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0 vechiă dorință
a Romanilor uniți.

De un șir de ani încoce se aud 
mereu plângeri, aci dintr’o parte, 
aci din alta, că vieța bisericâscă îd 
diecesele Metropolieti române unite 
e în plină stagnatiune, că peste tot 
domnesce un mutism îngrijitor în 
cler, care pote fi întrecut numai de 
grozavul indiferentism, ce a cuprins 
de altă parte mirenimea, care a în
cetat cu desevîrșire de a ave și ea 
o însemnătate și un rol în biserică.

Cel din urmă semn de vieță, 
în ce privesce chemarea lor de a 
conlucra cu preoțimea în interesul 
bisericei, l’au dat mirenii înainte cu 
câtî-va ani la adunarea, ce s’a ținut 
în Clușiu în causa autonomiei bise
ricei române unite.

Metropolitul din Blașiti a fost 
asigurat deputațiunea acelei adunări, 
că archiereii bisericei române unite 
își vor face datoria, luând în mâna 
lor causa aperărei autonomiei în 
contra nisuințelor cutropitore ale bi
sericei catolice unguresc!; se fie der 
liniștiți poporul și clerul.

De atunci domnesce erășl liniște, 
o liniște care ar fi devenit aprope 
mortală, dbcă n’ar ti fost întreruptă 
— cel puțin în ce privesce clerul — 
de consfătuirile a două sintide ar- 
chidiecesane, ce s’au întrunit în anii 
din urmă.

Ținutu-s’au și aceste sinăde așa 
ejicând cu ușile închise. N’au fost 
admiși a asista la ele nici măcar ra
portorii foilor nostre, și deci numai 
din aucjite și din vorbite a aflat și 
publicul nostru câte ceva despre lu
crările acelor sinode, a aflat mai cu 
semă — de n’o fi cum-va mai mult 
o dorință, decât faptă petrecută — 
că în sînul părinților acestor sinode 
s’a dat espresiune și îngrijirei, că 
de atâta amar de vreme nu se face 
nimic pentru a atrage și pe mireni 
la opera ce are de scop întărirea 
organismului bisericei și bunul mers 
al afacerilor ei administrative. Fapt 
este, că unul din aceste sinode a 
fost decis și convocarea unui congres 
mixt compus din preoți și mireni, 
care se se ocupe cu unele cestiuni 
de viâță ale bisericei.

Sunt vr’o patru ani de atunci 
și pănă acum nu s’a desmințit, că 
s’a luat acâsta hotărîre în Blașitî, 
dăr nici nu s’a făcut nimic pentru 
a-o duce în îndeplinire. S’a impus 
în acest interval resolvarea unor 
cestiuni grave de urgență, cum era 
aceea privitore la miseriile ce se 
fac arebiereilor și clerului cu aju- 
torele de stat. S’a încercat se se 
galvaniseze organisația sinodelor cle
ricale protopopesci, ca prin acest 
mediu se se ajungă la un ore-care 
resultat practic; der înzadar. Sino- 
dele protopopesci, după câte-va sfor 
țări, și-au pierdut răsuflarea, sufe
rind de inaniție. Oausa? E în ge
nere binecunoscută și stabilită de 
opiniunea publică clericală și mi- 
renă. Acestor sinode, ca să potă 
să-și împlinescă funcțiunea avend 
putere și vieță, trebuia să li-se in
ducă sânge prospet, ceea-ce nu se 

putea decât numai apelându-se și la 
conlucrarea mirenilor.

Sinodele mixte ar fi fost ceva 
și ar ti putut se dea o direcțiune 
sănătosă lucrărei comune în apă
rarea «marilor interese ale bisericei. 
Der unde sunt aceste sinode mult 
dorite și când va veni odată și îm
părăția lor?

Va veni și va trebui se vie, când 
se va deștepta consciința datoriei 
de opotrivă în popor și în cler, când 
bărbații pătrunși de greua lor che
mare din tabăra mirenă ca și din 
cea preoțescă, vor înțelege odată, 
că nimic în lume nu se pote crea 
prin dorințe deșerte, ci numai prin 
fapte.

Ne-am bucurat mult când am 
înțeles că în privința acesta bărbații 
din protopopiatul Clușiului au dat 
un esemplu din cele mai lăudabile, 
întruniți în sinod mixt protopopesc, 
după-ce și-au împlinit sfânta datorie 
de Români, protestând împotriva 
atentatnlui urzit contra națiunei 
nostre pe terenul școlar, au ridicat 
cestiunea cea mare a sinodelor mixte 
diecesane. Judele de la curtea de 
apel din Clușiu V. Hossu a făcut 
în privința acesta o propunere, ce a 
fost primită cu însuflețire și care 
tălmăcesce gândul și dorințele gene- 
raie ale fiilor bisericei.

D-l jude a cerut și sinodul a 
primit ca I. P. S. Sa Metropolitul 
să fie rugat a convoca un Sinod 
mixt archidiecesan și să binevoiâscă 
a face pașii de lipsă pentru ținerea 
unui congres al întregei provincii 
metropolitane,

Se pote bre ca protopopiatele 
din archidiecesă, la cari sinodul a- 
minti.t din Clușifi a decis a se a 
dresa în acestă cestiune, să nu ade- 
reze unanim la propunerea de mai 
sus? Ar trebui să desperăm decă 
am admite contrarul.

. Dorim, ca ceea-ce s’a făcut în 
Clușiu, prin frățesca conlucrare a 
preoților și mirenilor în frunte cu 
zelosul protopop al tractului, se afle 
răsunet atât la centru, cât și în pro
topopiate,— căci e timpul suprem să 
se împlinăscă odată vechea dorință ea 
prin sinbdele mixte să 8e regene
reze organismul slăbit al bisericei 
spre binele ei și al. neamului.

Brașov, 27 Noemvrie.

Trimiterea flotei austro-ungare 
în apele levantine. Cetim în numărul 
de alaltăeri al diarului vienes „Reichs
wehr11, despre care se scie, că eîntotdeuna 
bine informat în ce privesce afacerile mi
litare ale moDarchiei nostre, următorul 
comunicat: „Precum aflăm, s’a luat ho- 
tărîrea a trimite deja acum escadra c. și 
r. într’o escursiune navală în Levante. 
O escadra a monarchiei. ndstre, care e 
compusă actualmente din vasele „Habs
burg", „Arpad", Babenberg“ din cruci- 
șătorii „Aspern", „Szigetvâr", „Zenta“ și 
din torpilorul „Satellit" împreună cu 9 
alte torpildre, puse sub comanda contra- 
admiralului Petrusky, are să acosteze 
deja îu decursul acestui an la țărmurile 
Albaniei și Greciei. Deși trimiterea es
cadrei c. și r. în străinătate a devenit 

în anii ultimi o măsură periodică și deși 
se stabilise deja mai ’nainte pentru pri
măvara anului 1905 visitarea Levantei, 
totuși. pare bătător la ochi, că escadra 
nostră este dirigiată înainte de vreme în 
străinătate, și anume după-ce deabia au 
fost înrolați în marină recruții de marinari 
din ăst an. Credem că nu greșim, când 
presupunem, că acesta disposiție stă în le
gătură cu cestiunea macedondnă și că ea 
a devenit necesară în urma greutăților 
ivite cu Porta, ca o demonstrațiune tacită, 
inse destul de elocventă*.

