperit cu fiori 
de promordcă un cap fin de femeie și 

făcea semne: „Adio, puiule! Petrecere 
bună! Să nu-mi vii prea târdiu acasă!“

Tînărul doctor nu se simția tocmai 
bine. Cu totă blana căldurdsă, simția în 
spate nisce fiori și se gândia ce bine îi 
va prinde la ndpte patul cald. Cu tote a- 
cestea tot mai avea chef de șuguit: „Să 
vedemu, strigă uitându-se rîdend la fe- 
restră, „pe mâne dimineță la cafea, de 
sigur! De altmintrea nu-țl face gânduri 
de prisos, Miți. Aoum ai pe tata lângă 
tine. Mână Cristiane!» In gândul lui își 
zugrăvia însă surprisa nevestei, când va 
audi zurgălaiele cailor de seră, la ceaiu, 
și mulțumirea morocănosă a bătrânului.

lntr’aceea tinera femeie își trecu de
getele fine prin barba socrului, lingușin- 
du-se ca o pisică. „Și tu ai fost tînăr 
odată, papa, lasă-1 pe Franț Martin să-și 
facă cheful. Atâta are și el. In Gralin se 
întâlnesce adi cu toți prietenii : judecăto
rul, silvicultorul, domnii de la percepție. 
Așta-i face bine și îl înveselesce. A avut 
greu de tot săptămânile acestea.

In spre seră s’au auijit în adevăr zur- 
gălaiele cailor, însă în sanie nu era decât 
Cristian. Caii erau obosiți. „Trebue să se |

odihnescă și ei“, dise Cristian, „de șapte
sprezece bre suntem necontenit pe drum. 
Pe domnul doctor îl va aduce acasă sil
vicultorul14. Atâta dise vizitiul.

Maria Steindorfer se puse la pian și 
începu să cânte, ca să inai alunge grijile 
socrului. Apoi aduse șachul și lăsă pe bă
trânul se câștige o partidă după alta, ceea 
ce îi făcea o deosebită plăcere și nici nu 
observa cum treceau ceasurile. Când a 
bătut unspredece, ea îi aduse un pahar 
de grog, înainte de culcare. El o cuprinse 
de mijloc și Zise strîngendu-o cu gingă
șie: „O femeie tîneră și cuminte e capa
bilă a trage pe sfdră pe cel mai șiret 
bătrân. Acum văd, că Franț Martin al teu 
a rămas la tovarășii săi de skat“.

Ea rîse veselă și îi aprinse lumi
narea. „Numai silvicultorul îl are pe con- 
sciență», răspunse ea „acela tot-deuna așa 
face... Bine că te am pe tine tătucule,. 
cel puțin nu mi-e frică. Mâne mergem 
amândoi cu sania și silvicultorul drept 
pedepsă va trebui să-mi dea bradul cel 
mal înalt ca pom de Crăciun... Cel din- 
tâiu pom de Crăciun pentru micul nostru-
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Fusimea partidelor oposiționale.

In cercurile partidelor oposiționale 
se vorbesce de câte-va ijile cu multă in
sistență despre o fusiune a tuturor partide
lor într’un singur partid.

Ideia fusiunei a prins rădăcină mai 
ales de când s a svonit, că contele Al
bert Apponyi cu întrega sa gardă va în
tră în partidul independist koșutist. Soi
rea despre acesta nouă schimbare de 
front a contelui Apponyi, nu e nici con
firmată, nici desmințită.

Organul partidului independist (jice, 
că afară de partidul lui Apponyi, va întră 
■în partidul lui Kossuth și grupul Sseder- 
kenyi- Ugron.

„Alkotmany" <^ice, că lucrurile sunt 
încă în stadiul discuțiunei, der că posibi
litatea reâlisărei unei fusiuni a partidelor 
din oposiție nu e de loc esclusă.

Comitetul diriguitor al partidelor opo
siționale unite a ținut erî o ședință în 
care a decis se se. facă încercări pentru 
realisarea fusiunei.

Spre scopul acesta se va convoca 
o mare conferență, în care se va discuta 
asupra fusiunei, eventual se va proclama 
■de fapt fusiunea.

Un alt moment însemnat este atitu
dinea grupului disidenților. La banchetul, 
ce s’a dat dăunădî în ondrea lui Nic. Sze- 
mere, contele Ștefan Karolyi a (jis între 
altele, că pănă acum a fost aderent sin
cer al basei de la 67, adi însă vede apro- 
piindu-se timpul când fericirea Ungariei 
numai pe basa independenței pdte fi ga
rantată.

Contele Andrassy a <Jis, că ddcă basa 
de la 67 are nevoie de măsuri, ca epoca 
lui Bach, atunci pactul de la 67 nu mai 
pdte fi motivat.

Mișcarea electorală.

In întrega țeră s’a pornit cu mare 
violență mișcarea electorală. Partidele un
guresc! tdte luoreză pe capete, agită spi
ritele fie-care. pe partea lor și candidații 
cutrieră cercurile electorale în lung și lat. 
Spre scopul acesta s’a organisat în ora su
premă și grupul disidenților (Andrasyeș- 
tiior), alegendu-și de president pe fostul 
ministru de agricultură Ignatie Daranyi, 
Și-a mai ales și un comitet esecutiv în 
frunte cu contele Iuiiu Andrassy.

După o scire telegrafică din Buda
pesta, ministrul președinte Tisza nu va 
mai candida în Ugra, ci într’un cerc din 
Budapesta.

Piarele maghiare publică dilnic lungi 
liste de candidați. Fidele tacticei vechi, a- 
ceste c)iare încep să sperie pe ai lor c’un 
buchet mare de candidați români, sârbi 
etc. Așa în numeral de la 30 Decemvrie 
„Bud. Hirlap" spune, că în cercul Siriei— 
(comit. Arad) ar candida cu program na
ționalist domnul advocat Dr. Ștefan G. 
Pop, (?), er în cercul Făgetului tot cu 
program naționalist d-nul Virgil lomici.

La Boroșineu, spune același diar, va can
dida advocatul loan Suciu; la Radna Dr. 
George Popa, er la Ghișineu Russu-Sirianu 
îșî va măsura puterile cu oandidatul li
beral Banhidy. La Zalah candidatul libe
ralilor va fi eoncipistul din ministerul de 
finanțe Titus Dragonescu. La Verbo (cerc 
slovac) ar candida naționalistul slovac 
Milan Hlavac, etc.

Ge este adevărat din aceste infor
mațiuni ale fdiei maghiare, noi nu putem 
controla. A

Elevi români duși cu gendarmerii 
în școia de stat.

