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„Națiunea" și alegătorii.
Intr’unul din numerii trecuți am 

amintit importanta vorbire ce a ți- 
nut’o contele Apponyi la meetingul 
oposițiunei unite. Eată ce a cjis el 
la cestiunea, decă alegetorii din teră 
pot se dea absolutoriu guvernului 
Tisza pentru violența comisă contra 
regulamentului camerei, ori nu:

„Constituțiunea — c|îse Appo
nyi — n’a dat alegătorilor dreptul, 
ca ei la rândul lor se potă da ab
solutoriu pentru violări de drept să
vârșite, ci ea le-a dat numai drep
tul de-a decide, dâcă e corectă ori 
nu o tendință politică, și de-a înde
părta seu de aduce la putere o ma
joritate".

„’Ml veți dice, că acesta este 
numai formalism, că națiunea este 
isvorul originar al tuturor drepturi
lor și că națiunea pote face ce-i 
place. Decă ai fi așa, atunci noi am 
părăsit basa de drept a constituției 
ungare și am pășit pe terenul plebis
citului napoleonic.

„Națiunea! Ei bine, acâsta pro- 
cedere plebiscitară ar ave un înțe
les și -o îndreptățire etică, decă acea 
societate la care se tipeleză ar fi de fapt 
intriga națiune. Decă milionele popo
rului pășesc la urnă și poporul 
enunță, că eoncetățenul acesta (Tisza) 
a lucrat corect, atunci un asemenea 
verdict pbte se vie în conflict cu 
dreptul formal, der pbte totuși se po
sedă atâta putere morală, ca se dea un 
absolutoriu. Der. acel mic corp electoral, 
care din 17 milione locuitori ai acestei 
ț$ri, cuprinde în sine numai 900,000 
alegători și eschide de la dreptul elec 
torul done milione de concetățeni ai noș? 
tri, cari sciu ceti și scrie, un ast-fel de 
corp electoral pote poseda numai 
drepturi formale, nu pote se-șl arâge 
însă o putere etică, ce ar trece peste acesta. 
E' der numai o comedie, decă punem 
înainte dreptul formal de câte ori ne 
vine la socotelă. Ori că ne ținem de 
dreptul formal și atunci nu se pbte 
alta de cât ca fapta nelegală a gu
vernului se fie nimicită fără milă, 
orf' acceptăm puterea etică a stărei 
plebiscitare napoleonice, de ceea ce 
se ne ferâscă Dumnecțeu. Atunci tre- 
bue se avem și curagiul de a face ca 
tote milionele poporului ungar sS potă o- 
cupa acest scaun judecătoresc, nu înse 
numai un mic cuoțienl al loru.

Cu alte cuvinte Apponyi dice: 
orî ne ținem de constituția rămasă 
din timpurile privilegiilor și atunci 
decide numai dreptul formal; ori se 
avem apoi și curagiul a estinde 
dreptul electoral asupra întregei po- 
porațiuni, și atunci putem accepta 
puterea etică a vocei poporului.

Apponyi, după părerea fliarului 
vienes „Neue Freie Presse", a zu
grăvit pe părete votul universal, cum 
le place a face clericalilor reacțio
nari între cari îl numără și pe el.

Conclusiunile ce le trage nu
mita foie, care stă în serviciul gu
vernului tiszaist, din cuvintele lui 
Apponyi sunt logice și prea intere 
sânte, din care causă le reproducem 
aici fără de a-le mai face nici un 
comentar:

-„...In discursul seu ținut în adu
narea oposițională de Lunia trecută, 
contele Apponyi a denegat minis
trului președinte dreptul, de-a cere 
de la națiune indemnitate pentru 
violarea regulamentului camerei, i-l’a 
denegat, fiind-că din cele șeptesprecțece 
milione ale poporațiunei ungare du drep
tul electoral mai puțin de un milion, și 
acesta minoritate nu pote fi identificată 
cu națiunea.

„E clar că, decă acesta este esact, 
contele Apponyi și partidul său, care 
represintă minoritatea acestei mino
rități, au încă și mai puțin drept, 
de a vorbi în numele națiunei și că 
decă decide numeral locuitorilor, tot sanc- 
tuariul constituțiunei ungare, ca al căreia 
pontifice celebreză bucuros contele 
Apponyi, stă pe un fundament forte 
șubred, fiind-că atunci nu e adevărat, 
că constituțiunea ar fi voința codificată 
a națiunei.

„E caracteristic mai ales, că toc
mai anteluptătorul așa numitelor pos
tulate naționale se provocă la mas- 
sele acelora, cari în Ungaria n’au 
drept electoral. Scie bine contele Ap
ponyi, că din cele șaptesprezece milione, 
cari dîipă dreptul public compun națiunea 
ungară, abia numai jum'etate: sunt Un
guri și în sens etnografic, și că în Un
garia ar trebui sd curgă lupta, pentru 
alte lucruri, decât pentru regulamentul 
lui Daniel, decă ar fi representate și ce
lelalte naționalități în dietă.» o

„Apelul la numSrul poporațiunei în 
Ungaria, este încă și mjți puțin un 
apel la națiune, decât apelul lui Tisza 
cătră alegători; este un apel la na
ționalități, și în cjiua în care ar fi 
ascultat, e de temut, că strălucirea 
isbencjilor lui Apponyi pe terenul 
naționalisărei armatei, ar. deveni tare 
pălită..."

i >
Brașov, 20 Noemvrie.

Contele Tisza la Majestatea Sa. 
Eri după ame<ji, ministrul președinte Tisza 
a fost primit în' 'audiență de Majestatea 
Sa în Godollo. In cercurile politice diu 
Budapesta se crede, că contele Tisza a 
țaportat Majestății Sale asupra situațiunei. 
In urma audienței, s’a ținut aseră un con
siliu de miniștri.

Șituațiunea în Austria. Din Viena 
se anunță, că în șituațiunea politică in
ternă șe-. pregătesc lucruri fdrte însemnate. 
Cehii declaraseră mai ’nainte, oă nu vor 
lăsa să șe primescă nici un proiect, der 
după o consultare mai lungă ei au decis 
se mai facă o ultimă încercare de a ajunge 
la înțelegere cu Koerber și cu partidele 
germane, ca astfel camera se devină capa
bilă’ de a lucra. Cehii au decis adecă, să 
trimită la ministrul președinte Koerber 
comitetul parlamentar al partidului lor, ca 
se trateze cu el. Comitetul s’a și dus. la 
Koerber, având cu acesta o conferență 
de mai multe ore. E vorba în primul 
rend, de a-se afla o modalitate, ca Cehii 
se nu mai facă obstrucție. Conferență cu 
Koerber s’a ținut și eri. Se <jice, că Cehii 
s’ar mulțumi cu o declarație a rniuisț.rului 
președinte în care acesta să promită, că 
va înființa o a doua universitate cehică:

Un memorand în cestiunea ere- 
tanâ. Principele George al Greciei, co
misar,înalț în Creta, a adresat un memo? 
rand d-lor Delcassd, Zettoni, ‘lord 'Lans
downe, agatele Lamsdorf, miniștri ai afa
cerilor streine a celor patru puteri pro- 
teetore. Se scie, că Austria și Germania 
s’au desinteresat complet de cestiunea 
cretană. De la începutul autonomiei; era 
ușor de prevăzut, că în scurt timp se va 
cere unirea Cretei cu Grecia și că suve
ranitatea nominală a Sultanului asupra in
sulei va dispare mai curând său fnai târ- 
diu. Prințul amintesc®, că acesta este do
rința unanimă a administraților săi și că 
representanții lor au cerut de repețite ori 
de la puteri acestă măsură necesară. El ■' 
crede că turburărl grave se pot produce, 
decă poporul Cretan va fi înșelat în spe
ranțele sale și dă' a înțelege, că autori
tatea sa personală va fi micșorată în cașul 
când puterile protectore nu vor faoe 
dreptate cererei. Memorandul nu face nici 
o alusiune la vre-o eventuală demisiune 
a1 înaltului comisar. Se pâre deci fdrte 
probabil, că cererea sa va rămâne pla
tonică și că trupele internaționale vor 
continua a ocupa insula și a păzi ordinea 
până la o dată nedeterminătă. Totuși o re
voltă cretană va pune de sigur Europa 
în mare nedumerire.

Situația politică ungară.
Cele ce s’a petrecut la Iaurin, Gal- 

szecsși Dobrițin, în diua de 1 Decemvrie, 
sunt tot atâtea momente remarcabile a,le 
situațiunei. La Iaurin contele. Tisza, la 
Galszecs conții Andrassy au scos spada 
ca s’o înarucișeze cu adversarul, — er la: 
Dobrițin representanța comunală a dat 
vot de neîncredere guvernului,

La Iaurin contele Tisza a cam pă- 
țit’o. El, care în, discursurile sale din dietă 
mereu avea pe buzele șale „națiunea" și 
„judecata națiunei", s’a pomenit de odată 
că la Iaurin e întâmpinat cu pietri, cu 
fluerături și cu sgomot infernal provocat 
de aceia, cari nu se însuflețesc, pentru 
politica „mânei tari“. Când contele Tisza 
se urcă la gară în trăsură, din mijlocul 
mulțimei adunate sburară pietrii asupra 
trăsurei, er dinaintea edificiului ,.Lloyd“ 
contele, Tișza, fu.primit, cu .urlete și flue-, 
răturl. Când Tisza s’a dat jos din trăsură 
un om a dat năvală , asupră-i și ridică 
ciomagul săi lovescă, însă din norocire 
un polițist l’a oprit iîn săvîrșirea faptei. 
Pe când se ținea discursul de deschidere 
a adunărei, poporul iritat a bombardat cu 
pietri ferestrile edificiului și pentru, men
ținerea ordinei a trebuit să se cheme ,1a 
fața locului întrega garnisonă din oraș.

După adunare Tisza n’a părăsit edi
ficiul pană când husarii și infanteriștii 
n’au curățit stradele de demonstranți. Din 
stradele laterale înse mereu se audiau, 
strigări: „jos Tisza 1“ In porta hotelului i 
„Royal“, unde s’a ținut banchetul, un om 
l’a amenințat pe Tisza c’o umbrelă.

Așa a fost primit Tisza in Iaurin.
iJn alt moment însemnat al <jilei este 

discursul, ce l’a ținut contele luliu 'An- 
drăssy înaintea alegetorilor săi în Galszecs. 
In acest discurs Andrassy a declarat, că 
el nu se va mulțumi cu critica sarbădă, 
ci va lupta din tdte puterile pentru zădăr
nicirea planurilor contelui Tisza. „Nu mă 
voiu da la o parte, ci îmi voiu împlini da
toria, orl-ce urmări ar ave acestă luptă ț 
pentru persdna mea“.

Meetingul studenților în Praga
contra, proiectului Berzeviczy.

Praga, 1 Decemvrie.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Academicii de naționalitate nema
ghiară din Praga au ținut. în 27 Nov. a. c. 
o adunare ou scopul de a protesta solidar 
contra proiectului școlar al ministrului Ber
zeviczy.

Afară de Germani:tote naționalitățile 
nemaghiare din Ungaria au fost represen
tate, Românii prin medicinistul luliu Mol
dovan. Părerile representanților au fost 
concentrate în următdrea resoluțiune pri
mită cu vii aplause de cătră adunare :

„Noi participanții meetingului, aranjat 
de tinerimea academică din Praga, apar- 
ținătdre naționalităților nemaghiare din 
Ungaria, care a avut loc ații în 27 Nov. 
1904 în localul „Narodni dum“, protestăm 
cu indîgnațiune contra proiectului școlar, 
înaintat parlamentului maghiar de cătră 
ministrul de culte și instrucțiune Berze
viczy.

„Protestăm contra acestui proiect din 
punot de vedere al umanității, căci scopul 
vădit este maghirisarea cu forța a po
porale neraaghiare.

^Protestăm contra proiectului din punc
tul de-vedere al culturei generale, căci 
pretinde; ea oundscerea limbei maghiare, 
care nouă, popăre â'rice, ne e de tot 
străină, să fie scopul principal al instruo- 
țiunei, ceea-ce ar face direct imposibilă o 
crescere reală, de care avem necondiționat 
lipsă în lupta grea pentru esistență.

„Protestăm contra lui din punctul de 
vedere al dreptului și al dreptății, căci în 
mod viclean tinde a face ilusorică și cea 
din urmă rămășiță a autonomiei ndstre 
școlare, asigurate nouă prin regele nostru 
atât în legea referitdre ia autonomia 
ndstră bisericeseă, cât și în legea națio
nalităților. /

^Tot-odată provocăm tdte'popdrele 
nemaghiare din Ungaria, cari la olaltă fac 
majoritatea acestei țări, pe Români, Slo
vaci, Șerbi, Cuoațl, Sloveni; Ruteni și Sași, 
a >păși uniți la lupta contra acestui proiebt, 
ca și contra tuturor agresiunilor regimului 
maghiar din Ungaria, nouă adversar.

„Ii provocăm, se. 'îndatoreze pe de
legații lor, a esopera respingerea acestui 
proiect neuman.

„Apelăm în fine la 'toți Maghiarii 
drepți și progresiști, apelăm la totă lumea 
civilisată, a ne împărtăși cu simpatiile lor 
în lupta acâsta grea." med.

Sinodul protopopesc din Clușîu.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Clușiu, 2 Decemvrie n. 1904.
La seria protestelor ce s’au făcut 

pănă acuma din partea Românilor împo
triva proiectului de lege suprimător de 
drepturi al lui Berzeviczy — s’a. adaogat 
eri un nou și energic protest despre care. 