Noul cabinet serbesc s’a consti
tuit în diua de 8 Decemvrie. Regele Petru 
a acceptat lista presentată de Gruicî. Di
ficultatea cea mai mare a fost în jurul 
portofoliul justiției și comerciului. Advo
catul criminalist Hostiei, care primise la 
început, s’a retras neavând încredere în 
durabilitatea ministeriului. Portofoliul jus
tiției va fi administrat provisoric de Ni- 
colici, ministrul instrucțiunei publice, er 
la comerciu și lucrările publice a fost 
numit Costa Stefanovicl-, pănă acuma ne
cunoscut ca individualitate politică. Cei
lalți miniștri rămân.

Naționalitățile din Transilvania și 
Ungaria.

Revista francesă „L’ European* pu
blică un articol forte interesant asupra 
naționalităților din Transilvania și Unga
ria și asupra maghiarisării. Cu statistica 
oficială ungară dovedesce, că în regatul 
St. Stefan rassa dominantă (maghiară) e 
în minoritate față cu locuitorii de celelalte 
naționalități. Cu Evreii împreună (851,378) 
locuitorii de rassă maghiară numără 
8.742,301, er celelalte naționalități nema
ghiare mai bine de 10462.358. Massa do
minantă este deci în minoritate.

In ce privesce cuceririle limbei ma
ghiare în ultimii 25 de ani, ,,-L’ Europăen" 
constată următdrele :

In comit. Alba-de-jos din 212,352 lo
cuitori 36,300 sunt Maghiari, 166,099 sunt 
Români și 9'573 aparțin altor naționali
tăți. Numărul Nemaghiarilor cari sciu un- 
guresce este de 12,495, adecă 6'9%.

In comit. Bistriță-Năseud din 119014 
locuitori, 8 475 sunt Maghiari, 82,256 Ro
mâni, 28,283 alte naționalități. Numărul 
Nemaghiarilor, cari sciu unguresce e de 
7534, adecă 6'8°/0.

In Giuc din 128.382 locuitori 110'953 
sunt 'Maghiari, 15,936 Români și 1483 alte 
naționalități nemaghiare. Numărul Nema
ghiarilor cari sciu unguresce e de 5'580, 
seu 33'8°/0.

In Treiscaune din 137,261 locuitori, 
116,755 sunt Maghiari, 19,439 Români și 
1'067 alte naționalități nemaghiare. Numă
rul Nemaghiarilor, cari sciu unguresce este 
de 7.752, seu. 37-8%.

In comit. Hunedora din 303,838 lo
cuitori, 32,316 sunt Maghiari, 257,013 Ro
mâni și 14,508 alte naționalități. Numărul 
Nemaghiarilor, cari sciu unguresce e de 
16,851, adecă 6'2%.

In comit. Coșocna din 204.361 locui
tori 54.781 sunt Maghiari, 140,229 Români 
și 9.351 aparțin altor naționalități nema
ghiare. Numărul Nemaghiarilor, cari sciu 
unguresce este de 13,326 seu 9'6%.

In comit. Sibiiu din 166,188 locuitori 
8'084 sunt Maghiari (?), 108'418 Români 
și 49.691 alte naționalități uemaghiare.

In Solnoc-Dobâca 47,2f2 Maghiari,t 
180,309 Români 9'163 alte naționalități, 
Numărul Nemaghiarilor cari sciu ungu
resce 13,282 seu 7%.

In Ternava-mare 17,139 Maghiari, 
61,779 Români și 66.220 alte naționalități 
nemaghiare. Numărul Nemaghiarilor, cari 
sciu unguresce este de 17,258, adecă 14%.

In comit. Arad 71,894 Maghiari 214.250 
Români și 43,696 alte naționalități nema
ghiare. Numărul Nemaghiarilor, cari sciu 
unguresce 31,419, adecă 12'2%.

In Bihor 280,120 Maghiari, 236,114 
Români, 10.801 alte naționalități nema
ghiare. Numărul Nemaghiarilor, cari sciu 
unguresce 41,591, său 16'8%.

In Caraș-Severin 21,439 Maghiarij 
328,371 Români și 93, 191 alte naționali
tăți nemaghiare. Dintre Nemaghiarii, can 
sciu unguresce sunt numai 4'8%.

In Selagiu 76,482 Maghiari, 125,451 
Români și 5360 alte naționalități. Numai’ 
14'3% dintre Neinaghiari sciu unguresce.

In Timiș 36,894 Maghiari, 162,756 
Români, 198,360 alte naționalități ne
maghiare. Numai 8'6% dintre Nemaghiari 
sciu unguresce.

Autorul articolului F. Pietrich, care 
a cules aceste date cu ocasiunea uneî' 
călătorii, ce a întreprins’o în regiunile Un
gariei <jice la fine, că aceste cifre sunt 
semnificative.

Ele cuprind fapte reale și vii, cari 
desfid tote tentativele nebune de maghia- 
risare cu ori-ce preț.

De acum înainte nu se va mai pută 
înșelă multă vreme Europa asupra unei 
stări de lucruri, care se presintă pe fie
care ții mai nefavorabilă celor mai obs-' 
tinați maghiarisatori.

Acesta e resultatul unei politice, 
care a cerut sacrificii enorme din partea 
statului ungar și care mai contrîbue încă 
a semâna discordie între diferitele rasse 
cari locuesc în aceeași țeră.

Din Franța. La desbaterea budge
tului justiției, mai mulți oratori au criticat 
sistemul de spionagiu. Din partidul guver
namental s’a propus ca interpelațiile opo- 
siționalilor se fie luate imediat la desba- 
tere. La votare însă propunerea guverna
mentală a cățlut, întrunind numai 268 vo
turi față cu 295 oposiționale. Desbaterea 
s’a amânat deci pe a doua ții, 9 Decem
vrie.

Ribot, fost ministru, a ținut la întru
nirea societății republicane un discurs vio
lent în potriva sistemului de spionaj. Gu
vernul stă sub tutela francmasonilor și nu 
scie se interpreteze concepția libertății în 
sens mai larg.

Mișcarea pentru constituțiune 
în Rusia.

Din tote părțile Rusiei „semstvo-' 
urile" (adunările districtuale) manifestăză 
în favorul unui regim constituțional și' 
trimit adrese de supunere cătră Țarul. Așa 
a făcut și Semstvo-ul din guvernamentul 
Kalaga. Adresa ce a trimis’o Țarului ac- 
centueză, că numai liberul cuvent e sincer 
și că numai lucrarea unor cetățeni cu 
drepturi egale și a căror personâ e invio
labilă pote fi roditore ; pledeză apoi pentru 
libertatea consciinței. Dăcă, dice, împăratul 
ar chema în jurul seu pe representanții 
poporului ca să conlucreze cu ei, aceștia 
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ar forma o putere tare în jurul mbnar- 
chului și i-ar ajuta de a conduce țera pe 
cărarea desvoltării pacînice a tuturor pu
terilor intelectuale și industriale :sp're glo
ria guvernului împărătesc.

Deputatul Golubitzki, care a ținut o 
vorbire pentru susținerea stărilor ăotuale 
a fost fluerat de publicul de pe galerie, 
din care causă acesta a fost deșertată.