Un cas ne mai pomenit și re
voltător s’a întîmplat în comuna 
Booșiu, din protopopiatul Cojocnei 
(Archidieceaă). Nisce elevi români 
au fost luațî cu gendarmii din șcdla 
română unită din acea comună și 
duși cu torța la școia ungurdscă de 
stat din Pata, sub pretextul, că pdrtă 
nume unguresc!. Etă ce ni-se scrie 
despre acestă ne mai pomenită ile
galitate și brutalitate serîrșită la 
ordinul organelor administrației:

Cojocna, 28 Dec. 1904.
Optimus est homini lin
guae thesaurus, et ingens 
Gloria, quae parcis men- 
surat singula verbis.“ 

Lib. apud Hesiod.
lucă nu a devenit lege proiectul 

ministrului de culte pentru maghiarisarea 
școlelor confesionale ale naționalităților, și 
deja încep a-se vede unghiile prin sac și 
intențiunile ce le au egemonii noștri.

Vă raportez un’ lucru ne mai aucjit 
și care dor numai în Macedonia se în
tâmplă se se facă din partea grecomaoilor 
iutoleranți și nerăbdători de a vede is- 
gonită limba română de la ss. altare.

Comuna Booșvtl în cercul pretorial 
al Clușiului și aparținetdre protopopiatului 
Coșocnei, e comună ou caracter românesc 
din trecut și în present; are la 730 suflete 
gr. cat., 26 suflete reformate fără biserică 
etc,, 2 suflete unitare și 11 suflete evrei. 
Are șcdlă proprie confesională gr. cat. 
după plan, cu învățătore cualificată, care 
conduce însăși VI despărțeminte — cu 
numele ■ Maria Guingan n. Fekete. In 
contra purtărei și a progresului făcut de 
dânsa în arabe limbile patriei, nimeni nu 
s’a plâns și întru tote face onore carie
rei sale.

Bine se însemnăm! In comuna acesta 
din timpuri vechi sunt printre familiile 
române conlocuitore și nume pretinse ma
ghiare, cum e Sabo, Legman etc., cari 
pdte din moși strămoși au fost Maghiari 
reformați, — der cu timpurile prin că
sătorie cu Românce s’au contopit cu to- 
totul în neamul și biserica română unită, 
remându-le numai numele de familie în 
pomenire! Ba chiar pe curatorul primar

al bisericei gr. cat. de aici îl chiamă 
Sabo \Laios, cei mai harnic și mai deș
tept între familiile române; nici nu vre 
se scie de religia reformată, ori de nația 
domriitdre, deși mult e ispitit! Cu toții au 
umblat la o biserică, adecă la cea româ- 
ndscă gr. cat. Aici și-au botezat copiii 
etc. și aici au purtat tdte greutățile bi
sericesc! și școlare, nimeni nu le-au avut 
grija-

In auui curent preotul ev. ref. din 
Pata, unde este și școlă de stat, ce-a so
cotit? — să-și caute și afle oile cele „ră
tăcite" și pretinse maghiare, adecă pe 
tdte familiile cari, pdrtă nume unguresc!: 
Sabo etc., căci pretinde că acele sunt 
răpite din corpul națiunei maghiare. Ba 
ca să-și pdtă ajunge scopul, vînflându-se 
acolo cu licitație publică casa și averea 
unui Român slab, a cuinperat’o cultul ev. 
ref. ardelean și a deschis acolo „Imahăz11, 
pentru-ca sufletele ce le are să nu rdtăcescă 
și pentru cei pretinși pierduți!

La șcdla română gr. cat. de acolo 
au fost înscriși la începutul anului între 
alte nume familiare și elevii: Gavrilă 
Sabo, Ioan Sabo, Maria Sabo, Ioan 
Sabo lui Gabor, Catalina Sabo și Cata
lina Nagy, toți gr. cat., estradați din ma- 
triculă. Șcdla de stat din Pata, ridicată 
acolo pentru vre-o doue suflete ev. ref. 
și pentru personagiul curții baronului (Se
cui), nu u putut nici numărul de 30 să-l 
completeze. Ce au făcut? Au dat aspră 
poruncă antistiei, că pe copiii din Booșifl, 
câți au nume unguresc, sd-i mâne la șcdla 
de stat din Pata în depărtare de 2 klm. 
din Booșiu!

Părinții copiilor, în virtutea legei 
articl. XXXVIII ex 1868 § 6 nu, au voit 
a-se pleca, volnici fiind dânșii peste in
struirea fiilor săi, s’au opus și nu i-au dat, 
ci i-au purtat mai departe la șodla esis- 
tentă românescă, căci nici copiii lor, ca 
și ei, nu sciu ungurescel

Vdcjend administrația, că ou frumo
sul nu pdte, în 20 Deoemvrie a. o. pe la 
1'/2 bre p. ro. se trezesce învețătdrea cu 
■doi gendarm! însoțiți de un cancelist al 
notarului, și au provocat’o ca să dea pe 
Saboesci afară din șcdlă. Nu se opune, 
— erau de față 2 copii și o fetiță — i-au 
luat înaintea lor pănă la casa judelui și 
apoi pănă în Pata, pe tină și vreme slabă, 
ba pe drum au întîlnit pe alțî 2 copii, și 
și pe aceia i-au silit și i-au dus. Copiii 
plângeau, sbierau, că ei nu se vor duce 
de la șcdla lor la nici o școlă. Se ne în
chipuim grdza și spaima, ce a întrat în 
școlari în acea di, încât biata învdțătore 
nici prelegerea nu a putut ținea, căci toți 
tremurau de frică.

Ce va mai fi, nu seim! Unde-i legea 
ca cu forța să ne bage în școlile de stat, 
pentru că ne chiamă Sabo, Bodor, Torok, 
Erkedi, Kolozsi etc.? Acuma când nu 
avem ce mânca, când tdte neamurile și 
națiile pentru binele patriei ar trebui să

fie ca frații, și se ne lase a-ne desvolt 
liber, neobtrudând pe nimeni, acuma s 
apucă cu puterea a ridica copilașii de 1 
vatra părintdscă și a-i duce pe sate des 
culți, goli și flămând!!

Videant consules!
Veridicus.