■ viu a vă raporta.
Am d>s că „s’a adăugat", în realitate 

însă protestul acesta este o inițiativă, un 
început demn și mult încuragiator, este 
prjmul protest ridicat din. partea unui si
nod, protopopesc al .bisericei române unite

Sinodul convocat de d-1 protopop 
Dr. Elia Daianu prin circulară tipărită, 
s’a ținut, în cancelaria protopopâscă de la 
casele parochiale din Clușiii. .

înainte de sinod s’a celebrat s. li
turghie, făcându-se tot-odată rugăciuni
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pentru d-1 Ioan Pop, parochul Gilăului, 
care se află greu bolnav.

La orele 9 s’a deschis sinodul de 
cătră părintele protopop Daianu, care a 
rostit o cuvântare fdrte bine argumentată, 
relevând nedumeririle de cari sunt cu
prinși fiii bisericei române unite când 
ved pe deoparle starea precară a cle
rului în urmă fcrăgănării fără sfîrșit a ces- 
tiunei congruei, er pe de altă parte nourii 
amenințători, ce s'au acumulat împotriva 
bisericei prin proiectul reformei școlare, 
care e făurit anume ca se abată școlele 
nostre de la menirea lor firescă, er bisericei 
luându-i Iote drepturile avute, se-i lase nu
mai sarcinile și se o aducă în situația 
absurdă de a susține cu grele jertfe nisce 
aședeminte streine de ea, ba în ultima 
analisă direct dușmănose ei.

Părintele protopop Daianu a făcut 
în cursul cuvântării sale apologia limbei 
naționale, ca limbă în șcdlele primare, in
vocând dreptul divin, dreptul natural, is
toric și pe cel positiv, precum și etica po
litică, carî tote spriginesc și garanteză 
limba poporului român în școlele sale.

Sinodul în numele a 35,000 de su
flete, carî se țin de districtul Olușiului a 
votat în unanimitate următdrea moțiune:

Considerând, că proiectul de reformă 
școlară presentat prin actualul regim, is- 
besce în tdte ideile de drept, divin și po
sitiv, și atacă în mod fățîș autonomia le
gală a bisericei nostre române gr. cat. — 
Sinodul identificându-se cu atitudinea Pre- 
laților români, protesteză în numele drep
tului și al dreptății în contra atentatului 
intenționat prin proiectul de lege al minis
trului Berzeviczy,

Ișî esprimă mulțămita și omagiile 
sale Archiereilor români și îndeosebi Înalt 
Prea Sfinției Sale Preaiubitului nostru 
Archiepiscop și Metropolit de A.-Iulia și 
Făgăraș, Dr. Victor Mihâlyi de Apșa, ru- 
gându-1 cu totă reverința și încrederea, 
ca să aducă la cunoscința tuturor facto
rilor constituționali, că întreg clerul și po
porul credincios, gelos de drepturile bisericei 
și școlei sale, și agitatat de o adencă ne- 
mulțămire, doresce delăturarea atentatului 
proiectat, prin retragerea definitivă a nou
lui proiect de reformă școlară.

Tot-odată sinodul hotăresce și însăr- 
cineză presidiul, ca prin o scrisdre circu
lară să comunice tuturor sinodelor proto- 
popesci acestă decisiune, cu rugarea de a 
o primi și sprijini și din partea lor.

îjs

Sinodul la propunerea d-lui Vas. 
Hossu jude la tabla r. și epitrop al bise
ricei paroohiale din Olușiu, a decis a se 
trece discursul părintelui protopop în pro
cesul verbal.

In acest sinod, la care au paiticipat 
nu numai clerul ci și câte 2 delegați mi
reni dinfie-care parochie (din Clușiîî între 
alții: d-l V. Hossu, jude de tablă, Leontin 
Pop, prim-epitrop, Vas. Ranta Buticescu 
etc.) s’au tratat și alte cestiunî de impor
tanță pentru destrictul Olușiului, er d-l 
jude de tablă V. Hossu a presentat o mo

țiune, care întereseză întrega biserică ro
mână unită.

D-l Hossu a presentat anume mo
țiunea, ca sinodul [se-șz esprime dorința, 
de a se acorda mirenilor loc în vieța or
ganică a bisericei, în sinode diecesane 
mixte.

Moțiunea acâsta luându-se la des- 
batere, după câteva modificațiunî stilare 
s’a primit cu majoritate de voturi în sen
sul, ca 1. P. S. Sa Metropolitul se convoce 
sinod mixt și în înțelegere cu ceilalți Ar- 
chierei se prepare convocarea unui con
gres mixt al întregei provincii metropo
litane.

Corespondent.

Adunarea de protestare din Deșiu
contra proiectului Berzeviczy.

— 1 Dec. 1904.
On. Redacțiune! Ațî anunțat la tim

pul său adunarea de alegători convocată 
pe (Jiua de 22 Noemvrie la Deșiti pentru 
a protesta în contra proiectului Berze
viczy. Adunarea permisă fiind de autori
tatea politică, s’a ’ ținut în diua fixată, și 
din procesul verbal ce s’a luat despre 
decursul ei, vă dau aici un estras în ur- 
raătdrele:

Adunarea a fost deschisă prin d-l 
advocat Dr. Teodor Mihalyi, invitând pe 
cei presențî a-se constitui în ședință și 
a-șl alege president și notari.

La propunerea d-lui Clemente Bar- 
bul au fost ales presidențî: dintre mireni 
Dr. Teodor Mihalyi, er dintre „clericali", 
cum se dice în procesul verbal, d-nii pro
topopi Ioan Welle și Teodor Herman, dr, 
de notari: Dr. loan Cherecheș si Dr. Liviu 
Micșa.

După acâsta d-l Dr. Teodor Mihalyi, 
deschide adunarea și numesce verifioători 
ai procesului verbal pe d-uii Alexandru 
Avram și Augustin Pintea.

D-l Dr. Alesandru Vaida-Voevod, re
ferentul adunărei, face apoi espunerea si- 
tuațiunei politice, etnice și culturale din 
țâră; arată, care e conținutul proiectului 
ministrului Berzeviczy, tendințele ce le 
urmăresce acest proiect, urmările desas- 
truose ce le-ar ave pentru poporul nos
tru, decă ar deveni lege — și de înche
iere presentă conferenței următorul proiect 
de resoluțiune :

„Considerând, că proiectul lui Berze
viczy violeză cele mai prețidse drepturi 
și vatămă cele mai sfinte sentimente ale 
poporelor nemaghiare ;

„Considerând, că acest proiect de 
lege trebue să îl privim ilegal, deorece, 
decă ar fi primit și sancționat ca lege, 
din acâstă împrejurare ar resulta absurdi
tatea legală, că o lege în vigore ar ni
mici drepturi autonome de ale bisericelor 
ndstre naționale, pe când alte legi, în vi- 
gdre, mai vechi, în același timp garanteză 
acâstă autonomie:

„Considerând, că dintr’acâsta contra- 
dicere imposibilă într’un stat de drept ar 
resulta tulburarea păcei și stîrnirea urei 
între naționalitățile patriei;

„Considerând, că școla ar deveni din 
sanctuarul culturei și al luminei, ce este 
astăzi pentru popor, o simplă instituție 
aservită machinațiunilor politice;

„Considerând, că o atare școlă ar 
ave intenție vădită de a răpi și nimici 
posibilitatea progresului cultural al nema
ghiarilor și de a răspândi în sînul lor ire- 
ligiositatea și de a propaga demoralisarea:

„Adunarea Românilor din comitatul 
Solnoe-Dobâca protestâză în contra inten
ției volnice a ministrului Berzeviczy de a 
crea o lege, care ar jigni drepturi vechi 
ale Nemaghiarilor, cu ajutorul unui par
lament în care poporul român nu este re- 
presentat în mod corăspundător;

„Adunarea declară, că tot natul Ro
mân va lupta pe basa legilor positive mai 
vechi în acea direcție, ca intențiile proiec
tului de lege școlar să sufere naufragiu 
pe tdtă linia;

„Adunarea se declară solidară cu tote 
acțiunile interprinse din partea episcopa
telor bisericelor naționale române în con
tra proiectului de lege școlară și îșî es
primă admirația și profundele sale mul- 
țămite față de metropoliții și episcopii 
noștri".

D-l Dr. loan Șliam sprijinesce pro
iectul de resoluțiune și face propunerea, 
ca adunarea să-î primescă cu unanimitate 
și se esprime mulțămită protocolară pre- 
laților români pentru atitudinea lor față 
de proiect, er acâsta se li-se aducă la cu- 
noscință prin câte un esemplar al proce
sului verbal.

Adunarea primesce cu unanimitate 
și însuflețire proiectul de resoluțiune pre
sentat de d-l Dr. Al. Vajda-Voevod, pre
cum și propunerea d-lui Dr. loan Sliam.SOIRILE BILEI.A
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Inaugurarea mausoleului lui Mi- 
haiu Vitezul. Dumineca viitore se va ina
ugura la mănăstirea Dealului mausoleul 
lui MihaiO Vitezul. In vederea acestei 
mari solemnități „Asociațiunea generală a 
studenților univ. români" va organisa o 
„caravană" peutru ca toți studenții să săr- 
bătorâscă memoria marelui erou național. 
In Târgoviște se va face o frumosă pri
mire pelerinilor, organisându-se în acest 
scop un comitet de recepție. — In urma 
intervenției d-lui profesor Tocilescu, sub 
a cărui conducere se face aoest pelerina- 
gin, tdte personele au o reducere pe căile 
ferate române de 50 la sută. înscrierile se 
fac la localul Asociațiunei studenților din 
calea Victoriei 110 în ori ce <ji.

Un vînător român îndrăsneț. „S. 
D. T.“ din Sibiiu scrie: Sâmbăta trecută 
țăranul Petru Muțiu din Reșinari a avut 
norocul să împusce în munții de lângă 
Rîusadului tret urși și anume unul mare 
puternic, al doilea de l’/2 an și al treilea 
de 1 an. Petru Muțiu a descoperit încă 
de Vineri urmele celor trei urși și Sâm
bătă înarmat cu pușca s’a luat pe urme. 

El a ajuns astfel la o visuină, din care 
curagiosul vînător s’a încercat să scotă pe 
urși prin strigăte. Familia de urși însă se 
făcea niznai. Atunci Muțiu a început să 
arunce pietri în vizuină. Laprovocare etă 
că se arată un urs uriaș și vre să se a- 
runce asupra lui Muțiu. Acesta însă nu 
șî-a perdut presența și cu o împușcătură 
l’a culcat la pământ. Tot așa i-a scos cu 
pietri și pe ceilalți doi mai tineri, cari a- 
vură aceeași sorts, ca și tatăl lor. In vi
suină mai rămase încă un puii de urs mai 
mic, care nu voia de fel se iesă. Muțiu 
însă a întrat după el în visuină și l’a u- 
cis acolo. Cu tot curagiul bărbătesc admi
rabil al lui Muțiu, nu sciu ce ar fi pățit, 
decă se întâmpla să dea în visuină și de 
ursoică!

Un statistician italian despre Bu- 
curesci. D-l Ugo 'Glusti, cunoscutul sta
tistician din Italia, în ultima sa scriere 
statistică „La statistica locala in Italia", 
vorbind de lucrările statistice în Europa 
dice: Bucuresciul e singurul oraș din sta
tele balcanice care are un serviciu statis
tic regulat și publică buletine săptămânale 
și lunare, precum și un anuar destul de 
bogat în date deosebit de importante.

O crimă înfiorntore s’a desfășurat 
Mercurî noptea pe„bordul șlepului „Rosina" 
proprietatea fraților Mendl, acostat în lar
gul Dunărei în fața fabricei de făină Vio- 
latos. In timpul nopții căpitanul șlepului 
a fost asasinat cu lovituri de cuțit de mai 
mulți indiviijî rămași pănă astăzi n.ecu- 
noscuțl. împrejurările în cari s’a săvârșit 
crima sunt următdrele: Pe la orele 2 din 
ndpte o barcă s’a apropiat de șlepul „Dezi" 
acostat în fața băilor, din care vre-o trei 
individl s’au urcat pe bordul vasului cău
tând să-l jefuescă. Fiind însă simțiți de 
căpitanul Siciliatos, tâlharii s’au făcut ne- 
văduți prin întunerec, favorisați și de 
pâcla, care domnea pe totă întinderea. 
Deși prima oră surprinși, criminalii nu-și 
perdură curagiul și avură încredere într’o 
a doua întreprindere. Refugiați pe malul 
drept al Dunărei, adecă pe malul opus al 
portului ,român după câteva momente de 
plănuire infernală, se întdrsera din nou în 
largul apei, îndreptându-se de astă-dată 
spre șlepul „Rosina". Ajunși aici ei se in
troduseră prin spargerea unei ferestre în 
cabina căpitanului, anume Suchiardopolo, 
pe care găsindu-1 durmind, îi aplicară două 
puternice lovituri de cuțit în cap. Deștep- 
tându-se nenorocitul căpitan voi să fugă, 
să cheme ajutor, der cum forțele îl pără
siseră, el nu făcu de cât doi pași și fir 
ajuns de criminali, carî îi mai aplicară 
alte trei lovituri de cuțit, mortale, culcân- 
du-1 pentru tot-deuna la pământ. După 
terminarea acestei fiordse opere asasinii 
scotociră cabina furând 2.500 lei și mai 
multe obiecte de valore, cu care au dis- 
dispărut. Tote astea s’au petrecut în per
fectă liniște, așa în cât nici cei cari dur- 
miau în cabinele învecinate n’au sciut 
nimic pănă a doua di matelotul Spiros 
Cerlentis, dădti peste cadavrul șefului său 
zăcând într’un lac de sânge și mutilat o- 
ribil.