Diarului berlines „Local-Anzeiger" 
i-se raportezi din Petersburg: Cei din 
jurul Țarului asigură, că constituțiunea ce 
o recomandă congresul Semstvourilor n’are 
de-ooamdată nici o șansă. Mare parte a 
consilierilor Țarului, i-au dat aoestuia 
sfatul de a nu se învoî nicî-decum să se 
introducă reforme oa cele, pe cari le cer 
adunările districtuale, deorece aprope 90 
de procMite din pdporațiunea rusdscă nu 
sein ceti și scrie. Intre asemeni împre
jurări o constitutiune n'âr pute aduce 
nicî un folos statului.

Kesboinl ruso-japones.
Bombardarea flotei rusesc!.

Japonesii de la Port-Arthur, stăpâni 
pe colina 203 metri, și-au pus de gând să 
nimicescă de-ocamdată flota rusescă din 
port. Din cartierul imperial de la Port- 
Arthur se anunță la Tokio, că bombarda
rea vaselor rusesc! cu tunuri de calibru 
mare, a dat resultate escelente. S’a băgat 
de semă, că numărose ghiulele au nimerit 
vasele „Perestyef", „Pobjedau și „PaUada*. 
„Perezvjet" a luat foo, er „Pobjeda“ s’a 
răsturnat pe partea dreptă. „Retvizan'1 sa 
scufundat. Dintre vasele mai mari numai 
„Sebastopol? a rămas încă neatins.

Despre asediarea forturilor se anunță 
următdrele diarului „Daily Telegraph": 
După încercări de dece d'le ale Rușilor 
de a recuceri colina de 203 metri, ei ne- 
isbutind au lăsat colina în stăpânirea Ja- 
ponesilor. In urma acesta Japonesii au 
ocupat Marți așa disa colină-roșie situată 
la distanță de 300 metri de la colina de 
203 m. De altfel nu este constatat încă 
cu siguranță locul de unde Japonesii au 
bombardat în filele din urmă vasele ru
sesc! din port.

Diarul „Tageblatt" din Berlin pri- 
mesce din Tokio soirea, că forturile situate 
hi nord Se Port-Arthur sunt încă tote în 
stăpânirea Rușilor și cercurile militare ja- 
ponese nu cred, că Port-Arthurul va căde 
înainte de finele lunei Februarie.

De pe câmpul de răsboiu din Man
ciuria n’au sosit scirî mai însemnate.

SC1R1LE D1LE1.
— 27 Noemvria v.

Distribuire de porumb țeraniloi 
din România. Cantitatea de porumb dis
tribuit pănă acum Ia țăranii lipsiți de mij- 

loee, e de 4000 vagone. Se va mai îm
părți o cantitate înăem-nată, spre a pute 
sătisfabe, pe cât va fi cu putință, nevoile; 
țăranilor nevoiași. Raportele sosite de la! 
prefecturile de judățe, descriu în culori 
negre situația țărănime! mai din tdte ju
dețele țărei. S’au luat ^măsuri oa distribu
ția porumbului Să se facă fără întârziere 
prin prefecții de județe. Oassa centrală a 
băncilor populare, care făcea pănă acum 
distribuția, nu se va mai ocupa de cât de 
partea pur financiară.

In județul Argeș, într’un mare nu
măr de comune țăranii macină ovăsul și 
fac făină din el.

Lipsa aprdpe totală de nutreț din 
anul acesta și prețurile enorme cu care 
se vinde puținul furaj ce se găsesc», a 
făcut pe țăranii din județul Buzău să-și 
vîndă vitele pe nimic, neavend mijloce 
a le scdte din ărnă.

In oborul de vite din Buzău — unul 
din cele mai însemnate din țeră — prețul 
vitelor a ajuns derisorifi: o vacă cu vițel 
se vinde cu 26 lei, o păreefie boi ‘de jug 
40 lei. Măcelarii venițî din Buburesci, 
Ploesci, Galați, Brăila etc., duc cu dânșii 
3ute de capete de vite, — și acest fapt 
se repetă în fie-care săptămână, — așa că 
puținele vite de jug ce au mai rămas 
prin comune, sunt neîndestulătore a face 
muncă agricolă pentru amil viitor.

Protestul sinodului din Clușiti a 
scos din sărite pe energumenul de la „M. 
Szd" însărcinat cu spionarea, denunțarea 
și desfigurarea celor mai leale acțiuni ale 
Românilor și după-ce îl atacă pe d-1 pro
topop Dăianu spunând că „șî-a secerat 
laurii antimaghiari pe timpul procesului 
„Memorandului" când în calitatea sa de 
director al „Tribunei" (insinuare neesactă 
atiaehronistă!) ar fi potențat maghiarofo- 
bia Românilor pănă la gradul de rebeli
une" — tăgăduesce dreptul sinodejor de 
„a-se amesteca în politică" și atrage a- 
tențiunea ministrului de culte asupra ele- 
rtilui gr. cat. „care în corporațiunîle bise- 
rieesci face politică".

Jupânul delator s’a întrecut pș sine 
însuși prin denunțarea sa perfidă. ,

Doliul Regelui Carol. Regele Carol 
al României a adresat președintelui con
siliului de miniștri, următorea scrisore, 
care a fost cetită -în ședința de Joi a ca
merei și senatului: „Scumpul meu preșe
dinte al consiliului! In dilele de mâhnire 
ca și în cele senine am fost tot-deuna în- 
cuhjurâ’t de dragostea iubitului meu po
por. Și de astă-dată, când cruda sdrte îmi 
răpi pe mult iubitul meu frate Frederic, 
dovezile de adevărată simpatie mi-au ve
nit din tote părțile. Sunt viu mișcat de 
aceste sentimente așa duiose în cari în
durerata mea inimă găsesce mângăere și 
alinare. Ași fi dorit să mulțumesc fie-că- 
ruta în parte. In neputința de a face a- 
cesta te rog. scumpul meu președinte al 
consiliului, să areți în numele meu între
gului cler, d-ior representanți ai națiunei, 
autorităților civile și militare, precum și 
tuturor persdnelor 'private nețărmurita și 
adânca Meâ reburioscință. Primesce scum
pul meu președinte al consiliului, încre
dințarea afecțiunei ce ți păstrez.—Gărol“.

In Roma s’a serbat la 8 Decemvrie 
cu mare pompă aniversarea de 50 de an! 
a proclamării dogmei despre zămislirea 
neprihănită a Maicii Domnului. In biserica 

Sf. Petrii a celebrat, liriirgia papa -Piu X, 
care a fost transportat ftn biserică pe „se- 
dia gestatoria". Asemenea serbări s’au ți
nut în tS'tă lumea în bisericeie catolice.

logodnă. Victor» F. Neigruțiu și Oc
tavian Drag aș logodiți. Nou Românesc — 
Silfii».

De Ia esposiția agrară din Bucu- 
resci. Dintr’un raport al societății agrare 
din Bucuresci asupra mersului esposițiu- 
nei, estragem următorele date: Incassările 
începând cu <j'ua de 25 Martie 1904 când 
s’au început primele lucrări pentru espo- 
sițiunea agrară pănă în dlua de 10 Noem- 
vrie a. c. au fost de 231.960.63 lei, 
er cheltuelile de 227,536.37 lei. Resultă 
deci un venit curat de 4,424.26 hi. Es- 
posițiunea a fost visitată de 107 298 per- 
sone, de la cari s’au incassat 42.365.50 
lei. Afară de acesta esposiția a mai fost 
visitată de vre-o 3600 elevi, cari n’au plă
tit taxe de întrare Din cifrele visitatoii- 
lor mai sus înșirate, cari fac d’abia a treia 
parte a populațiunei capitalei și d’abia 
2%. a poporațiunei României, resultă, că 
publicul visitator a lăsat în privința a- 
căsta mult de dorit.

