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Din causa sfintei sărbători de Luni, ițiarul 
nu va apăre până Marți sera.

Disolvarea dietei.
încet, încet lucrurile au ajuns 

la ultimul și singurul expedient: di
zolvarea dietei. Deja aseră am pri
mit scirea telegrafică, că e vorba ca 
Luni seu Marti se se amâne camera 
pănă după sărbători și apoi se ur
meze disolvarea. ț)iarele cele mai 
nouă, ce ne-au sosit, confirmă că se 
pregătesce așa cava.

Ministrul președinte Tisza, a 
plecat la Viena, ca se raporteze Ma- 
jestății isale asupra situașiunei. Cei 
mai mulțl cred, că el are deja în 
buzunar decretul de disolvare. Sunt 
mulți însă cari ([ic, că numai acum 
Corona va lua decisiunea definitivă, 
pronunțându-se în favorul propune
rilor lui Tisza ori contra lor.

Ori cum ar fi, disolvarea dietei 
este neevitabilă, căci deja au mers 
prea departe guvernul și majoritatea 
ca și oposițiunea și a devenit impo
sibilă o împăcare ca cea din ârna 
trecută. Acordurile de conciliațiune, 
ce par a răsuna din utimile pasage 
ale manifestului oposițiunei unite 
publicat după scenele de devasta- 
țiune petrecute Marți în parlament 
și după ședința mută, în care s’a 
publicat reacriptul regesc de deschi
dere, au avut de astă-dată numai o 
însemnătate principiară pentru sal
varea decorului național, căci opo- 
siția n’a cerut numai capul lui Per- 
czel, ci și al lui Tisza și nu vrea să 
se abată nici 'un moment de la 
punctul ei de plecare, că tot ce s’a 
făcut la 18 Noemvrie este nul și 
neavenit.

De altă parte contele Tisza în 
ședința de eri, a declarat, fără să mai 
fie așa de mult întrerupt ca Joi, că 
ori cum ar procede oposiția: decă 
va face posibilă votarea Indemnității 
ca să nu se repeteze starea de ex- 
lex, ori nu, totuși se va apela la 
națiune și nouele alegeri se vor 
face. Pentru consecvențele ce vor 
urma, decă alegerile se vor face în 
stare de ex-lex, adecă fără să le 
fi premers asigurarea budgetului, 
Tisza aruncă răspunderea numai și 
numai în spinarea oposițiunei.

Resultatul călătoriei ministrului 
președinte la Viena va arăta ce a 
decis monarchul și dăcă Tisza po
sede încă deplina încredere a ido- 
narchului. Altfel nici nu s’ar pute 
se fie însărcinat cu conducerea vii- 
torelor alegeri dietale.

Crisa parlamentară a ajuns așa- 
deră la culme și certa din cameră 
va fi într’adever transplantată în 
mijlocul alegătorilor din țără, deși 
aceștia n’au nimic a decide în ces- 
tiunea renduelilor interne ale came
rei. Apelul, ce li-se face în forma de 
față, va ave numai efectul de a pro
duce isbucnirea tuturor pasiunilor și 
nisce lupte electorale cum nu s’au 
mai văcjut nici-odată în Ungaria. Cu 
alte cuvinte prin alegeri încurcătura 
și crisa nu numai, că nu vor fi delă- 
turate, der vor deveni mai mari, 

mărind tot-odată și încordarea și 
dușmăniile dintre partide.

Etă prospectele ce le promite 
disolvarea dietei în împrejurările ac
tuale. Odată pornite lucrurile pe 
panta arbitrarietății deghisate în 
haina salvării intereselor patriei, ni
meni nu mai pote prevedă, unde 
vor ajunge.

De aceea datoria nostră, a ce
lor neîndreptățiți, este a veghia și a 
ne feri să nu cădem în vârtejul eri- 
sei produse de nisce factori ostili 
nouă, er mai ales să fim conscii, că 
pericol mai mare pentru noi nu pote 
fi, decât atunci, când desbinându-ne 
între noi am mâna apa pe mora ad
versarilor .limbei și naționalității 
nhstre.