Marinari italieni decorați de Țarul. 
Țarul a conferit medalii de aur și argint 
mateloților de pe crucișătorul italian „El
ba", carî dăduseră ajutor echipagiilor ru
sesc! de pe vasele „Variag" și „Koreetz" 
distruse ia Cemulpo.
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Banditul.
Povestire englezescă.

Tom Roket era un bandit. De-alt- 
mintrea ora cam comod, el nu eșia la 
drumul mare, decât când se aștepta da 
vr’o pradă grasă. Poporul vorbia multe 
și mărunte despre Tom Roket. Intre al
tele se vorbia, că e capabil să se arate 
în (jece locuri de-odată. In privința per- 
sonei sale ciroulau fel de fel de versiuni. 
Unii diceau, că e robust ca un atlet, 
alții, că e de statură mică și are ochi 
albaștri.

Tatăl meu era advooat și locuia în 
Glocestershir. Era bărbat înalt, voinic și 
tare ca un leu. La 1795 avuse un proces 
mare urbarial, în care în sesiunea de pri
măvară era să se țină la Warwick per
tractarea finală. In acest proces trebuia se 
mergă înainte de Crăciun la oraș, ca să-șî 
procure nisce acte și fiind om fdrte cura- 
gios, a plecat singur. La întdrcere era o 
nopte cu lună și frigul contenise. Cum 
călărea el așa în trap, de-odată îșî aduce 

aminte, că la hanul, unde poposise nu 
departe de Warwick, a zărit pe chelnerița, 
că-șî face de lucru cu pistdlele lui. Cu
prins de bănuielî, el scose proiectilele și le 
înlocui cu altele.

Călărise deja vr’o 4—5 ore, ajungând 
la podul de lemn de peste nul Avon. 
Aicî, la o cotitură, îi eși înainte un călă
reț mascat. Tata scose repede pistolul și 
ținti asupra călărețului. Pistolul însă nu 
luâ foc. Chelnerița vîrîse o undrea în țîța 
pistolului și o rupse acolo.

— Mai ai unul? — întreba banditul 
liniștit, după-ce văiju, că nicî al doilea 
pistol nu luâ foc.

— Mai am! — răspunse tata. Mai 
ara unul, beciznicule 1 și (jicând aceste cu
vinte prinse pistolul de vârful țevei și îl 
aruncă cu atâta putere spre capul bandi
tului, încât Tom Roket ar fi trebuit să 
cadă mort — dâcă îl nimeria.

Tom însă s’a pitulat cu istețime, 
er pistolul a sburat pe d’asupra lui. Tata 
însă pierdând echilibrul, căcju de pe cal.

Tom sări la el și îi puse genunchele 
pe piept.

— Dă încoce punga, orî te prăpă

desc! Și țeva pistolului său o lipi de tîm- 
pla tatei.

— Na! — dise tata cu dispreț și cu 
brațul liber scose portmoneul din buzunar 
și îl aruncă în drum.

— Acu să dai încoce și portofelul! — 
stăruia banditul. Scdte portofelul ăl ne
gru și gros, ce-1 porțî în buzunarul din 
lăuntru.

— Aicea e! Și fiind-că văd, că eștî 
așa bine orientat, ai fi putut ghici și 
aceea, că în portofel n’am hârtii de 
valdre.

— O să vedem! — răspunse Tom 
și cu o mână începu să borfăiescă prin 
hârtii.

— Acte de proces, carî nu privesc 
pe nimeni, afară de clientul meu, dise 
tata.

— Atunci să le rup — răspunse ban
ditul. Ce să stea aicî de geba? Și începu 
să rupă o hârtie.

— Nu rupe! — dise tata speriat.
— Așa? Va să tot valoreză

ceva?... Să nu pierdem însă timpul. Vedî 
colo podul? Decă peste o săptămână vei 
pune sub pietra de lângă stâlpul stâng 
500 de galbeni, două ore după aceea îți 

vei găsi tot acolo portofelul cu conținu
tul lui intact.

— Și cum să mă asigur, că n’o să 
mă înșeli? întrebă tata încăpățînat.

— Eu sunt Tom Roket! răspunse 
banditul mândru și ridică genunchele de 
pe pieptul tatei. Acum poți pleca. Să nu 
uițî însă, că pistdlele mele iau foc.

*

Tata a vrut să prindă pe bandit în 
cursă și s’a dus la Londra să caute pe re
numitul detectiv Frazer.

Au luat hotărîrea, ca polițiștii ve
nind deghisațî pe diferite căi, să-șî dea 
întâlnire la orele 8 sera la hanul din apro
piere, dr peste o oră să se întâlnescă pe 
șosea cu tata. Ast-fel au vrut să inducă 
în erore pe spionii lui Tom.

Tata a întârdiat puțin și când a 
sosit la locul întâlnirei, a găsit acolo un 
țăran, care l’a salutat.

— Bună sera! răspunse tata.
— N’ai fi așa bun, să-mî spui ce scri- 

sore e asta? și îi presentă o hârtie.
Tata recunoscu, spre mirarea lui, pro

pria sa scrisdre adresată lui Frazer.
— De unde o ai ? întrebă tata.
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Studenții italieni arestați cu ocasiu- 
nea turburărilor din Innsbruck au fost toți 
puși în libertate și trimiși la vetrele lor, 
după-ce li-s’au luat interogatoriile. Nume
lui studenților arestați a fost 57.

Sobrania bulgară a votat în ședința 
sa secretă de eri 422/4 milidne franci pen
tru înzestrarea armatei bulgare cu arme 
nouă.

Ninsori mari. Din Madrid se tele- 
grafieză, că în întrega țeră s’au deslănțuit 
mari viscole. S’au întâmplăt numerdse ne
norociri. Multe persdne sunt cercate de 
miserie, neavând ocupațiune,

Concert militar. Duminecă în 4 De
cemvrie musica militară a reg. 50 ’va da 
un concert în sala cea mare de la „Ge- 
■werbeverein", Program variat în care ve
dem și drăgălașul potpuri nou „Wien bei 
Nachtu. Musica o va dirigia d-1 capelmais
tru în persdnă. Începutul la <5rele8. Intra
rea 40 bani.

Avis. Din partea poliției se atrage 
.atențiunea proprietarilor de case, se cu
rețe zăpada dinaintea caselor și se pre
sare năsip seu cenușe pe unde e alu- 
aecuș.

— Din causa repausului domine- 
■cal va fi deschisă în cetate, mâne, Dumi
necă numai farmacia d-lui E. Neusiădter 
Târgul grâului nr. 7.