„Activiștii^ români.
Diarul partidului poporal „Alkotmany' 

care ni-a dat pănă acum mai multe pro 
be, că primesce bune informațiuni despre 
cele ce se petrec în cercurile „activiști
lor" români de pe la Arad, Orăștie etc., 
publică în numdriil său de la 30 Decem
vrie următorele informațiuni:

„Membrii clubului coraitatens român 
aradan au ținut erî înainte de amiadi o 
consfătuire în afacerea alegerilor dietale 
ce sunt în ajun. La consfătuirea luat par
te și Aurel Vlad, deputatul român în die
tă. Gei presenți la consfătuire au cădut 
de acord se ia posiție pentru activitate și 
se pună candidați români în tdte cercuri
le comitatului Arad locuite de Români, 
chiar și acolo, unde eventaual n’ar putd 
fi vorba decât despre ondrea stogului!

„Gu ocasiunea alegerilor dietale ge
nerale, — cum s’a accentuat la consfătui
re — Românii vor pune candidați în 46 
cercuri ale țerii.

„Se plănuesce, ca activitatea și 
programul partidului național român, se-le 
stabilised. într’o mare conferență generală, 
er deeă acesta n’ar succede, să hotărască du
pă comitate și se validiteze astfel activitatea.

„La consfătuire a fost vorba și des
pre soirile după cari membrii partidului 
național român aprobă punctul de vedere 
al guvernului în afacerea regulamentului 
camerei, din oare causă la alegeri vor 
sprijini mai mult partidul guvernamental. 
Unul din cei presenți la consfătuire a dis 
următorele :

n— Noi nu ne vom atașa la oposiție. 
Suntem însd siliți a constata, că partea 
cea mai mare a națiunei consideră lex- 
Daniel de un lucru anticonstituțional și 
ilegal. Noi nu vrem, ca vre-odată Româ
nii să fie învinuiți, că la violarea consti- 
tuțiunei au dat mână de ajutor, prin ur
mare în cestiunea acesta remânem neu
trali, cum am fost neutrali și în luptele 
ce-au isbucmt în jurul cestiunei lirnbei de 
comandă.

„Cu privire la programul partidului 
național român nu s’a luat o hotărîre de
finitivă, e sigur înse, că, afară de partea 
națională, programul va cuprinde postula
tul sufragiului universal și ndua arondare 
a cercurilor electorale".

Am reprodus aceste informațiuni ale 
foie Zichy-eștilor pentru-că consună în 
parte și cu unele împărtășiri, ce le-am pri
mit noi prin încunjur, — deși am fi mai 
mult în drept, decât foia maghiară, să 
seim ce se petrece chiar și în tabăra „ac
tiviștilor" noștri.

Se vede înse, că ceea ce se clocesce 
și fierbe adi în contra partidului și a pro
gramului nostru național, este așa de mon
struos, în cât cei ce sunt la trebă înșiși 
se geneză de a vorbi pe față, sincer și 
leal în foile lor proprii.

Ludwig Steindorfer! Nopte bună tătu- 
-cule!“

In noptea acesta doctorița tresări de 
-câteva ori speriată din somn. Avusese 
■nisce visuri urîte și i-se părea că o strigă 
cineva. După ce se trezi bine și la lu
mina candelei se uita împrejur, vedea că 
patul bărbatului e încă Iot gol. Copilul 
■durraia bine. Se ghemui în pat și își trase 
plapoma mai sus. „Și-o fi petrecând bine" 
mornăi apoi somnordsă. Odată rîse tare; 
„Papa o se-1 probozescă. De ar veni cel 
puțin înainte de opt, ca să-i pot acoperi 
înaintea tatii!" Apoi adormi din nou cu 
zîmbetul pe buze.

Des de dimineță servitdrea aduse un 
■bilet, pe care l’a lăsat adi ndpte viși
niul silvicultorului la birt. Era scris în 
grabă cu creionul și cu litere tremurătore : 
„Nu ve îngrijați, ddcă nu voiu veni mâne 
dimineță. De aici merg mai departe la 
visite medicale. Dumnezeu cu voi! Sărut 
’băiatul! Adio !"

Era ceva în cuvintele acestea, lite
rele însăși par’că se rînjiau și dintre rân

duri par’că eșia ceva amenințător. Inima 
Măriei Steindorfer se umplu dc neliniște. 
Asta n’a făcut’o încă doctorul, ca se nu 
vie de loc acasă și se-și negligeze ora de 
consultație. Ce s’a întâmplat ore? Unde 
s’a putut el duoe din Gralin? Nu; scrie 
nimica! Unde să-l caute? Se trimită pe 
Cristian la Gralin? Der într’aceea ar pută 
sS sosescă Franț Martin pe neașteptate și 
sd-i trebuiască vizitiul și caii...

Ea se frământa și se sbuciuma și nu 
putea s6 ajungă la resultat. Se frisâ re
pede și își îmbrăcă halatul. In acea clipă 
sună cineva. Trebue sS fie vr’un pacient. 
In același timp bătu cineva și la ușa odăii 
de dormit. Ah, papa! La el nici nu se 
gândise. In momentele de iritație îl uitase 
cu totul. Der prea bine. El pdte se țină 
consultația în locul fiului. La asta 5’0 fi 
gândit de sigur și brrbatul seu, când s’a 
decis se nu vină. Sciea că are cine s6-l 
suplinescă. Se mai liniști puțin, primind 
pe socrul cu un drăgălaș „Bună dimi- 
neța". Bătrânul înse era indispus. Ea îi 
puse cafeua și sciu se-i menajeze așa de 
bine, încât conveni a renunța la țigara sa 

obicinuită și a da țăranilor consultațiile în 
locul fiului său.

Și s’au presentat mulți pacienți. 
D’abia după nouS isprăvi. Atunci sună 
încă odată afară. Oe? încă unul? „A tre
cut ora de consultație" voia se dică ser- 
vitdrea celui de afară, vorba însă îi în
cremeni în gât:

„Ah! Părintele!"
„Pot se vorbesc cu domnul profesor 

Steindorfer?" întrebăreverendisimul domn 
fdrte grăbit. El fîi condus în odaia de 
consultație, unde Maria ședea ia biurou 
și scria după dictatul profesorului. De
odată sări în sus :

„Ah, părințele! Sper înse că nu ve- 
niți ca pacient?"

„Eu... nu, am venit numai se iau pe 
domnul profesor la preumblare." Bătrânul 
paroch, de sigur hipochondric, o fi avend 
vr’o meteahnă, pe care nu o pdte des
tăinui în presența ddtnnei. Se uită așa 
îngrijat.

„Las, că plec, părinte!"
(Va airna).

Resboiiil ruso-japoneă.
Port-Arthur.