Sașii contra proiectului Berze- 
viczy. „S. D. Tgblt“ publică în numărul 

rsău de a«ji convocările alegătorilor dietali 
din mai multe cerouri electorale la întru
niri de protestare pe diua de mâne Du
minecă. Sunt convocați alegătorii dietali 
din cercurile: orașul Sibiiu, cercul electo
ral al Chris.tianului și cercul electoral din 
Cisnădie. Ordinea «filei al acestor întru
niri conține un singur punct: Protestul 
alegătorilor contra proiectului de lege 
privitor la învățământul primar. Convo
cările sunt semnate de comitetele oercuale 
săs6soi respective.

Ce va aduce viitorul?
Corespondentul lui „N. Fr. Pr.° ra- 

porteză cu data de 15 Decemvrie din Bu
dapesta :

In cercurile bine informate se pre- 
sintă tabloul evenimentelor viitdre pe cum 
urmeză:

In ședința de mâne se va repeta în- 
cerearea de a săvîrși constituirea Camerei. 
Planul oposiției este a zădărnici acestă 
constituire și, decă ministrul-președihte se 
va încerca să ia cuvântul, să-I împedece. 
Proxima ședință a Camerei va fi ultima 
încercare făcută de contele Tisza cu par
lamentul actual. Decă oposiția și mâne va 
împedeca constituirea, atunci ministrul- 
președinte va cere camerei acordarea in
demnității pe mai multe săptămâni, peu- 
tru-ca Ungaria se nu fie expusă erășl 
nesiguranței exlexului și pentru-ca în acest 
timp să se p«5tă face alegerile. Decă opo
siția, ceea-ce este aprope sigur, va împe
deca acordarea indemnității, atuucî se va 
disolva camera și se vor ordona noue ale
geri și fără provisoriu fțbudgetar. Camera 
va fi așa-dâr mâne seu poimâne prorogată 
și nu peste mult după aceea disolvată.

Oposiția a fost pănă aclî sera de pă
rerea, că Tisza s’a fălit numai cu disol
varea și că n’are autorisarea din partea 
Coronei. După enunciațiunile ministrului 
președinte însă, făcute în conferența de 
adî a partidului liberal, nu mai păte fi 
îndoială, că contele Tisza, are de mult 
acestă autorisare.

Ne putem aștepta, că vor fi aduse pe 
tapet vechile controverse, că legea de la 
1848 cere ca publicarea nouelor alegeri se 
fie dependente de votarea budgetului și 
că legea de la 1867 în privința nouelor 
alegeri cUce» regele p6te să disolve 

ori când camera, însă acesta trebue să se 
convdce într’un timp, așa că budgetul 
pentru anul proxim să potă fi desbătut în 
dietă păDă la sfîrșitul anului.

Părerea ministrului președinte în 
cestiunea acesta este cunoscută din dife
ritele sale enunciațiuni, făcute în dietă.

In mijlocul pustiirilor grozave, ce le-a 
adus obstrucția îu observarea formelor 
constituționale, cestiunea reformei școlare 
și-a perdut ori-ce importanță.

O campanie electorală în lunile Ia
nuarie și Februarie în Ungaria, unde în 
multe părți drumurile sunt impracticabile 
și comunicația în cercurile vaste greu de 
susținut, aduce cu sine tdte grozăveniile 
unei espediții de ernă, din care causă va 
trebui bine cumpănit, decă n’ar trebui aș
teptat cu nouele alegeri cel puțin pănă 
la sfîrșitul lui Februar său pănă în Martie, 
afară, bine înțeles, ,dâcă nu va prevala 
considerațiunea, că nu e permis ca țera 
să fie espusă atât timp agitațiunilor elec
torale.

Legea însă prevede între disolvarea 
camerei și nouele alegeri un termin mini
mal de 6 săptămâni. Decă așa-dăr guver
nul se va decide repede, atunci ne putem 
aștepta la alegeri cel mult pe la sfîrșitul 
lui Ianuarie seu începutul lui Februar.

Etă viitorul cel mai apropiat, puțin 
mângăitor, ce-1 pdte aștepta Ungaria.

Despre o sguduire a actualului ca
binet, firesce, nici nu e vorbă, căci un 
cabinet a cărui posiție ar fi sguduită, nu 
e permis se fie însărcinat cu esecutarea 
nouălor alegeri.Ședința de Vineri a dietei.