Societatea filarmonică din Brașov 
araujază Mercuri în 7 Decemvrie în sala 
cea mare de la Redută primul său con
cert slatutar compus din piese de-ale ma
relui compositor Wagner. Programa eur- 
mătărea: 1) Charfreitagszauber din „Par
sifal", 2) Waldwehen din „Siegfried." 3) 
Wotans Abschied von Brunhilde und Fe- 
uerzauber din „Walkiire" și 4) ouvertura 
operei „Tannhăuser". Membrii sprijinitori 
sunt rugați a-și prenota locurile în libră
ria d-lui H. Zeidner pănă mâne, Duminecă 
în 7 Dec. Cu <jiua de 5 Dec. se pun bi
letele în vencjare.

Concertul musicei orașului. Mâne, 
Duminecă în 4 Decemvrie n. ooncertăză 
•musica orașului în otelul Europa. Cu a- 
cestă ocasiune va păși în public pentru 
întâia dră nou angajatul membru al mu
sicei orășenesc! d-1 Alvin Kdnig (solo- 
trompeter). In bogatul program se află și 
piesa românâscă „Scenă pastorală* de E- 
îinescu, orchestrată de d-1 Krause. înce
putul la orele 8 sera. Prețul intrării 60 
bani.

Kesboinl ruso-japones.
Un raport oficial trimis la Tokio din 

•cartierul general de la Port-Arthur, aduce 
șcirea, că după lupte mari și cu pierderi 
enorme Japonesilor li-a succes a cuceri 
•oolina de 203 metri și fortul, ce se află 
■de asupra ei. Colina acesta a fost centrul 
acelor lupte înverșunate, cari au durat 
patru dile în fața grupului de forturi de 
Ha nord-vest, luptă despre care corespon
denții diarelor englese die, că au fost mai 
■sângerose decât tdte atacurile de pănă 
acum.

— Numele celui, ce mi-a dat-o să 
începe cu „F“.

— Nu cum-va d-ta ești Frazer? în
trebă atunci tata, care nu putea bine dis
tinge pe om în întunerec.

— Ai ghicit-o.
— Și unde-ți sunt omenii?
— Ne așteptă la pod.
Au plecat amândoi spre pod. Aici 

vădură patru deteotivi deghisați venind 
pe patru poteci diferite. Unul era îmbră- 
•cat ca cerșitor sdrențos, al doilea, oa ne
gustor ambulant, al treilea ca fecior de 
boier și al patrulea ca desertor. Tata făcu 
elogii lui Frazer, că a aranjat lucrurile cu 
atâta dibăcie.

Atunci Frazer a început să expună 
planul prinderii lui Tom. La 20 de pași 
de la pod va posta câte doi detectivi și 
în stânga și în drepta, er el împreună cu 
tata va aștepta desvoltarea într’o barcă.

La 30 Noemvrie Japonesii ajunseră 
de mai multe-orl pănă la mijlocul colinei, 
ba chiar și la vîrful ei, der nu se putură 
susține în urma focului ucigător al Ruși
lor. Spre sără însă, Nogi a reînoit atacul, 
trimițând în linia de foc tot ce aveâ mai bun. 
Cătră drele 8 săra Japonesilor li-a succes 
a ajunge la vîrful colinei și a cuceri for
tul. Acest succes i-a costat pe Japonesi 
jertfe colosale. Nu mai puțin de 15,000 
din ei au fost parte uciși, parte grav răniți.

Pe cucerirea acestei coline Japonesii 
au pus de la început mare greutate. De 
pe colină ei pot să bombardeze portul.

Din Petersburg se telegrafiâză, că 
generalul Stossel a trimis fiiului său o scri- 
sore în care spune, că numărul garnisdnei 
sale e de 32,000, cifră în care se cuprinde 
și numărul răniților și bolnavilor.

Situația în Manciuria e neschimbată. 
Corespondentul (jiarului „Standard" anunță 
din cartierul general al lui Oyama, că ac
tualmente nici unul din adversari nu face 
mișcări seriose. Rușii se mișcă ceva mai 
viu, acesta însă numai pentru-că se tem 
de un atac neașteptat al Japonesilor. 
Amândoi adversarii s’au instalat pentru 
iârnă la Șaho și aștăptă întăriri. Eveni
mente mai seridse nu sunt de așteptat. 
La Șaho 1/4 milion de Japonesi se mișcă 
pe un teren atât de august, înoât n’ar fi 
suficient nici pentru o armată, care ar nu
măra numai a patra parte. Soldații japo- 
nes! sufer mult din causa gerului. Cortu
rile ce le-au dus cu ei, nu le pot fi un 
scut, nici colibe de zăpadă nu-și pot face, 
fiind-că zăpada e puțină și peste <jli se to- 
pesce. Japonesii și-au făcut bordee în pă
mânt pentru câte 6 omeni. Aerul în aceste 
bordee e nădușitor și provocător de băle. 
După lupta de la Șaho Kuropatkin a pri
mit 34,000 dmeni și 72 tunuri ajutdre și 
în luna Decemvrie va mai primi 38,000 
dmeni și 88 tunuri. Cu totul pănă la fi
nele lui Decemvrie va avă ajutdre nouă 
de 72,000 dmeni și 160 tunuri, — prin 
ceea-ee armata i-se va întări în mod con
siderabil.

Alegerile municipale în Schein
Scandal ne mai pomenit.

La alegerile municipale de aeji 
în cercul al IlI-lea Scheifi s’a întâm
plat cevașl cu totul neprevecjut și 
neașteptat, ceva înfricoșat din punc
tul de vedere național românesc și 
ne mai pomenit în analele vieții nos- 
tre municipale.

O minoritate disparentă de mal- 
contenți din sînul Românilor Sche- 
ieni, în frunte cu faimoșii Arsenie 
Vlaicu și advocat Mănoiu, a pregă
tit în ascuns un atac asupra cetățuei 
nostre electorale municipale din Sche- 
iul Brașovului prin tradăre, implo

In momentul când Tom Roket seu vr’u- 
nul din ai săi va pune mâna pe punga cu 
bani, Frazer va fluera și detectivii se vor 
arunca asupra individului. Er decă ar is- 
buti să sară în apă, atunci tata și Frazer 
îl vor urmări cu barca.

— Și acum, d-Ie, — continuă Fra
zer — adu înedee punga, se o duo la pi
ciorul podului. D-ta pănă atunci să te sui 
în barcă.

— T6te sunt în regulă — dise Fra
zer peste câte-va minute, întorcându-se la 
barcă. O să punem mâna pe el. Acum să 
așteptăm.

A urmat o jumătate de oră plicti- 
cdsă. Apoi mai trecu un sfert și pe urmă 
erăși o oră. Nici un sunet nu tulbura li
niștea nopții. Tata fu cuprins de pirotelă 
și adormi. Când s’a deșteptat, era singur 
în barcă.

rând și dobândind ajutorul alegăto
rilor unguri din Scheiu, cari pănă 
acuma nici-odată n’au fost intrat în 
luptă cu candidații clubului muni
cipal român.