Oficiul silvanal al orașului Brașov 
aduce la cunoscința publică, că cil anul 
viitor începând, la comande de cel puțin 
25 grămejl ă 4 m. cub. lemne de fag, a- 
ceste vor fi aduse cumpărătorilor din pă
dure direct acasă ; prin urmare cad chel
tuelile de transport din magazin pănă a- 
casă, cari făceau de grămadă 1 cor. 44 
b. și astfel prețul pentru o grămadă â 4 
m. cub. lemne este redus la 17 cor. 60 
b. Cumpârători! sunt rugați a se anunța 
în cancelaria oficiului silvanal orășenesc 
(Rosenanger nr. 9)

Vandalism la universitatea din 
Vitena. Studenții universitari germani din 
Viena au cerut de la rectorul universită
ții măsuri reprehensive împotriva colegi
lor lor negermani. Rectorul a refusât. In 
urma acestui refus, studenții german! au 
spart ușa rectoratului și au sdrobit tot mo
biliarul. — Frumose lucruri!

Concertul Elvira Revere, care la 
dorința espriinată din mai multe părți se 
va da mâne, Duminecă, în sala Redutei, 
promite plăceri deosebite. Avem înaintea 
ndstră numârdse recensian! apărute în de
cursul anului 1904 în fiarele din străină
tate precum în „Neueste Nachrichten", 
„MorgenpoSt", „N. Freie Presse", „Frem- 
denblatt" etc., cari unaiiim laudă șcdla 
admirabilă și arta neîntrecută a d-șdrei 
Revere. De altfel și concertul dat Sâm
băta trecută în Brașov a încântat publi
cul orașului nostru. Atragem deci deose
bita atențiune a amatorilor de musică a- 
supra concertului de mâne seră.

Inundările din Sulina. Am publioat 
la timp desastrul causat de inundațiile de 
la Sulina din primele dile ale acestei luni 
Diarele din regat aduc acuma sbirea, că 
în afară de pagubele produse în oraș, lo
cuitorii și pescarii de prin tote satble măr
ginașe din întrega deltă au suferii 
pagube oolosale prin pierderea instrumen
telor lor de pescuit. Valurile mării au 
smuls tote carmacele și le-au transportat 
la distanțe forte mari. Așa după furtună 
locuitorii din Sf, George au găsit parte 
din carmace de la Portiță pănă în apro

piere de Mangalia, er pescarii din Valcav 
(Rusia) cari își aveau întinse carmacele 
la Stari-Stambol și le-au găsit pe la gura 
Sf. George. Pescarii din Valcov au sufe
rit pagube de peste 200.000 lei er cei de 
4a Sf. 'George de peste 300.000 lei.

Visita fratelui regelui Angliei la 
Papa. Principele Artur de Connaught, 
fratele regelui Angliei, a dat Joi o vțsită 
Papei, care a făcut principelui engles o 
primire forte cordială. După visita sa la 
Papa, principele a făcut o visită cardina
lului ,-ecretar de stat Mery de la Val, 
după care apoi s’a reîntors direct la Qui- 
rinal. Ca .-i principele Albert de Prusia, 
principele de Connaught a plecat la Va
tican de la palatul ambasadei englese și 
cu o trăsură a ambasadorului engles.

Căpitan asfixiat. Căpitanul de stat 
major din Budapesta Carol Borbas în e- 
tate de 32 ani a ambțit efri în cabina de 
baie din locuința sa și a dat jos aparatul 
cu gaz, care râspândindu-se în cabină, l'a 
asfixiat. Nenorocitul a suferit ohinuri gro
zave, în cari și-a sfâșiat ou unghiile tot 
trupul.

Avis. Din causa repausului domini
cal va fi deschisă în cetate mâne, Dumi
necă de la orele 11 — 1 a. m. numai far
macia d lui V. Roth de sub casina ro
mână.

Concertul musicei orașului. Mâne, 
Duminecă în 11 1. c. n. are loc în hotelul 
Europa un concert dat de musica orașu
lui sub conducerea d-lui Max Krause. 
Programul bogat e compus esclusiv din 
piese de ale compositorilorStrauss și Lan 
ner. începutul la orele 8 sera. Intrarea 60 
bani.

Corpii! se pot păzi mai bine de bole, 
decă desvoltarea corpului se promoveză 
rațional și forța de resistență se poten- 
țeză. Acesta se pote ajunge, decă se dă 
copiilor în timpul iernei ’untură de pește 
a lai Zoltan, care este fârte nutritdre fără 
miros și fără gust neplăcut. O sticlă 2 cor. 
în farmacii.

Mortea lui Syveton.
Profesorul Syveton, isgonit din învă

țământul public al Franței pentru-că pe 
timpul procesului Dreyfus a „îndrăsnit" a 
se manifesta la o întrunire publică ca au- 
tidreyfusard, distinsul jurnalist, deputat 
cu temperament energic și de-o elocuență 
rară, — a murit asfixiat în locuința sa 
Joi, în 8 Decemvrie.

In aceeași iji aspirând timpul pe 
oare a fost esclus de la ședințele parla
mentare, era așteptat la cameră, âr pe a 
doua di era fixat procesul sfeu la curtea 
cu jurați în cestiunea pentru pălmuirea 
ministrului de resboiu Andre.

In urma coincidențelor acestora, 
mortea lui Syveton este comentată în di
ferite chipuri. Forte puțini sunt aceia, 
cari admit eventualitatea unui accident 
întâmplător. Indiciile par a milita pen
tru una din dduâ: ori sinucidere, ori asa
sinare.

După scirile, ce sosesc din Paris, 
Syveton în numita <Ji, după-ce dejunase,

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Un rendez-vous.
Da I. Palier. '

Gine ar fi întrat în salonaș, ar fi ob
servat imediat așteptarea nervdsă, ce 
se espritna așa dicând în o sută de mici 
detailurî.

In salonaș se afla un bărbat tîner 
torturat de o nerăbdare, dâre părea bă se 
comunică pănă și obiectelor, ce-1 încon
jură. El se plimba agitat de la ușă pănă 
ia masă și într'aceea se uita necontenit 
ia cesornic. Acuși scdte din portofel un 
bilet-rosa parfumat și cetindu-1 pdte pen
tru a suta-oră, compară ora indicată pen
tru primul rendez-vous, cu cea arătată de 
cesornic. Nu-și putea da semă, cum de-1 
face se aștepte -așa mult după fericirea 
dorită de atâtea luni.

Femeia acesta îi cucerise la prima 
iiitîlnire totă ființa. Din acea clipă tdte 
gândurile, tdte dorințele sale erau îndrep
tate spre Helena. Chipul ei îl urmăria ne
contenit făcendu-1 incapabil de vr’o lu

crare seriosă, er ndptea îi răpia somnul.
Și densa?
Helena, o frumusețe rară, într’o :po- 

siție socială strălucită, primi omagiile și 
declarațiile lui Edgar, ca ceva de sine 
înțeles. Atâta îuse nu mulțumia pe.Edgar.