Ședința de eri, 16 Decemvrie, a die
tei a fost presidată de baronul Artur Fei- 
litsch.

înainte de a-se întră în ordinea de 
«fi, au luat cuventul Stefan Rakovsky și 
contele Tisza. Ministrul președinte a con
statat în vorbirea sa, că deși acesta este a 
treia ședință a nouei sesiuni, totuși came
ra nu s’a putut constitui încă.

In urma acestui fapt și după regula
mentul camerei, guvernul trebue să recur
gă la mijloce mai aspre. Aplicarea acestor 
mijlăce însă ar ave consecințe fărte seri- 
6se. Drept aceea înainte de a recurge la 
astfel de mrjlăce, Tisza învită oposiția, 
să nu împiedece votarea indemnității 
pe timp scurt, căci la cas contrar are să 
apeleze la „națiune".

Oposiția să nu silescă pe guvern a 
face alegeri în stare de exlex. Ori va da 
camera indemnitate bugetară guvernului, 
ori nu, disolvarea dietei și alegerile 
nouă vor urma negreșit.

Drepta guvernamantală a primit cu 
aplause furtundse acestă deolarațiune a 
ministrului președinte.

După contele Tisza a luat cuvântul 
Francisc Kossuth. El a declarat categoric, 
că oposiția va împiedeca cu tote forțele de 
cari dispune, acordarea indemnității fie și 
pe timp forte scurt.

S’a ridicat apoi să vorbeăcă baronul 
D. Banfjy. Pe băncile guvernamentale 
se produse atunci un sgomot infernal, în
cât mult timp Banffy n’a putut să vorbes- 
că. Presidentul a suspendat ședința. După 
redeschidere, Banffy s’a anunțat din nou ia 
cuvânt. Drâpta guvernamentală l’a între

rupt mereu. In celejdin urmă Banffy a pu
tut totuși să declare, că nici el nu va vo
ta guvernului indemnitate. A vorbit apoi 
contele Eugen Zichy și Geza Polonyi. Aceș
tia încă au deolarat, că nu vor vota indem
nitatea.

Ședința s’a închis la orele 3 d. a. Nu 
s’a putut isprăvi nimic. Nici camera măcar 
nu s’a putut constitui. Adi Sâmbătă nu se 
ține ședință. Viitdrea ședința va fi Luni.

■ . Ui

»Voiu disolva dieta«.
Cuvintele aceste le-a <fis ministrul 

președinte contele Stefan Tisza atât în 
conferența de alaltă-erî sera a partidului 
liberal, cât și în ședința de eri a dietei. 
„ Voiii disolva dieta, chiar și în stare de 
ex-lex^ — a dis Tisza — și voiu apela la 
alegetorl (prin alegeri nouă dietale) decă 
oposițiunea va împiedieca și pe mai de
parte constituirea camerei.

După o telegrama, ce am primit’o 
asâră, Luni se va amâna din nou dieta 
pănă la 4 Ianuarie, ăr atunci va urma di
solvarea. E fdrte probabil, ca disolvarea 
să urmeze și mai curând, după-ce nici 
încercarea de eri a ministrului președinte 
n’a reușit.

Nimeni nu se mai îndoesce adî, că 
contele Tisza are deja în buzunar res- 
criptul regesc de disolvare. Acâsta reiese 
și dintr’un comunicat oe-1 publică oficio
sul „Wiener Allgemeine Zeitung“. In acest 
comunicat se spune, că posiția contelui 
Tisza e tare, că posede deplina încredere 
a monarchului, că e autorisat a întreprinde 
ori-ce în contra obstrucțiunei și că are 
împuternicire a disolva dieta și în stare 
de exlex.

Mult se coraenteză în organele opo
siției maghiare faptul, că Majestatea Sa 
a primit Miercuri într’o lungă audiență pe 
șeful statului major general militar br. 
Beck. Acâstă audiență se aduce în legă
tură cu evenimentele din Ungaria. Cu 
tote desmințirile ce se dau acestei faime, 
(fiarele oposiționiste afirmă, că audiența 
lui Beck stă în legătură cu situația poli
tică ungară.

Contele Tisza a plecat eri sera la 
Viena, ca să solicite o audiență la Maj. 
Sa. In audiența acesta se vor lua de sigur 
decisiunî însemnate.