Pănă în momentul, când scriem 
aceste rânduri ni-se raporteză, că 
pentru lista desertorilor de la disci
plina și solidaritatea națională au 
votat peste 50 Unguri din Scheiu, 
în parte conduși de un comisar de 
poliție maghiar, 6r partea cea mai 
mare de compania Vlaicu-Stinghe- 
Mănoiu.

Cu o oră și */, mai ’nainte ve
ni un raportor, abia resuflând sâ 
ne spună, că a trebuit se-șl facă de 
trei ori cruce, vecjend, că nenoro
citul director al șcblei ndstre co
merciale a devenit cu acesta oca
siune agent și corteș de frunte ma
ghiar, căci cu ochii l’a vâfiut, cum 
împărția liste Maghiarilor, ca se vo
teze cu el. „Ucigă-te crucea drace!“ 
a esclamat raportorul adânc mâhnit 
și scârbit, de ceea ce a vecjut.

In acesta clipită un brav pro
prietar român din Șcheiti vine se 
ne spună că vestitul Coliban, cel cu 
pamfletele, alârgă cu patru sănii după 
alegetorl unguri, pe care îl aduce 
la urnă și îl și duce înderâpt. Ne 
mai spune că a vecjut și pe câți-va 
Sași din Șcheitt votând cu lista 
Vlaicu-Stinghe.

Minunea minunilor, ceea ce nu 
s’a întâmplat nicăiri în țâră, un nu
măr atât de considerabil de alegă
tori unguri a votat pentru o listă, 
în care nu era nici unul de-ai lor. 
Ce marini cu ositate! Nu putem admite 
însă, că tote aceste s’ar fi făcut nu
mai de dragul companiei Vlaicu- 
Stinghe-Mănoiu etc., ci avem cuvinte 
tari de a crede, că Ungurii ca po
litician! practici n’au ostenit, fie și 
numai cu sania, a se înfățișa în sala 
de gimnastică română înaintea co- 
misiunei electorale, presidate de d-nii 
I. Pușcariu și Dr. Baiulescu, fără 
interes, decă nu pentru moment, 
pentru viitor. Se vorbesce deja și 
nu fără temeiu logic, că cei ce au 
introdus afiî pe ascuns trupele auxi
liare adversare în sala de votare au 
încheiat un pact cu ele pentru viitor.

Cum va ,fi acest pact ne putem 
închipui după lipsa de ori ce sfială 
și rușine ce a dovedit-o compania 
faliților de la Sf. Nicolae.

Aucjim, că lista națională sta
bilită de clubul român a întrunit 
pănă acuma peste 80 voturi, der 
minoritatea refractară care a apelat 
la concursul taberei adversare, având 
pănă acuma peste 50 voturi străine,

Se revărsa de cjliuă. Tata se duse 
ață la piciorul podului. Banii dispăruseră 
și în locul lor își găsi portofelul cu ac
tele. In portofel mai era un bilet cu ur- 
mătdrea scrisore primitivă :

„Decă aș fi nimicit aceste acte, 
y’aș păgubi nu numai pe d-vdstră, ci și 
pe clientul d-vdstră, er pe acesta vreu 
's6-l menajez. Etă de ce m’am ținut de 
cuvânt, deși jocul d-tale a fost fals".

ss) Tom Roket.
Tata cuprins de furie alergă cât putu 

la hanul, unde se fixase locul de întâlnire 
al detectivilor, l-a găsit pe toți cinci 
legați burduf, împreună cu Frazer cel 
veritabil.

Cum s’a putut face asta, n’a putut 
să afle tata nici-odată.

— st. — 

e aprope se întrâcă numărul votu
rilor listei partidului nostru național.

Scriem acestea aub impresiunea 
durerosă a veștilor neașteptate, ce 
ne sosesc de la locul alegerei.

*

La 5 bre primirăm soirea, că 
trădarea e consumată. Lista desertori
lor de la causa comună a dobândit 
majoritatea. Acest fapt, care va fi 
scris cu litere negre în istoria Schei- 
lor, a fost salutat de cătră aliații 
presențl ai campaniei nenorocite cu 
sgomotose „Eljenurl".

Dumnecjeu se ierte sufletelor tră- 
dătbre, căci Românii nu le vorputâ 
ierta nici-odată ceea-ce au făcut.

Bibliografie.
„Familia", nr. 47 a. c. a., a apărut 

cu următorul cuprins: „Cântec", poesie 
de Z. Bârsan. „Cântarea oântărilor", schiță 
de Laurenția Gribincea. „Peste adâncuri", 
poesie de Emil A. Chifla. „La stână", 
schiță de Petru Popa. Cugetări. „Marea", 
sonet de N. Radulescu-Niger. „Cine pdrtă 
vina?", siluetă de Dionisiu Stoica. „De 
ce femeile sunt mai frumdse decât băr
bații", croquis de Lys. „Colinde din Bi
hor". de Avram lgna. „Notițe literare", 
de Emil Isac, și obicinuitele rubrice des
pre literatură, teatru și rausică, biserioă și 
școlă etc.

Ilustrație: Fotografie la țâră.
„Familia", revistă pentru familii, a- 

pare în Oradea-mare, în fie-care Duminecă. 
Redactor: Iosif Vulcan. Abonamentul pe 
an 16 cor., pe jumătate de an 8, pe 3 
luni 4. Pentru România pe an 20 lei.ULTIME SOIRI.

Londra, 2 Decemvrie. Cucerirea 
colinei de 203 metri, i-a costat pe 
Japonesi jertfe enorme. întregi com- 
pănii au căcțut pănă la ultimul om. 
Rușii încă au avut pierderi însem
nate cu ocasiunea respingerei singu
raticelor atacuri.

Belgrad, 2 Decemvrie. întreg ca
binetul șl-a dat demisiunea.

Mukden, 3 Decemvrie. Cavale
ria rusescă continuă a urmări pe 
dușman, care se retrage spre sud.

Ce cetesc cumpărătorii mai cu 
drag? Cumpărătorii cetesc d. e. cu mare 
plăcere, când vr’un comersant anunță că 
a redus prețurile. Și când cetesc, că acel 
comersant a redus prețurile în mod con
siderabil, asta o citesc cu plăcere și mai 
mare. In situația acesta se află publicul 
Brașovean față cu magazinul firmei Lâszld 
M. &. L. succesor. Decă firma Lâszlo M. 
& L. succesor anunță, că a redus prețurile, 
apoi să se scie, că acăsta e adevărat. Cu 
asemenea ocasiuni publicul pdte cumpăra 
cu prețuri fabulos de ieftine. Firma men
ține ieftinătatea acesta mai ales în vede
rea sesonului de Crăciun ce se apropie.