Japonesii au avut un mare succes la 
Port-Arthur. Se constată oficial din To
kio, că la 28 Dec. au cucerit definitiv for
tul Eilungșan, unul din forturile cele mai 
însemnate, care fortneză o strălucită 
posițiune de atac armatei asediatore. 
Fortul Erlungșan se ridică pe partea 
de nord a lanțului de forturi, este a- 
propiat de Kikvanșan, ddr e mai jos 
decât acesta. Fortul a cădut în manile 
Japonesilor după lupte de mai multe dile. 
In luptele aceste .Japonesii au pierdut mai 
mult de 1000 de omeni. După soiri ne
confirmate încă, 500 de Ruși ar fi cădut 
prisonieri, er '/, parte a garnisonei a putut 
se scape. Se mai dice, că Japonesii au luat 
de ia Ruși un număr însemnat de tunuri 
și alte trofee.

După acest succes, Japonesii se pre
gătesc a urma cu asediul. Se dice că vor 
da de-odată asalturi dinspre sud și ost, 
pentru a aduce astfel în încurcătură pe

I Stossel.
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Flota lui Togo și flota baltică.
O depeșă din Tokio a adus alaltăeri 

soirea, că grosul flotei japonese de sub 
comanda amiralului Togo, care se afla în 
drum spre marea sudică chinesescă, a pri
mit ordinul de a se întdrce în Japonia. 
In aceeași depeșă se mai spune, că 
Togo a fost chemat de Mikado, ca să-i 
raporteze despre cele petrecute, de altă 
parte că Togo și Kamimura au fost aștep
tați pe eri în Tokio, ca să primescă feli
citările și mulțumitele lui Mikado,

Se susține însă în cercurile militare — 
și cu dre-care îndreptățire — că mergerea 
lui Togo și Kamimura în Tokio stă în le
gătură cu un mare consiliu sub presidiul 
■lui Mikado asupra cestiunei, cum să fie 
purrat răsboiul naval contra flotei baltice, 
care se apropie. In Tokio șefii oficiului ma
rinei ar fi de părere, că flota japonesă 
să nu-șl detașeze prea mult vasele de 
răsboiu la întâmpinarea flotei rusescî în 
Atchipelul indic, putând să devină o astfel 
de măsură periculosă, ci să rămână tdte 
vasele la daltă, mai în apropiere. Din 
faptul, că în apele dintre Amoy și Hong
kong s’au ivit doi încrucișătorî japonesi, 
se deduce, că prima posiție centrală a 
forțelor navale japonese ar fi la insulele 
Pescadores, între Formosa și continentul 
chinesesc.

0 convorbire cu Kuropatkin.
Corespondentul de răsboiu, cunos

cutul scriitor rus Nemirovici Dancenko, 
telegrafieză cu data de 29 Dec. din Tșan- 
samutin, cartierul general al lui Kuropat
kin, următorele: In luna din urmă Kuro
patkin a întinerit în mod surprinzător. El 
privesoe plin de încredere în viitor. Imî 
stă aidoma înaintea ochilor, ca odinidră 
pe muntele verde dinaintea Plevnei, la 
Lowcea și în marțul peste Balcan. „Să 
mi-se trimită numai mai multi astfel de 
bravi soldați, oa în timpul din urmă", — 
ral-a dis generalul — „atunci ne vom face 
noi treba. En privesce odată în jurul 
D-tale și vei vede, cum [s'a schimbat din 
tomna toiul în situațiunea armatei nostre 
Poți se scrii liniștit și să raportezi purul 
adevăr! Era un timp, când acest adever 
ne era neplăcut, der folositor ne-a fost în- 
totdăuna. Acuma nu ne mai temem de 
adevăr, deși mai sunt încă unele defecte; 
totuși eu sunt mai mult decât mulțumit 
cu situațiunea actuală.1*SOIRILE D1LE1.

— 18 .31) Decemvrie.

In ni o mie ii tare a mult regretatei d-ne 
Eufrosina Axentie Severii născută Blebea 
s’a săvîrșit astățli. A asistat un public nu- 
măros și ales. Serviciul funebral l’au ofi
ciat protopopii V. Voina, B. Baiulescu, 
preoții V. Sfetea, Dr. V. Saftu și diaconul 

■e. Prișcu, er cântecile funebrale au fost 
Ssecutate de cătră corul mixt al bisericii 
df. Nicolae. Discursul funebral l’a rostit 

-1 protopop V. Voina, care a descris vi
ța plină de fapte creștinesc! și românesc! 
răposatei și a luat ertăciunile de la 

mult încercatul soț Axentie Severu, care 
diu causa gravei sale boli n’a putut lua 
parte la înmormântare, apoi de la membri 
familiei răposatei. Serviciul s’a încheiat 
întonându-se „Vecinica ei pomenire" din 
partea corului bisericesc.

împărțire de haine de Crăciun. 
Mâne, Duminecă la 2 ore p. rn. se va să
vârși în sala cea mare a școielor ndstre 
române, festivitatea îmbrăcăm copiilor 
săraci de la școlele ndstre, de cătră bise
rica sf. Nicolae și de cătră Reun. femeilor 
române din loc. La acesta serbare va 
cânta corul băeților sub conducerea d-lui 
Nicolae Stoicovici. Este de dorit ca On. 
nostru public, care încă a contribuit cu 
ofrande, se participe la acestă festivitate 
■de binefacere.

Teioristnul regicizilor. Din Belgrad 
se anunță cu data de 29 Decemvrie n., 

că poliția sârbescă a inaugurat o campa
nie de extirpare contra fiarelor „Narodny 
Listy" și „Oposiția", ce apar în Belgrad. 
Tipografiile acestor diare sunt în adevă
ratul înțeles al cuvântului asediate de 
cătră poliție. Nimeni n’are voie să pără- 
sescă aceste edificii, nici altiî n’au voie 
să între. Personalul tipografiei s’a vădut 
constrîns a se înarma. In fie-care moment 
pote se se întâmple o ciocnire sângerosă 
In oraș domnesce mare agitațiune din 
causa procederi! brutale a organelor po
lițienesc!. Deputatul Masici voia să între 
în localul tipografiei, a fost însă împede- 
cat și amenințat că va fi împușcat. Ma
sici a interpelat în ședința din 29 Dec. 
a Skupștinei guvernul pentru acestă pro
cedură ne mai pomenită și ilegală, care 
îșî bate joc de imunitatea parlamentară. 
Locuitorii orașului condamnă acest scan
dal și sunt convinși, că persecuțiunile a- 
ceste au fost puse la cale de cătră regi- 
cidi, cari prin astfel de rnijloce vreau să 
teroriseze populațiunea. Sunt temeri mari, 
că se vor întâmpla evenimente grave.