Sprijinit de calitățile sale personale 
și de oratoria-i iresistibilă nu se putea sâ 
nu cucerescă pe Helena. Ea se supunea 
inconscientă din ce în ce mai mult supe
riorității lui Edgar, și în bele din urmă 
observa singură cu spaimă, că a ajuns 
sâ-l iubescă cu patimă. însuși Edgar, bare 
pănă acuma făcea din dragoste un fel de! 
sport, a trebuit se mărturisescă, că de 
astă dată a râmas biruit.

Ou tote acestea a durat uluit timp 
pănă-ce Helena s’a dat prinsă.

In casa părintescă fusbse cresoUtă în 
cinste și respectarea datoriilor. Tatăl ei— 
un militar superior — era persohificațfa 
ondrei și Helena jurase soțului ei cre
dință 'în fața altarului din dragoste 
sinceră.

Păreuhea fredUenta des societatea și 
tiu era decât ceva natural, ca femeia 

I acesta frumdsă se fie întîmpinată din t<5te 

părțile nUrnai cu admirație. Se. obielnuise 
deja ou omagiile și s’ar fi 'mirat decă i-ar 
fi lipsit.

Nu dor, bă ar fi atribuit măgulirilor 
vr’o importanță, îi deveniseră înse o ne
cesitate, ca ceva, ce i-se cuvine de 
drept.

Vorbele dulci o lăsară însâ rece, pănă 
în momentul, când veni Edgar.

Din acel moment însâ amândoi-fură 
copleșiți de vîrtejul patimei, care îi mâna, 
din ce în ce mai mult spre prăpastie.

Nu și-au făcut declarații cU fra9e 
poetice. Nu simțiau necesitatea pentru 
așa ceva. Simțiau ’numai atâta, că inimile 
lor erau create una pentru alta, din mo
mentul prim când au început a bate. Ei 
s’au înțeles fără multe vorbe.

Intâm priviri, strîngeri de mână, vi- 
site convenționale cu frase de politeță, 
în cari vibra jindul mistuitor cu greu su
primat. Dorința însâ, de care amândoi 
erau stăpâniți, de a se vede o oră sin-1 
guri, încă nu fii exprimată. Când Edgar 
* făcut într’o d' 0 alusiune în sensul 
acesta, tot sângeie Elenei se grămădi la 
inimă, er ochii îi fură cuprinși de-o vă

paie pănă atunci ne mai vedută. Ah de 
câte-ori a vrut ea se smulgă aceste cu
vinte, cari în sfîrșit tot trebuiau odată 
pronunțate, de pe buzele Iui Edgar! Cât 
de impulsiv dorea -ea acum să urmeze cu
vintele iubitului!

Dâr se stăpâni încă cu sforțări supra- 
omenescl. Cu ultimele sale resturi de re
sistență se încercă înc’odată a se ocroti 
sub formele tradiționale ale jugului da
toriei și ondrei. Cu un gest suveran, ea 
îl refusă. Edgar a înțeles’o ?și și-a impus 
răbdare. Saiea, că resistență ei nu pdte fi 
de lungă durată și eră și eră reluă atacul și 
din ce în ce cu mai multă impulșiane, 
pănă ce în sfîrșit Helena a cedat. Astă<ji 
o se-l visiteze pentru prima-oră.

Și aștepta numărând minutele și se
cundele. Intârdia prea mult. Cu tdtă ne
răbdarea însă de bare era stăpânit, el îi 
sbusa acăStâ întârdiere. Sciea el prea bine 
cât de mult îl iubesee și ’trebue să fie 
motive de forță majoră cari o rețin.

In sfîrșit 8e audi un foșnet ușor în 
ăntret. Tresări, par-bă ar fi foSt atins de 
o lovitură electrică. Fața i-se îmb ijorâ 
și ochii și-i aținti spre tfță. Dăduse Hel'e- 
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pe la ora 1 p. m. s’a dus în biuroul său, 
«punând nevestei, că vre se se odihnescă 
puțin, er pe la orele 3 va merge la 
-cameră.

La orele 3 nevastă-sa văzând, că 
Syveton nu mai iese, a intrat în odaie și 
jșl-a găsit bărbatul asfixiat.

Robinetul de la soba de gaz era 
raprdpe cu desăvîrșire deschis, er deschi
zătura căminului, pe unde ar fi putut eși 
gazul otrăvicios — astupat cu 
-din diarul „l’Fntranstgeaniu. ■’*"

Doctorul chemat imediat la fața si
nistrului n’a putut constata decât mdrtea.

In Paris s’a produs in urma scirei 
•despre mortea lui Syveten o emoție 
adinei, Syveton este considerat ca un 
.martir al convingerii sale patrio’ice.

Era în etate de 45 ani.

Atrocitățile bandei
grecesc! de la Zelenic.

In ultimele vremuri, bande grecesc! 
conduse de ofițeri și subofițeri greci și 
compuse din mercenari de ori-ce naționa
litate, mai ales din Turci, sunt echipate, 1 
aproviăionate și plătite lunar câte 70 franci ■ 
din fondurile trimise episcopilor și consu
lilor greci de cătră comitetul din Atena,; 
după cum însuși guvernul otoman a con
statat în mod oficial, pentru consulul Ca- 
lergis și pentru episcopul Ioachirn de la 
Al o nas tir.

Aceste bande grecesci nu urmăresc 
■nici odată pe insurgenții bulgari, der ele< 
găsiqd sprijin pe lângă 6re-carî agenți ai 
autorităților otomane, cari caută în ele un 
fel de cooperațiune pentru slăb’rea ele
mentului bulgar în Macedonia, atacă pe 
motabilii bulgari desarmațî din orașe și 
sate, cari refusă să se supue patriarcha- 
tului grecesc. Astfel este tocmai cașul de 
la Zelenic.

In timpul ospățului de nuntă al no
tabilului bulgar Trifon Beleff, la care par
ticipau cele mai bune familii bulgare și 
tmai mulți Turci, o bandă grecăscă com
pusă din 70 indivizi năvăli pe la orele 10 
sera în casa unde se dădea ospățul și 
după-ce închise tdte eșirile, s’a dat la un 
adevărat masacru, trăgând focuri și lovind 
«u baionetele. Au fost ucise 13 persons, 
printre care mirele, bătrânul seu tată, un 
-băiat de 13 ani o fetiță de 10 și un bătrân 
■musulman și au fo6t răniți în mod grav 
5 ospeți, dintre cari un musulman. Prin
tre ospeți nu se găsea nici un insurgent 
seu om armat, pentru-Gă .printre ospeți se 
găseu musulmani și chiar un representant 
.al autorității locale.