Din camera română. Iu ședința 
de Joi a camerei române s’a continuat 
discuția asupra proiectului de lege pentru 
amânarea recensământului. Ministrul de 
finanțe Costinescu presentă acest proiect, 
pe care în urma discuțiunii din ședința 
premergătore îl reduce la două simple ar
ticole, prin care se esclude statistica popu- 
lațiunei din operația recensământului. Pri
mul articol conține amânarea statisticei 
pănă la nouă disposițiunî, ăr al doilea ar
ticol prevede, ca recensământul, care va 
începe la 1 Aprilie 1905, să se facă inde
pendent de statistica populațiunei. La 
desbatere iau parte deputății N. P. Iano- 
vicî, ministrul Sturdza, N. T. Popp, Al- 
Pâcleanu și Em. Culoglu. După închide
rea discuțiunei proiectul se adoptă în năua 
sa formă cu 61 voturi contra 1.

La începutul acestei ședințe s’a vo
tat recundscerea calității de cetățen ro
mân a d-lui Eugen Brote cu 49 voturi 
contra 27.
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Iu ședința de Joi a senatului, d-1 P. 
Grădișteanu depune un proiect din iniția
tivă parlamentară privitor la recunoscerea 
ca personă morală a nLigei Culturale^. 
Se admite urgența. Se voteză apoi recu- 
noscerile calității de cetățeni români a 
Românilor ardeleni Oprea 1. Banciu, loan 
I. Banciu, loan Radu, Ioan G. Tomoșoiu, 
Mihail Sulică, Stoica M. Gologan, Ioan P. 
Govăț, Ioan R. Stoian și Petre Simion.

SOIRILE DILE1.
— 4 (17) Decemvrie.

Cercetarea în afacerea evenimen
telor întâmplate în ședința de Marți a 
dietei, a fost încredințată căpitanului ora
șului 1. Toth. Poliția a fost însărcinată de 
a urmări pe făptuitorii necunoscuți. Căpita
nul Toth a ascultat pe toți servitorii par
lamentului și pe mai multe alte persone, 
cari au fost martori la scenele scandalose. 
Pe basa fasiunilor martorilor ascultați, 
s’au stabilit următfirele: Deputatul Len
gyel Zoltan a tras o palmă unui gardist, 
ba ar fi făcut chiar us de bricegul său. 
Popa Hock a pălmuit pe mai multi servi
tori si a isbit de pământ mai multe cărți 
de legi, călcându-le în picifire. L. Hollo 
a bătut cu bucăți de lemn pe numeroși 
servitori. Br. D. Banffy a asvîrlit un fo
toliu ministerial peste băuoile din drfipta 
estradei presidențiale. Papp Zoltan a bă
tut pe servitorul G. Toth și l’a amenințat 
că-1 va împușca. Apoi a strigat: „Nu nu
mai pe tine, ci și pe Tisza și pe Perczel 
îi voiti împușca cu revolverul1*. Lista a- 
cestor deputațî a fost transpusă procura- 
turei.

D-1 Victor Vâdffy, șeful oficiului 
telegrafo-postal din Brașov, a împlinit 
eri 25 de ani de servicii!. D-1 Vedffy a 
întrat în serviciul de stat la 16 Decem
vrie 1879, ca conducător al unui oficiu 
postal dm Budapesta. Mai târdiu a fost 
aplicat în ministenul de comerciu, și de 
aici a fost transferat în direcțiunea poș
tală din Clușiâ, unde s’a distins prin mun
ca și capacitatea sa, în cât fu avansat în 
afară de tur la postul de inspector. In 
Maiîi 1902 d-1 Vedffy fii însărcinat cu 
conducerea oficiului telegrafic -telefonic- 
postal din Brașov, în care calitate a fă
cut mai multe înoiri folositore publioului. 
In tot decursul funcțiunei sale de 25 ani, 
d-1 Vedffy și-a împlinit cu consciențiosi- 
tate datoria, er în deosebi prin purtarea 
sa în oficiu față cu publicul orașului nos
tru șî-a câștigat simpatiile lui. Adresăm fe
licitările nostre meritosului șef.