Medicii din Brașov în întrunirea 
lor din 28 Dec. a. c. au stabilit, pe basa 
tarifului publicat de ministeriul r. u. de 
interne, onorarul medical (minimal) în mo
dul următor: 1. In cașuri, când medicul 
se angajază ca medic de casă pentru un 
an, onorarul anual se stabilesce anticipan- 
do prin învoire reciprocă. In acest, onorar 
însă nu sunt cuprinse taxele pentru even
tuale operațiuni, său consilii medicale. 2. 
Pentru o visită medicală Ia locuința bol
navului, când nu esistă un angajament 
anual, seu în cașuri, când medicul inter
vine în locul medicului de casă, se plătesce 
o taxă de 3 cordne, în timpul (filei, ăr 
noptea 6 corone. Decă se cere medicului 
să se examineze cu ocasiunea unei visite 
mai mulți bolnavi, se va plăti pentru pri
mul pacient taxa întrăgă, er pentru fie
care pacient, care a fost examinat, sepa
rat câte 1 cordna. In cas, când bolnavul 
lucuesce la o distanță inai mare ca 2 ki
lometri de locuința medicului, se va plă
ti și trăsura pentru medic. 3. Pentru un 
consiliu medical cu 2 seu mai mulți me
dici se plătesc fiecărui medic consultant 
câte 12 corone, prin urmare și medicului 
de casă. Pentru consilii medicale în tim
pul nopții se va plăti taxa (luptă. Ori-ce 
consultațiune medicală cu 2 seu mai mulți 
medici, precum și tratamentul medical al 
unui bolnav prin 2 său mai mulți medici, 
care se întâlnesc la aceași oră, se consi
deră de consiliu medical In asemenea ca
șuri medicul de casă va primi un onorar 
de cel puțin 6 corone pentru fie-care con
sultațiune. Acest onorar se achită ime
diat după terminarea consiliului. 4. Pentru 
consultațiuni medicale la locuința medicu
lui se plătesce un onorar minimal de 2 
corone. 5. Taxa minimală pentru certifica
te medicale este 4 corone. 6. Pentru exa
minări microscopice și chemice se va so
coti un onorar de la 5 corone în sus. 7. 
Onorarul medical pentru intervențiuni chi
rurgicale și tratamentul ulterior, pentru 
bandage s. a. este stabilit în tariful III. 
de ministerul u. r. de interne. 8. Tac- 
sele stabilite în punctele de mai sus se 
refer la publicul Brașovean. 9. Medicii 
sunt autorisați a trimite socctela despre 
pretensiunile lor bolnavilor, cari au rămas 
în restanță cu onorariul medical.

Afacerea Syveton a produs deja a- 
tâtea amănunte surprindătpre, în cât ame
nință a deveni o afacere rnisteridsă de 
tristă celebritate. Impresia generală ce se 
degajază din numărosele anchete și para- 
anchete este că Syveton a fost o victimă 
care și-a pierdut vieța tocmai în momen
tul potrivit și favorabil guvernului. Ceea- 
oe este mai trist în acdstă afacere, este ro
lul odios al nevestei sale, care se vede, 
că a lucrat de conivență cu adversarii 
politici ai bărbatului său. Care va fi re- 
sultatul final al investigației și când se 
vor termina cercetările, nimeni nu pote 
să scie. Firele au fost înodate cu multă 
dibăcie. Independent de resultatul anche
tei, opinia publică cinstită dm Franța ve
dem că și-a formulat verdictul de achi
tare. In ochii acestei opiniuni publice Syve
ton a fost un om de o moralitate irepro
șabilă. A fost ucis și chiar după morte 
s’au făcut încercări criminale de a-i mur
dări memoria.

La curtea rusă trăia de noue ani o 
bonă englesă, care crescuse pe marea du
cesă Olga, fiica mai mare a Țarului. A 

cum doi ani fusese îndepărtat din servi
ciul Curței un servitor maur, acusat de a 
fi sustras hârtii importante din biroul Ța
rului. Acum însă s’a descoperit, că hoța 
fusese servitdrea englesă. Servitorii pala
tului au vădut’o dilele acestea intrând în 
cabinetul de lucru al Țarului și esaminând 
hârtiile de pe birou. Ei au încuiat imediat 
ușa și au însciințat garda. Acăsta sosind, 
a făcut o perchisiție servitorei, care ră
mase încuiată înăuntru, și au descoperit 
la densa câteva hârtii de ale Țarului. Ser
vitdrea a fost escortată de un mare nu
măr de polițiști până la graniță.

Velocipede pentru cai. Un inventa
tor american a combinat o șea c’un ham, 
care se sprijină pe două rdte de cauciuc 
plin, pneurae, legate de resorturi de a 
drepta și de a stânga pântecelui calului. 
Ajutat de aceste rota, animalul se dice 
că alărgă încă odată mai iute și cu o os- 
tenelă nespus de mică din parte-i.

Resboiti vălului femeilor. Esteticii 
berlinesl au dovedit, că dămnele, cari 
portă vel pe față, sub pretext ca să-șî a- 
pere pelița de praf din atmosferă, nu nu
mai că nu-șl ajung scopul, dăr se aleg — 
o ordre! — eu nasul roșu. Er nasul roșu 
se scie, că nu stă frumos nici omului, ne
cum demnelor și gingașelor dnmnișore.

Procedeul înroșirei nasului e urmă
torul : vaporii de apă din respirație se 
condenseză pe văl și se precipită pe vâr
ful naiului, în dfle mai răcorose. Multe 
domne s’au lăsat să fie convinse, dărcele 
tinere nu, de ore ce, obiecteză ele, băr
bații nu portă văl, și cu tote acestea mulți 
au nasul roșu, — și încă fdrte roșu.

Concertul musicei orașului. Mâne, 
Duminecă va avă loc în sala otelului Eu
ropa un concert dat de musica oreșului. 
începutul Ja orele 8 sera.

Un duce german despre jurnalism.
La banchetul ce s’a dat la 28 De

cemvrie în Berlin din incidentul aniver
sării de 80 ani a profesorului Ludovic Pietsch, 
ducele Ernst GUnther, fratele împă
rătesei germane, a ținut un discurs în ca
re a vorbit despre presă. Discursul a pro
dus un efect profund asupra celor presențî. 
Ducele Ernst Giinther a dr între altele:

„Jurnalismul nu e o carieră ușoră și 
mulți sunt cari nu sciu să-i dea impor
tanța cuvenită. Jurnalismul are avantagiul 
față cu celelalte cariere, că cineva pdte 
întră aici fără marca oficială a examenu
lui de stat, și că cel ce îmbrățiseză aces
tă carieră este liber și independent și la 
vîrstă tînără are o influență pe care mulți 
demnitari nu o au la sfîrșitul vieții lor.