După acest oribil masacru, vre o 10 
din acești reu-făcători s!au dus la oasa 
preotului bulgar pentru a-1 ucide și rne- 
găsindu-1 i-au jefuit casa.

nei cheia a doua de la locuință, er pe 
servitor îl concediase pentru astă seră, 
intrega activitate a nervilor săi se con
centra în urechi și cu încordare asculta 
.tîrșăitul încet al pașilor, cari se apropiau 
r-mereu. Acum — se deschise ușa șovăind 
.-și indectB, și în pervazul ei apSrii figura 
:Heienei. Gu un țipet de bucurie sări spre 
densa cu brațele deschise, în mijlocul 
-odăii însă râmase siîlpit, ca un automat, 
al cărui mecanism s’a opr;t. Nu încorda
rea iubirei, ci o .;grdză mortală se :arăta 
pe fașa Heienei. Edgar fu cuprins de-o 
spaimă, ce-1 încremeni. „Ce s’a întâmplat?" 
— voia se întrebe, der răspunsul îl că
pătă înainte de-a fi rostit întrebarea.

Helena trecu pragul îmbrânciți 
■derăt cu forța, er la spatele ei ă 
,gura surîțlătore a bărbatului. Ace
o reverență înaintea lui Edgar, care în- 
tr’aceea căuta se-și redobândescă calmul.

„Ați solicitat, — după cum aflai din 
înlâmplare — o întâlnire intimă cu soția 
mea?*... 0 privire săgetătore... O mică și 
penibilă pausâ și apoi urmă: „Mi-am luat 
voie a ml însoți nevasta la acest rendez
vous. Etă vi-o predau fără cea mai mică 

îjrapotrivire. „Der vino, Madame!" <jise în-

Aceste fapte sunt în mod absolut 
verificate de cătră autoritățile otomane, 
de consulii austro-ungar și rus de la Mo
nastir și de căpitanul italian Luzzi.

Cei 5 răniți sunt îngrijiți în spitalul 
otoman din Monastir.

Cu acestă ocasie autoritățile otomane 
au probat conivența lor cu banda grecescă 
de la Zelenic, căci, acestă localitate se 
află situată la 2 klm. de capitala ținutu
lui Neveska, unde se află subprefectul și 
un detașament militar de 250 de dmenî, 
ai cărei locuitori au auțlit mai mult de 
100 focuri trase de bande. Totuși sub-pre- 
fectul și comandantul detașamentului nu 
s’au mișoat și numai a ddua di s’au dus 
la Zelenic, de unde rău-făcătorii dispă
ruseră.

De la primele sciri asupra acestui 
eveniment, valiul de la Monastir întrebat 
de cătră consuli, a răspuns, că totul era o 
inv.ențiune și adause, că cele petrecute 
erau numai o încăerare între Bulgarii beți 
în timpul nunței și în care eâțî-va au 
fost răniți. A trebuit ca autoritățile con
sulare să se ducă în localitate pentru a 
vede spectaoolul oribil și a constata aser
țiunile inexate ale valiului de la Mo
nastir.

Carmen Sylva și
Ture6icele din Hîrșova.

In volumul „Pe Dunăre“, în care 
Maj. Sa Regina României șî-a descris im- 
presiunile din călătoria făcută împreună 
cu Regele Carol și familia regală română 
în dilele de 27 Aprilie păuă la 3 Maifi a. 
c., găsim următdrele rânduri cu privire la 
întâlnirea Carraeu Sylvei cu o deputațiune 
a Turcoicelor din comuna Hîrșova:

Turcoicele de la Hîrșova îmi trimi- 
seră vorbă, că ar fi fericite să mă visileze,' 
der nu de față cu alți dineul, fiind-că a- 
cesta nu li-se îngăduejd» ași voi însă se 
le primesc pe vapor în cabina mea particu
lară, au făgăduit, că pentru mine și-ar 
desvăli fața, der să nu fie atunci un băr
bat de aprope. Firesce, m'am bucurat fdrte 
mult să văd îutâ’a oră și de aprdpe Tur- 
cdice, pentru-că la Constantinopol n’am 
fost nici-odată, deși drumul pănă acolo 
este de 12 dre. Am poruncit să ii-se pre- 
gătăscă cafea și bomboue. Pe când aveam 
primire în oraș, domnele învăluite în ne
gru, cu vălurile de pe obraz dese și ne
gre, încât nu puteai să vedl nici o trăsă
tură a feței, au fost primite de ddmnele 
mele de ondre; ele lexau dus în salonul 
vaporului și le-.au întreținut fiind ajutate 
de camerierele mele.

Când am intrat eu în salon, au lă- 
pădat vălul și stăteau înaintea mea în hai
nele cele mai frumose; multe dintre ele 
erau forte tinere și fdrte frumose.

Erau îmbrăcate cu catifea roșie cu
sută ou mult aur și în mătase de o co
lora verde albastră, să te minunezi ; erau 

torcându-se spre Helena și apucându-o de 
mână. „Etă amantul, care te aștdptă ou 
dor. Nu l lăsa să se prăpădescă".

„Domnul meu*,.dise în sfîpșit Edgar... 
„Da ce atâta sarcasm? Sunt gata se ve> 
dau ori ce satisfacție!*

„Ah, l-ăsați satisfacția* response dom
nul zîmbind rece. „Se nu ne facem emoții 
de prisos. Ve cedez pe fosta mea nevastă 
fără împotrivire și nici n’am venit pentru 
alta, decât să ve .eomuuic.sacdsta. Și acum, 
domnule și ddînrfă, nu vreu se vă mai. 
deranjez*, și făcând o ușdră reverență 
domnul se retrase.

Helena sări, cu gândul de a se re
pezi după densul, apoi se 'opri încreme
nită... Edgar se apropia .de dânsa și dân- 
u-i‘brațul, o conduse :1a divan, pe care

se aședă mecanic. Ei trase un scaun lângă 
dânsa și se așetjă de asemenea. Amândoi 
.erau zăpăciți, .par'că visau.

Erau acum lângă daltă, nezăticniți și 
nesupărați de nimeni, jsinguri și fără con
trol! Văpaia fierbinte a amorului reciproc 
ba adus la alaltă și acum priveau aiuriți 
în gol, incapabili de o singură gândire. 
Fie-care aștepta un cuvânt isbăvitor de la 
celălalt... Nimica! Numai respirația grea

cu giuvaerurî bogate, mai ales cu salbe 
de aur, de bani frumoși și pote fdrte vechi. 
Codele lor vopsite cu „henna* atârnate pe 
spate erau legate la cap cu tulpane 
fine, de care atîrnau cusături drăgălașe și 
firfirici. Una scia românes.ee, ea făcea pe 
tălmăcitdrea și așa am putut vorbi mult 
timp. Ele și-au esprimat tot felul de do
rințe.

Una era numai de 17 ani și era mă
ritată de 3 luni, nici nu îndrăsnea să ri
dice ochii Ia mine. Apoi îngenunchiară 
tote și se rugară pentru mine: Allah, il 
Allah 1 se audia mai des; impresiunea era 
festivă, seridsă...

Curios esLe cum se îmbracă Turcdi- 
cele: Ele-șl legară mai întâiu, ridicându-le, 
cu panglici de mătase frumosele haine, 
apoi îmbrăcară pe de asupra o fustă ne- 
gră, și apoi un văl mare negru de mă
tase, care-i prins de talie și apoi micul, 
deSul, negrul văl de pe fața. Se pare că 
negrul este moda cea mai nouă și că nu
mai poporul mai portă văluri pestrițe. 
Tdte ddmnele umblă pe stradă în negru, 
numai cele cu totul moderne, când sunt 
în trăsură, dau vălul cel mic peste cap, cu 
condiție se nu salute pe bărbați și nici un 
dqran să nu le cunoscă.