Alegeri la comună. La comună sunt 
vacante două posturi de canceliști. Alege
rea se va face la 21 Decemvrie, firele 3 
d. a. sub președința d-lui viceșpan Dr. 
Fr. Jekel. La aceste posturi de canceliști 
au concurat dintre Români.- Dumitru 
Jarca, Nicolae Puiu, Dumitru Badea și 
Ioan Lupșan.

Pericolul prăbușirii bisericei St. 
Marco. Din Veneția se scrie: Raportul 

comisiunei încredințate cu esaminarea bi
sericei Sf Marcu din Veneția e ffirte ne
liniștitor. Două cupole amenință se se pră- 
bușâscă. Comisiunea cere, ca imediat se 
se începă lucrăriîe necesare pentru a se 
evita pericolul amenințător. Cheltuelile de 
restaurare se urcă la 200.000 lire.

Biblioteca Academiei române s’a 
sporit în luna Noemvrie ou 326 volume și 
broșuri, 252 numere de reviste române, 
142 străine, 26 stampe și portrete, 34 vo
lum mscr., 20 documente, 81 fotografii, 
734 numere de diare, 8 foi volante și 1 
sigil.

Sciri din România. Regele Carol a 
trimis primarului din Iași suma de 3000 
lei spre a fi distribuită la săracii din acel 
oraș, cu ocasia sărbătorilor.

— Audiențele la M. Sa Regina Ro
mâniei au fost suspendate pănă după săr
bătorile Crăciunului.

— Decretele privitfire la numirea 
d lui C. Demetrescu Iași de rector al uni
versității diu Bucuresci pentru un nou pe
riod de trei ani și la nhmirea d-lui I. Bog
dan de decan al facultății filosofice au 
fost semnate de Regele Carol.

Un act de pietate. D-șfira Frieda 
Pan, fosta îngrijitfire a regretatului bine
făcător Nicolae de Șustai, din incidentul 
țlilei de sf. Nicolae, 19 Decemvrie n.,> după 
cum ne comunică dânsa, va face un pe- 
lerinagiă la mormântul iubitului ei stăpân 
la Zârnesci, unde va asista la parastasul 
ce se va oficia pentru sufletul lui. Cu a- 
cestă ocasiune, recunoscătfirea îngrijitfire 
va oferi bisericei două feșnice frumfise de 
argint cu câte două brațe, și suma de 
400 cor.

Respiriu pentru plătirea dărilor din 
„exlex". Terminul pentru plătirea dărilor 
de pe timpul de „exlex", a espirat. Din 
considerare însă la recolta slabă din anul 
curent ministrul de finanțe a dat dilele a- 
ceste nou respiriu pentru plătirea acelor 
dări. Anume, toți aceia, a căror dare anu
ală nu trece peste suma de 100 corfine și 
în terminul pus mai înainte au întrelăsat 
a cere respiriu pentru plătirea dării de pe 
timpul diu „exlex", pot să capete respi
riu de plătire pănă Ia sfârșitul lunei Sep
temvrie din anul 1905, decă cel mult pănă 
la 31 Decemvrie cer acest favor pe calea 
direcțiunei financiare competente.

Jefuitori de biserici. Dilele acestea 
jendarmii din Jibou (Selagiu) au pus mâna 
pe o bandă de hoți, cari în timpul din 
urmă au spart și jefuit vre-o 18 biserici 
românesc!, cele mai bogate din acel co
mitat. Banda era compusă din 4 indivizi, 
unul din ei insă a fost împușcat și a mu
rit. Dintre eei prinși încă au fost răniți 
doi, der însănătoșmdu-se și-au reînceput 
meseria. Etă numele bandiților: Dobros 
Sândor fost lucrător de băi (mine) în Ba- 
ia-mare, Koranyik Isțvân, fost rotar, și 
Katona Miklos, lemnar.

O diligentă poștală atacată de hoți 
Diligența poștală, care comunică întie 
Comloșul-mare și Chichinda-mare, a fost 
oprită alaltă-erî în drum de nisce hoți, 

cari după-ce au lăsat pe visitiu aprfipe 
mort în drum, au dispărut împreună cu 
diligența, care conține bani și pachete în 
preț de mai multe mii de corfine. Gen- 
darmeria caută acum pe făptuitorii necu
noscuți.