Etă de ce plenitudinea puterii jurna
listului este de mare importanță și cred 
că sunt de acord cu representanții pre
sent! ai presei, când d'c, că jurnalismul 
ca și parlamentarismul numai în libertate 
deplină pdte să-și împlinăscă misiunea".

Din Macedonia.
— Un călător sosit din comuna Hru- 

pesce spune, că o bandă grecescă de 40 
inși a năvălit în satul bulgar Smârdeș 
(Castoria) și a ucis 5 notabili bulgari și 
pe învețător.

— In comuna Longobardi, situată 
numai la două căsuri depărtare de Mo- 
nastir, a fost împușcat preotul grecoman 
din satul Reșca, împreună cu un fierar, 
care îl acompania, de membrii ai comite
tului bulgar.

— Lângă satul bulgăresc Bogdanița 
a avut loc o ciocnire între o bandă bul- 
gărescă ;;și una de grecomani bulgari. 
Lupta a durat 10 dre. A doua cli banda 
grecomană fiind surprinsă de Turci parte 
a f igit, parte a cădut în mânile lor.

— Din Salonic se scrie: Bandele 
grecesci au început se amenințe pe Ro
mâni și să-i teroriseze. Ast-fel (filele tre
cute s’au dus în comuna românescă Fe
tița și au pus în vedere institutorului ro
mân, ca să părăsescă comuna în termin 
de 15 Z'le, în cas contrar va fi împușcat. 
Un fruntaș român, care îndrăsni să se 
opue, fu luat în pădure și bătut. De ase
menea sunt amenințați Românii din îm
prejurul Caterinei, Palian, Palatina ele. 

Institutorul român Nero a plecat din co
muna Belcamen din causa amenințărilor 
acestor bande.

Convocare.
In sensul decisiunei nr. 231 din 24 

Nov. a. c. a comitetului central al „Aso
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român", prin care subsem
natul a fost încredințat cu reconstituirea 
despărțământului Cohalm, se convocă prin 
acesta adunarea cercuală de reconstituire 
a despărțământului Cohalm al „Asociațiu
nei", ce se va ține Marți în 10 Ian. n. 
1905 ța patra di de Crăciun) în Cohalm 
în sala hotelului Schlosser la 10 ore a. m. 
cu următorea ordine de di: 1) Deschide
rea adunărei. 2) Numirea unui notar și a 
unui oassier ad hoc. 3) înscrierea de mem
bri noi și încasarea de taxe. 4) Alegerea 
directorului și a comitetului cercual. 5) în
chiderea adunărei.

La aedstă adunare sunt invitați toți 
membrii „Asociațiunei" nostre de pe teri
toriul desp. Cohalm, precum și toți spri
jinitorii și binevoitorii culturei poporului 
nostru.

Sibiiu, în 29 Dec. 1904.

Ioan 1. Lăpedatu, 
delegatul comitetului central al 
„Asociațiunei pentru literatura 
română și cultura poporului 

român".

P. S. Cu acestă ocasiune d-1 profe
sor Aurel Ciortea va ține o prelegere 
despre „Vieța lui Christos" cu ajutorul 
aparatului de proiecțiune (skiopticon).ULTIME SCIRI.

Budapesta, 31 Decemvrie. Par
tidele fusionate, națională (Apponyi) 
și a lui Szederkenyi, vor ține la 3 
Ianuarie 1905 conferențe, în ca i pro
babil vor enunța intrarea lor în parti
dul kossulhist.

BucurescT, 30 Decemvrie. Că
meșă n’a ținut astăcjî ședință. Vice
președintele I. Poenariu-Bordea a 
declarat deputaților presențî, că nu 
p6te deschide ședința, nefiind pre
sent nici un ministru. Ședința s’a 
amânat pe mâne. In decursul <Țilei 
au fost primiți la palat miniștrii D. 
Sturdza și Em. Costinescu. După a- 
miacjl au fost primiți în audiență 
d-nii Aurelian și St. Șendrea, preșe
dintele Camerei.Diverse.

Fudulia. — Un om, de meserie băr
bier, veni într’o di la duhovnicul său spre 
a se spovedi.

— Părinte, dise bărbierul, am venit 
să mă deslegl de păcat, sciu că aveți a- 
cestă putere.

— Da, tată, răspunse duhovnicul, noi 
care înfățișăm pe Isus Christos, avem pu
terea să deslegăm unele păoate, dăr sunt 
altele cari nu se pot ietta.

Să vedem cu ce ai greșit înaintea 
lui Dumnezeu.

— Eu, părinte, sunt fudul, fudulia se 
dice că ar fi un păcat mare.

— De, e păcat, să înțelege.
Der ia spune-mi, fiule, ai învățat cum

va carte multă ?
— Nu, părinte, căci tata era tot băr

bier și în loc să mă dea la școlă, m’a 
ținut lângă el, ca să-i învăț meseria.

— Atunci trebuie să fi bogat?
— Der de unde. Ai vădut sfinția ta 

vr’un bărbier bogat?
— Apoi frumos nu văd să fi, <fise 

duhovnicul, avere n’ai, învățătură nici a- 
tât: Nu esci fudul fiule, ci ești prost.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Szenâsy Hoffmann & Co. 
JSi&gazin a’e m&tăsărie,

BUDAPEST, IV.. Becsiutcza 4. sz. 

pentru Sesonul de baluri 1905.

Mare asortiment de stofe de mătase și gaze, VosSe de sole, 
8“o pel ine briliante și Crepe de chine briliante în tote colorile.

Louisine soie, per metru . . 95 cr., fl. 1.25 și fl. 1.90 
Liberty sublime în tote colorile, per metru . . 78 cr.

Mare asortiment de rochii flitter, aurii, 
argintii și negre, precum și rochii de fantasie.

In magazinul die mătăsării:

Szenăsy, Hoffmann ’& Co.
Hudapest, IV,, Becsi-ntcza 4. 

recunoscut ca firma cea mai bună și solidă, se află tot- 
deuna cele tnai frumose nouveautăs

——r- La dorință se trimit mostre gratis și franco.