Bibliografie.
Istoria Românilor Bănățeni de Dr. 

theol. George Popomciu .protopresbiter 
ortodocs român în Lugoșiu. — Lugoșiu 
1904 Editura autorului. Tipar, tipogr. 
„Pop. Român" în Budapesta.

Acestă carte (8° mare 424 pag. tipar 
frumos) este menită a umple un gol sim
țit în ce privesce istoria Bănatului și a 
Românilor bănățeni. Autorul cu multă 
■muncă a folosit tdte isvorele asistente pen
tru a scrie aedsta istorie. A percurs cro
nicele vechi ungare, ca și cele moderne 
și a ținut seraă de ceea ce au scris .isto
riografii români ca Hurmuzakî, Hașdău, 
Tocilescu, Xenopol, Densușianu ș a. Eată 
ce dice însusi autorul, Dr. G. Popoviciu, 
în prefața cărții sale:

„Istoria Românilor bănățeni e puțin cunos
cută. Scrierile riostre speciale mai vechi compuse 
de Iiaur'an, Maniu, Vlad și Valea sunt uitate și 
trecute. In timpul mai nou fostul .meu coleg P. 
Drăgălina a publicat 3 broșuri interesante referi- 
tore la trecutul Românilor din Severin. După ce 
am studiat și scrierile speciale ale scriitorilor stre» 
ini: Griselini, Bohm, Schwicker, Milleoker, Pesty, 
Ortvay, Szent.klaray etc. am revădut noteJe mele 
și am publicat lucrarea mea presen’ă. Truda multă 
care am pus’o la compunerea ei, a fost înlesnită 
prin faptul că sunt originar din Bănat...“

Autorul ne mai spune că prin cartea 
sa a avut și ținta de a paralisa unele scri
eri tendențidse mai prospete, cari vor s£ 
mistifioe trecutul glorios și plin de merite 
pentru patrie și coronă a Românilor bă-( 
nățeni.

Cartea este împărțită în 20 de ca-i 
pitole cari începând cu timpurile preisto
rice, apoi cu Dacii, Romanii etc. tratăză 
tdte fasele istorice, prin cari au treept Bă-i 

și ticăitul ceasornicului se ‘audia... 'Un' 
adevărat martinaj!

Helena, oare adineaori se topea de 
dorul iubitului, ședea acuma impasibilă și 
aștepta un cuvânt. Și >el -.trebuia se ,vor- 
beseă — așa cum va vorbi în curând în 
fiemare seră, oând îi va fi nevastă — 
despre lucruri indiferențe, sciri de prin 
țliare, palavre din societate și mici pla
nuri pentru viitor.

Găm nu mai/încăpea îndoielă, acuma 
trebuia se ia pe. axAstă'femeie de nevastă. 
Nu dpr că eugeterea logică l’ar fi constrîns 
la acestă eonelusiune, .ci fiindcă ea îi ve
nise în casă, ea uu fapt împlinit...

Se ridică cu ore-care sforțare și în
cepu să se plimbe de-a^curmezișul prin 
odaie. Apoi se încercă să vorbescă... în- 

itâjfi: încet, monoton și bolborosind, -apoi 
mai repede și fluent. Vorbia despre lu
cruri indiferente, sciri de prin . <jt«re,-pa
lavre din societate șr mici planuri pentru 
viilor, er Helena ședea palidă și mută și 
urmâria cu ochii bleojdiți de grdză, fie
care mișcare a amantului...

Oaițâ. 

natul și Românii bănățeni pănă în 
de adi.

Prețul: Pentru Austro-Ungaria 6 cor 
pentru România 7 Lei. Porto postai se 
plătesce separat.

A apărut:
I. G. Fanțu: Curs complet d,e co

respondență comercială cu esplioai-^a țer- 
minilor comerciali. Ed’ția a dd.ua prelucrați 
ci augmentată I-XI-j-322 pagine. Acestă oar 
te e sorisă pentru oomercianții noștri, pen
tru funcționarii de bănci și pentru condu- 
șâtorii băncilor. Conține esplioă,rl asupra 
eomerciului de mărfuri și de bano.ă, .asu
pra polițelor, mijlocirile de plăți și contu
rile curente-. La sferșit are un vocabular cu 
peste 500 de termini comerciali, esplioațl 
la înțelesul tuturora. Carte foloșjto.re pen
tru toți, cari au afaceri comerciale și da- 
raverl ou băncile. Se pote procurai cu pre
țul de cor 3 50 dela tipografiia A. Mure- 
șianu și dela librăria Giurcu din Brașov.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, io Decemvrie. Atât 

partidul liberal, cât și opoaiția unită 
au ținut câte o confereuță. In cea 
dintâiu Tiaza a anunțat deschiderea 
sesiunei pe 13 Decemvrie. Opoziția 
a decis, că demnitatea camerei nu 
sufere b§ fie presidată de Perczel.

Budapesta, 10 Decemvrie. Aici 
a provocat mare sensație ordinul 
ministrului de culte și iatrucțiune 
Berzeviczy, după care semestrul In- 
tâiti la universitate se declară în
cheiat eu d’ua de 9 Decemvrie. In- 
cheiarea normală trebuia să se facă 
abia peste 12 dile. Disposiția aebata 
a ministrului se inter.preteză în sen
sul, că guvernul doresce, ca tine
rimea să se disolve și se nu ia parte 
la demonstrații politice.

Viena, 10Decemvrie. Giroulă soi
rea despre demisiunea ’lui Koef’ber. 
„Reichsrath“-ul s’a amânat.

Londra, 9 Decemvrie. La amba
sada japonesă de aici a sosit soirea, 
că vasele rusesc! pPerezvje'“, „tPaltava*- 
„Retvizan*, „Pobjeda11 și „Sebastopo'" 
s’au scufundat, nBayanu s’a aprins

Tdte tunurile de pe aceste vase 
și echipagiile au fost transportate pe 
țărm.

0deQ8a, 9 Decemvrie. In cercu
rile militare de aici se vorbesce, că 
admiralitatea rusescă a renunțat la 
speranța de a mai pute salva rămă
șițele flotei din Port-Arthur și a dat 
ordin .amiralului se arunce în aer 
itdte vasele.

Tokio, 10 Deaeravrie. In cercu
rile militare de aici se asigură, că 
J^ponesii nu vor lina ofensiva in 
Măncinwa..

Ce cetesc cumpărătorii luai cii 
dnag’? Gumpârătorii cetesc (1. e. eu mar* 
plăcere, când vr’un comersant anunță oă 
a redus prețurile. Și când cetesc, că ace) 
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 Lâszlo 
M. &. L. succesor. Dâeă firma Lgszlo M. 
.& L. succesor .anunță, că a redus prețurile, 
apoi s6 se scie, că acăsta e adevărat. Cu 
asemenea ocasiuni ipublicul pdte cuwpera 
o,u prețuri fabulos de ieftine. Firma men 

'țjne iefținătatea -axlesta mai ales în vede
rea sesonului de Crăciun ce se apropie

Cu totă scumpete» generală se dă 
ocasie fie-oăruja a-.șL procura cu bani pu
țini haine bune și căldurose. In magazinul 
M. Neumann -Wien I Kărnt.hner Strasse 
19 se pot cumpăra păpă în 24 Deo. cos
tume bărbătescl cu 14 cor., paltdne cu 1(> 
cor., costume de copii cu 8 cor. Paletots 
de copii cu 8 cor. Se recomandă cu deo- 
iBebire Reuniunilor na cadouri de Crăciur..