Garantez» farmacia C. Balassa, că 
laptele de castraveți veritabil englesesc 
al lui Balassa cu efect miraculos pus de 
dânsul în circulațiune, nu este stricăcios 
feței. Numai odată să încerce On. ndstre 
dame a-șî procura de probă laptele de 
castraveți a lui Balassa și se vor convinge 
că acest cosmetic face se dispară imediat 
pistruile, petele de ficat, sgrăbunțele, pă
răsiți! și ori-ce necurățenie, făcând obrazul 
neted și țînăr. O sticlă 2 cor. Un săpun 
de castraveți veritabil englesesc 1 cor. 
Pudra l cordnă 20 bani. Se pdte căpăta 
în ori-ce farmacie. Să vă feriți de imi
tație.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.

Marele târg 

ocasional de Creciun 
=== d u r e z ă == 
până la finea lui Decemvrie

eu care oeasie mărfurile afl&tore în deposit se vend cu prețuri forte ieftine.
.............. r-.........  , I xl t r e 

Catifea de spălat . . . p. M. dela 48 cr. însus 
Mătase Liberty mostră Japon . „ 65 cr. „

„ negrit . . . . p. M. „ 85 cr. „ 
Louisienno greu scoțian p. M. „ fl. 1-05 cr. „ 
Reclain-Taffte negru, greu și

fașiotor . . . , . p. M. „ 95 cr. „
~— La dorință se trimit i

altele: ■
Rochii de dantele...........................delr fl. 12 însus
Liberty Sublime, leciu, în toțe colorile dela 75 er. „
Louisienne briliante p. M.................. „ 75 cr. „
Kaikis veritabil Japanes p. Meter . „ 85 cr. „ 
Tattle de mătase, uegri, fășiotore în

tote colorile . . p. Mtr. dela II. 1-28 cr. ,, 
lostre gratis și franco. —■..... -.....  ...... .  

Mare asortiment de Bluse din resturi de 
mătase. Cantitate mare de Jupone de 

mătase, cu prețuri forte ieftine.

Szenasy Hoffmann & Co. NEagnzin mâiasârie,
BUDAPEST, IV.. Becsi-utcza 4. sz.
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Product

Liferant al Curții

„Gazeta Transilvaniei* 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții. "W

liferanții curții ces. r.

ISudafolk.

Cadouri

an trebui s£ folosească în 
propriul ei interes numai

Fie-eare familie

Oficiul cassei de amanete din Brașov.
2-3.(1570)

Articole pentru cadouri de serbâtorile Crăciunului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu prețuri forte scăzute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
recomandă Firma M. &. L. Lăszlo Succesorii,

FABRICAT din PATRIE!

I 
angajat personal esielent. Aducend mulțumirile mele 
ic pentru încrederea dată de mai multi ani soțului 

mă rog ca și eu se fiu sprijinită din partea Oner, public

ȚP ARM ACI A mea, aflătore 
*- într’un ținut locuit curat de 
Români, ciî vendare anuală de 
6000 cor., si bine asortată, e 
de vendare.

HEGYESY ÂRPAD 
2—10,1578 Kăpolnok-Monostor.

CoSttithe
tițe . . . Cor. IR

Jachete bord de
'fetițe . . . „16 

Jachete de fetițe „ 20 
Saco de fetițe

pentru patinat „ 20
se arăte etatea.

Anunț de licitație.
In J9 și 20 Decembrie st. n. a. c. 

se va vinde cu licitație in Jocaiui ca
sei de Zăldge, dela orele 8—11 a 
m. și dela 2—4 ore p. m. obiectele 
amanetate ÎU luna lui Octombrie și 
Novembrie 1903, până inclusive cu 
nr. 17237—1903, a căror termin a 
espirat și,, nu s’au rescumperat

Obiectele cari se vor vinde sunt: 
Giuvaericale, Ciasornice de nur și argint, 
și alte scule de aramă, Viole, Cositor, fla
nele, haine bărbătesc! și femeiescl, Cisme, 
ghete și altele.

Vendarea ae fece cu bani gata.
Răscumpărarea seu înoirea ama

netelor se pote face numai cu o cți 
înainte de licitație.

în (jiua vencjăril cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre
lungi amanetarea.

Bras s 6, 24 Novembrie 1904.

Am onârea a aduce la eunoscința On. public din oraș și 
dela țără, că voiu continua

ATELIERUL de FOTOGRAFIE 
al reposatului soț.

Am
Ou. publ
meu.
în întreprinderea mea.

Brașov, 20 Decemvrie 1904.
Cu totă stima

1—6.1578. Louise ved. Cari Muschalek

i‘"*>schto

Buo»’0’ "

fjontra tusei, regușell și catarului
* are efect mai l>«m

ale lui KETHY, 
se observă că la cumpărare se se 
ceră espres BoiklboilC Rethy, 
de ore-ce sunt multe imitații rele, 

swr Un carton 60 bani.
Se cumiperâm» numai 

Rethy Pemete Bombone.
12—12.1517.

M. Neumann
Wien, I. Kărntnerstrasse 19

Costnm'fftde băieți
de șcdiă . . Cor. 10

Costume de bă
ieți matrosi 12

Jachetă bord „ 16
Saco de băieți 

pentru patinat „ 20
La comande să

Catalogue ilustrate gratis.
Comande din provinoie cu ramburs.

Ce nu convine, se restitue bani
1528,8—12.

X ?»
Dnrlnha cea mai rrumdsă a femeii este 
E UUUUd un bust ll-uiMtes! H

Ația KÂTHE pentru sîn
Mijloc sensaționa?, 

scutit prin lege, pen- 
tru a' dbbîudi un bust 
frumos, cu efect mira- & 
cu)os. Apa Kăthe se fo- V 
losește numai pe din 
tțfară, de aceia e po- Nvb
trivită pentru orl-ce 
Constituție corporală.
Apa Kăthe pentru 
este de felii! vegeta 
bil, și nevătămătore. ' 4b

Prețul unei sticle 4 fl’. cu iiistrucțFe.
Se trimite sub discrețiune qțwsațfcbiirsă prin 

Mdm KĂTHE MENZEL,’ Wien
XVIII, Scliwlgasse 3, I. Stock, Titre 7.8 I 

'5G . 7-6.1495, . . . «

ilffmune mare a secolului present 
este’ in'v e n ți a

Ciasornicului de buzunar
Anker syst ROSKOPF Patent, 
merge regulat după, minută, 

cu lumină clară. .... Q'. 2.20 
cu 'capac gravat frumos . „62.65 

„ n neg™ » • • „ 3.-
Lijnțuri Je nickel, aurite cu.., compas 6., —.45 
In cas de neconvenienț.ă, banii se returneză.

La dorință trimit prețuri curente gratis si 
franco de Ciasornice de aur, argint China, Mu- 
sicalii, părți constitutive ale ciasornicelor, unelte 
și 1000 ilustrații. 5—10

I?. PA’M, Krakau. Oster.
Zielonagasse 3. Fondată în 1852.

i *
Struguri frumoși, durabili 

numai acela pote cultiva, care va cere 
gratis Catalogul cu prețurile acelei 
mai marî pepinierl de'vițe, care's’au 
fondat cu ajutorul și controla Statului.

3—20,(1510).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