I
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PUBL1CAȚ1UNE 
referitor la fassionarea venituri
lor aparținătore la darea de venit 

de cl. IV.
Amploiații de stat, amploiații ju

decătorești, amploiații vre-unei fun- 
dațiuni comune, oficianții comunali, 
oficianții bisericesc!, oficianții unei so
cietăți, seu oiicianții privați, oficiali, 
cancelisti, personal c-ri în luna Ianu
arie 1905 trag leafă fixă seu pen
siune, gratificațiune ori taxe de ondre; 
văduvele cari trag pensiune, seu gra- 
tificațiune', conducătorii de prăvălii, 
cari sunt aplicați constant, îngrijitorii, 
manipulatori, comptabili, cassari și 
peste tot tote acele calfe și toți lu
crătorii auxiliarii cari au leafă lunară 
mai mare de 80 cor., precum și pre
oții, cari au leafă fixă, profesori, în
vățători, instructori, scriitori, artiști, 
servitori de cancelarie etc. sunt obli
gați ca să indice în foia de fassio- 
nare, ce li se va trimite gratuit, ve
nitul aparținătorii! în darea de venit 
de cl. a IV, afară de aceea direcțiu
nile întreprinderilor și a institutelor, 
primăria, cassa, proprietarii de pă
mânt seu de prăvăliă, de la care con
tribuabilii își trag plata, încă se pot 
obliga, ca despre personele aplicate 
la dânșii seu în prăvălia lor, să îna
inteze o listă cu numele și plata res
pectivilor la comisia pentru statorirea 
dării.

Plătitorii de dare au se arete în 
foia de fasionare pe basa datelor din 
a. c. seu a anului antecedent peste 
tot leafa ordinară, pensiunea, gratifi- 
cațiunea seu competința de ondre, cu 
un cuvent tote acelea venite, cari le 
trag în urma ori și cărui serviciu îm
preunat cu oficiul lor, fie ’n bani 
gata, seu în naturalii, seu în alte be
neficii.

De sub fassionarea acestor venite 
nu sunt scutite nici chiar acele coin- 
petințe, pentru cari nu se plătesce 
dare, dedre-ce numai personele com
petente de a statori și prescrie da
rea sunt chiemate de-a judeca, că 
vre-un câștig ore-care în bani gata 
seu un venit în naturalii seu alte ve
nite cad în sfera dării de venit de 
cl. IV, seu nu.

Prin fassionare falsă a venitelor 
aparținătore dării de venit de cl. IV 
cu intențiunea de-a păgubi statul (§ 
31 din art. de lege XXIX 1875) 
se comite transgresiune în contra ve
nitelor statului, care se pedepsesce 
1—8 ori cu suma cu care a voit 
să păgubescă statul. Suma care o 
constatează definitiv organele compe
tente pentru statorirea dării, se con
sideră drept sumă cu care s’a păgu
bit statul, oficianții întreprinderilor 
publice cari sunt deobligate a da so
coteala publică, asemenea și cei a 
Reuniunilor nu fasionează, ci între
prinderile și reuniunile respective sunt 
obligate a fassiona venitele acelora, 
de a încassa dela dânșii darea de 
venit aruncată și de-a o plăti la cassa 
statului în quartale de an.

Ofițerii, oficianții și amploiații, 
cari își trag plata de la stat seau de 
la cassa vre-unei fundațiuni publice 
manipulată de stat, nu sunt obligați 
se fassioneze, darea de venit a aces
tor contribuabili o statoresce oficiul 

financiar și o încasează în cassa co
mună prin detrageri lunare.

Deacă cine-va are mai multe ve
nite cari aparțin dării de venit de 
classa a IV.. atunci tote aceste ve
nite se contrag și după suma con
trasă se prescrie darea de venit de 
ci. a IV-a.

Brass 6 1904, Decemvrie. 
Perceptoratul orășeneșc.

Nr. 10489-1904.

PUBLICAȚIUNE
| referitore Ia fasionarea venitelor 
aparținătore la darea de câștig 

cl. a III.
Contribuabilii sunt obligați de a 

fasiona pană în 20 ianuarie 1905 
venitul curat după câștigul seu afa
cerea sa, pe timpul celor 3 ani pre
mergători ai anului de dare, seu dacă 
afacerea nu ar exista de atâta timp, 
atunci venitul curat pe timpul dela 
înființare, adecă pe timpul existenței 
aceleia.

Ca câștig curat să consideră par
tea acea a veniturilor din afacere seu 
ocupațiune, care resteză după ce se 
detrag spesele necesare pentru con
tinuarea afacerii seu a ocupațiunii; 
acelea spese însă a propriețariului 
afacerii seu peste tot a plătitoriului 
de dare, cari nu sunt în legătură nici 
cu afacerea, nici cu ocupațiunea, ci 
se recer seu pentru susținerea sa, seu 
a familiei — nu vin detrase din ve
nitul agonisirii.

Decă cineva trage venit din mai 
multe întreprinderi și isvdre de ago
nisire seu de venit, este deobligat de 
a fasiona separat despre fiește-care 
întreprindere, afacere seu agonisire.

Acei plătitori de dare, cari lu- 
creză cu calfe, trebue se -alătureze 
la fasiune și o listă despre lucrători, 
în care e de-a se induce prompt nu
mele respectivilor, diua intrării în ser
viciu si leafa lunară seu anuală.

Acel plătitor de dare, care întră 
în șirul plătitorilor a dării de venit 
de cl. a III. numai după conscrierea 
contribuabililor și a obiectelor de da
re, este obligat să-și înainteze fasiu
nea în decurs de 2 luni de dile, nu
mărate dela diua deschiderii afacerii 
sale, supuse dării.

Listele pentru fasionarea veni
telor aparținătore dării de venit de 
cl. a III., precum și a calfelor apli
cate în afacere, se dau plătitorilor de 
dare gratis din partea antistiei (pre- 
ceptoratul orășănesc),

Cei ce fasioneză sunt obligați 
a împlea tote rubricile din listă, și 
ca dovadă că singuraticele date,.be
au comunicat punctuos și consciențios, 
în loc de jurământ î-și dau cuvîntul 
de ondre ca cetățan, î-și subscriu 
numele, adăugând diua și locul.

Acesta fasiune trebue subșter- 
nută antistiei comunale (perceptora- 
tului orășănesc) în decursul terminu- 
lui mai sus amintit.

Toți acei plătitori de dare, cari 
cu ocasiunea conscrierii contribuabi
lilor și a obiectelor de dare, fasio
neză fals în scris seu verbal despre 
afacerile, întreprinderile, câștigurile și 
isvorele de venit, cu scopul de-a pă
gubi statul, seu denegă acestea, seu 
î-și baseză fasiunea pe date a căror 
falsitate se pote documenta, prin de

negarea în parte, seu peste tot a 
singuratecelor obiecte |de dare, comit 
transgresiune în contra venitelor sta
tului și se pedepsește în sensul §-i 
100, al art. de lege XLIV, din 1883, 

Brass 6, 1904 Decemvrie.
Perceptoratul orășenesc.