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
•Redactor, responsabil Titian H/Eop.
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PUBLICAȚIUNE.
In sensul § 203 din ordinul în- 

a:tului minister de interne Nr. 128.000 
—1902 sunt provocațl toți tutorii și 
curatorii, — afară de tată și mamă 
— cari nu sunt obligați de a sub 
șterne socotâlă anuală, că cel mult 
până în 15 Ianuarie 1905 se ridice bi
letele de anunțare dela scaunul or- 
tanal orășenesc și se le umple refe
ritor la relațiunile persanale ale mi- 
norenilor și curandilor dând respuns 
la tote întrebările și până în 31 Mar
tie 1905 se le predea tutorului comunal 
orășeneșc.

Pentru personele cari sunt puse 
sub curatelă — din causă de absență 
nu trebue umplute biletele.

Acei tutori sau curatori, cari în 
gradul neînsemnat de cultură nu 
sunt în stare se umple aceste bilete 
în mod corespundetor, trebue se fa 
că anunțarea verbal — până la ter- 
minul de mai sus — la tutorul co
munal orășenesc.

Brass6, în 8 Decemvrie 1904. 
15S4.,i—3 Tutorul (omunal orășenesc.

De vânzare
Casele din Strada Tocilei nr. 25 v. 
(896 n.) cu frontul la două Btrade, 
cari constau din 4 odăi, bucătărie, 
pivniță, șop de lemne și din o curte 
largă; er tot acolo o casă din nou 
zidită, constătăiore din 2 odăi, bu
cătărie, cămară, pivniță, coteț de 
porci, șop de lemne și curte se vend 
din mână liberă.

Doritorii se pot informa tot aco
lo la proprietarul caselor. 3-3

Anunț de licitație.
In 19 și 20 Decembrie st. n. a. c. 

se va vinde cu licitație în localul ca
sei de Zăldge, dela drele 8—11 a 
m. și dela 2—4 6re p. ni. obiectele 
amanetate în luna lui Octombrie și 
Novembrie 1903, până inclusive cu 
nr. 17237—1903, 
espirat și nu s’au rescumperat

Obiectele carî se vor vinde sunt: 
Oiuvaericale, Ciasornice <le aur .și argint, 
ți alte scule de ara mă, I'ioie, Cositor, tla-

a căror termin a
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GAZETA TRANSILVANIEI.
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Liferant al Curții
3
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Brașov,

M. Neumann
Wien, I. Kărntnerstrasse 19.

Costume de băieți
de școli . . Cor.

Costume de bă
ieți matrosi „

Jachetă bord „
Saco de băieți

p’entru patinat „
La comande să

Cntaldge ilustrate RratiH.
Comande din provincie cu ramburs.

Ce nu convine, se restitue ba,ni.
1528,10—12.

Costume de fe
tițe . . . Cor.

Jachete bord de 
fetițe . . . „

Jachete de fetițe,, 
Saco de fetițe 

pentru patinat. „ 
se arăte etatea.

W)
6 
© 
© 
© 
©

Pentru cadouri de Crăciun
oferea stimatei clientele și On. P. t. public din oraș și dela țară

Deposit-îll meu bogat asortat în Ciasornice
de aur 14 carate, de argint curat pentru Domni și Dame, tot 
felul de Ciasornice de oțel și nickel, tote specialitățile de Chro- 
nometre, Chronograplie veritabile din fichafhausen, Omega, 
Bilodes etc. — Asortiment bogat de ubîecte de aur, ar
gint, lanțuri de aur și argint pentru bărbați și dame, taba- 
cherî, tacâmuri etc. cu prețuri forte reduse.

Tct-odată fac cunoscut, 'On. p. că acum simt în posiție de 
a primi și cele mai complicate reparaturi de ciasornice, 
care le execut acurat cu garanție.

Apelând la sprijinul On. public, re mân
cu fotă stima

Veduva CARL OREHOWSKY.
1—2,1588 Brașov. Str. Vămi nr. 23.

A V I S!
Am ondrea a aduce la cunoscința On. public din oraș și 

dela țeră, că voiu continua

ATELIERUL de FOTOGRAFIE 
al reposatului soț.

Am angajat personal eszjelent. Aducând mulțumirile mele 
On. public pentru încrederea dată de mai rnulți ani soțului 
meu, ine rog ca și eu se fiu sprijinită din partea Oner, public 
în întreprinderea mea.

Brașov, 20 Decemvrie 1904.
Cu totă stima

Louise ved. Car! Muschalek.

nele, liaine bărbătesc! și femeiesc!, Cisme, 
ghete și altele.

Ven4area se face cu ban! gata.
Reseumperarea seu înoirea ama

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

în (țiua ven^ări! cu licitație nU 
se permite nici într’un chip 
lungi amanetarea.

Bras s 6, 24 Novembrie 
Oficiul cassei de amanete din

3-3.(1570)

pARMACIA mea, allătore 
într’un ținut locuit curat de 

Români, cu vendarc anuală de 
6000 cor., si bine asortată, 
(le vendarc.HEGYESY ÂRPAD
4—10,1578 Kâpolnok-Monostor.

Potloba cca ,lla* frumoși a temen este 
-E_______ un bust frumos!

Apa KATHE pentru sin.
Mijloc sensațional, 

scutit prin lege, pen
tru a dobîndi un bust 
frumos, cu efect mira
culos. Apa Kăthe se fo
losește numai pe din 
afară, de aceia e po
trivită pentru orl-ce 
constituție corporală. 
Apa Kăthe pentru sin 
este d« felitl vegeta 
bil, și nevătămătore.

Prețul unei sticle 4 fl. cu instrucție.
Se trimite sub discrețiune cu rambursa prin

Mdm KĂTHE MENZEL, Wien
XVIII, Scliulgnsse 8, I. Stock, Titre 78 
% 8—7.1495. 

Minune mare a secolului present 
AL este invenția
Ciasorniculuî de ‘buzunar

Anker syst. ROSKOPF Patent, 
merge refulat după minută, 
lumină clară. ... . .fi. 2.20 
capac gravat frumos . „ 2.65 

„ „ negru „ „ 3.-
Lanțuri de nickel, aurite cu compas ti. —.45 
In ca-s de neconveniență, banii se returneză.

La dorință trimit prețuri curente gratis și 
franco de Ciasornice de aur, argint China, Mu- 
sicalii, părți constitutive ale ciasornicelor, unelte 
și 1000 ilustrații. 6—10

F. PABM, Krakau. Oster. 
Zieionagasse 3. Fondată în 1852.

O Cadouri potrivite de Crăciun! o

£

o o

Articole pentru cadouri de serbătorile Crăciunului 
cu prețuri forte scăzute 

recomanda Firma |\/|. & L. LâSZlO ^Cesoril. 
Brasov, Tîrgul Inului nr. 29.

Și anume: xxxo. sortiment Toog'at d.e:‘
Basmale, Ciorapi, Pânzărie, Stofe de rochii etc. etc. 

•W* se vinde cu prețuri forte scădute.
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