Nr. 10489-1964.

PUBLICAȚIILE 

referitore la sarcinele de pe case 
și pământuri cari sunt a-se scădea 
la statorirea dării supletorie după 

venitul general.

Dare supletorie după venit ge
neral se plătesce:

a) 30 perțente pământuri, după ca
sele supuse dării de chirie, după dă
rile directe de stat prescrise pe anul 
curent și după aruncul pentru res- 
cumperarea pământului.

&) 4O°/o după casele, cari plă
tesc dare după classe.

c) 2O°/o după case și pămân
turi, cari beneficieză de liberarea de 
dare, perțentele se socotesc după 
suma do dare, care ar fi trebuit să 
se plătescă sub numirea de venit ge
neral și arunc pentru rescumperare, 
decă proprietatea nu ar avea bene
ficii de a fi liberă de dare pe un 
timp oreși-care.

Proprietarului de casă seu de 
pământ, a cărui proprietate este în
greunată cu împrumuturi, în sensul 
articolului de lege XLVI § 13 i-s’a 
dat următorul beneficiu:

a) I-se scade proprietarului 10% 
din camătă de pe un an ce a plă
tit’o după suma capitalului încă ne
plătit până la finea anului precedent, 
cler acesta numai în cașul decă și da
toria și și carnetele sunt intabulate.

5) La împrumuturi luate de la 
institute de bani, cu conditiuni de 
a replăti capitalul în mai mulți ani 
în sume fixate, camăta se socotesce 
socotindu-se cât cade pe un an în 
sensul carnetelor statorite în contract 
decă împrumutul se replătesce nu 
la începutul anului ci în decursul 
aceluia atunci se va socoti camăta 
anuală proporțional după carnetele din 
amil prim și cel din urmă și așa 
i-se va statori venitul anual general.

Carnetele ce se plătesc după dă
rile statului intabulate nu se subtrag 
la statorirea dării pentru venit gene
ral. (1883 XLVI. 16).

Din disposițiunea luată sub a) 
se vede limpede, că basa scăderii 
seu a subtragerii o formeză acea sumă 
de camătă anuală, care se plătesce 
după restul de capital rămas neplătit 
la finea anului ce premerge anului 
în care se statoresce darea. Der decă 
un proprietar de pământ în luna lui 
Ianuarie 1906 a luat un împrumut 
de 100.000 corone de la un privat 
și din aceata pană la 1 5 Decemvrie 
a replătit 60.000 corone, atunci basa 
scăderii seu a subtragerii pe anul 1907 
o formeză 10% din carnetele ce se 
plătesc dupărestul capitalului de40.000 
corone neplătit încă la finea lui Dec. 
1906.

Acestă procedură însă se refe- 
resce numaila împrumuturile îndatinate 
menționate în alineatul a), pentru-că 
acestea se deosebesc în mod evident 
de împrumuturile luate dela institute 
cu condiții de plată speciale.

Și anume pentru institute de cre
dit, cari dau împrumuturi la statorirea 
venitului general seobservăurmătorele:

aa) Carnetele după împrumuturile 
ce se dau cu replătire într’un număr 
anumit de ani se socotesc pe întrega 
durată a anilor și apoi drept cassată 
se acea sumă, care cade pe un an 
socotită după perțentul de camătă 
pus în contract pentru un an.

bb) Din camăta ce cade pe anul 
de dare — nu pe anul precedent — 
se iau l.O''/0 și în modul acesta se 
îndeplinesce acest beneficiu și la îm
prumuturile. care se’ncep în decursul 
anului (1891 41.187 P. M. R. 1891 
P. K.)

Observăm la acest loc, că sub 
cuvântul camătă la statorirea dării 
după venitul general, înțelegem acea 
camătă, care o plătesce institutul după 
împrumutul original și o petrece și 
în cărticica partidei cu un perțent 
ore-care fixat, nu pote forma însă basa 
pentru scădere, ceea-ce se plătesce la 
institut pentru replătire din capital 
seu sumele ce se detrag partidelor 
din partea institutelor sub titlul de 
administrație (1893. Ord. M. Fin. 
28058 P.’ K. 1893 Nr. 13).

Fassiunea trebue dată la primăria 
comunală (perceptoratul orășenesc) în 
anul de dăjduire și anume de la 
1 — 31 Ianuarie.

Pasiuni Intrate mai târdiu în sen
sul ord. M. Fin. 21275 din 1897 
Martie 23 publicată în P. K. nr. 10 
numai pe calea justificării se pot valora 
si acesta numai decă se dovedesce 
că întârzierea s’a întîmplat dintr o 
causă neîncunjurabilă.

Despre fasiunea presentată se dă 
adeverință, care servesce drept dovadă,

JăscepțiunI fac cașurile menționate 
sub b). pentru-că acei plătitori de 
dare, cari i-au împrumuturi de la 
vr'un institut și-1 întabuleză după ter- 
minul pentru fassionări, au dreptul 
în termin de 30 de dile dupăîntabulare 
să arete la direcțiunea financiară, că 
prin prescrierea dării înainte de întîm- 
plata întabulare a împrumutului, i-s’a 
făcut nedreptate și cere îndreptare.

Toți plătitorii de dare, cari cu 
intenție umblă să păgubescă erariul 
în cestia dării de venit general arătând 
datorii neîntabulate, comit transgre
siune și se vor pedepsi.

Brass 6, 1904 luna Decemvrie. 
Perceptoratul orășenesc.

Sz. 300-1904 kj.
hagy.

Arveresi hirdetmeny.
Nâhai Boutoiu Andrei hagya- 

tâkâhoz tartozo es nevezettnek Po- 
rond-ntcza 39 haz szâm alatti lakă- 
sân taiâltațo, leltârozott — hâzi es 
konylia— berendezâsi târgy-ik. arany 
ăs ezust nemiîek. valamint. ahagya 
tâkhoz tartozo 7000 klgra ruge juft 
es flatai bârâny tyapju es egyebb 
nyers termeuyek 1905 evi Jânuâr hfj 
4-6n delefdtt! 9 orakor nyilvânos âr- 
vereseu elfoguak adatni.

Ezeu ârvetâsre — venni szân- 
dâkozokar, oly figyelmeztetessel hi- 
vom meg, miszerint az eladâs a lel- 
târi beesâr mint kikialtâsi âr mellett, 
de azon a’.ol is, a legtObbet iiieră- 
nek 6s azonnali keszpănz tizetes 
mellett fog ezkozdltetni.

Brassd, 1904 evi Deczember 
ho 31 eri.

Neme-t Peter, 
kir kdzjegyzo.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