La spitalul civil din Brașov a 
fost în Noemvrie următorea mișcare: 95 
bolnavi rămași din Octomvrie, 193 noi ve- 
niți, total 283. Din aceștia s’au tămăduit 
135, s’au îndreptat 21, nevindecați 1, de
cedați 14. Total 171. Au rămas 117. Diie 
de tratament 3586. Operațiuni s’au făout 
71. Numărul consultațiunilor gratuite 224. 
Operațiuni ambulatorice 41.

Sciri artistice. Profesorul Exner 
din Viena a făcut inginerilor și architec- 
ților austriac! o comunicare despre o des
coperire importantă pentru arta architec
ture!. Exner susține, că a reușit să con- 
struifiscă un aparat, care permite stabili
rea acusticei orl-cărei săli conform scărei 
rausicale.

— Luni s’a representat la opera din 
Berlin cu mare succes noua operă a ma
estrului italian Leoncavallo întitulată nBer 
Roland von Berlin“. Opera acesta acora- 
pus’o compositorul italian la dorința și 
sub îngrijirea împăratului Wilhelm. Suje
tul e luat dintr’un roman istoric german 
scris de Willibald. Critica nu e mulțumită 
cu libretul, laudă însă unanim musica fru- 
mfisă, care pfirtă timbrul musicei italiane.

— Dilele aceste se va representa la 
opera comică din Paris pentru a miia oră 
opera „Carmen" de Bizet.

Avis. Mâne, Duminecă este deschisă 
în oraș numai farmacia d-lui Frideric 
Stenner „La leu" din Str. Porții nr. 21.

Concertul musicei orășenesc]. Mâne 
Duminecă în 18 Decemvrie n. are loo în 
otelul Europa un concert dat de musica 
orașului sub conducerea d-lui Max Krause 
Concertul de mâne, al cărui program e 
compus din numărfise piese solo, esecu- 
tate de singuratici membrii ai musicei, 
promite să fie forte interesant. In bogatul 
program e luată și piesa „Amintiri de 
peste Olt", de Elinescu, orchestrată de 
d-1 M. Krause.

Teatrul de diletanți german anun
țat pe diua de astăzi s’a amânat din cau
sa îmbolnăvirei subite a unei persone, ca
re avea să-și dea concursul la representație.

Celebritățile medicale își dau pă
rerea cu unanimitate că untura de pește 
a lui Zoltan, care este fără miros și gust 
neplăcut, cel mai bun mijloc de apărare 
contra bfilelor infecțifise. Sticla 2 cor. în 
farmacia producentului Zoltan Budapesta 
și în tfite farmaciile.

Resboiul raso-japones.
După soirile telegrafice din urmă, la 

14 Decemvrie Japonesii au reînoeput ata
cul general contra Port-Arthurului. Ei bom- 
bardeză acum tote forturile din jurul for- 
tăreței principale.

„Brsevija Vjedomosti^ anunță din 
Gifu: Cei cari cunosc raporturile locale 
din Porth-Arthur, consideră ca ridicolă 
aserțiunea, că garnisfina rusescă ar fi si
lită acum să se refugieze în Liaoteșan. 
înainte de ce garnisfina ar ajunge în a- 
căstă situațiune forțată, Japonesii ar tre
bui să se facă stăpâni peste catena de 
fortificații interne, — ceea-ce va costa e- 
norme jertfe.

Corespondentul agenției „R e u te r“ 
spune, că de pe colina de 203 metri în
treg orașul și portul pfite fi privit. Stra
dele orașului sunt părăsite. Bombele ja- 
ponese cad în tote părțile Port-Arthurului. 
Pierderile mari, ce le-a avut Japonesii prin 
ocuparea acestei coline, sunt recompensate 
acum prin nimicirea întregei flote rusesci.

Din Cifu se telegrafiâză, că Japo
nesii au dat un nou asalt fortăreței, în 
direcțiunea fortului Erlungșan. Espîodând 
o mină subterană, s’a produs o panică 
mare în rîndurile asediatorilor. Japonesii 
au pierdut în acest nou asalt peste 2000 
de morți și răniți.

O telegramă din Tokio se anunță, că 
o flotilă de torpilore japooese, detașată 
din escadra amiralului Togo, a deschis un 
foc violent asupra vaselor rusesci din rada 
esterifiră a portului. Vasele rusesci au ri
postat cu energie, causând avarii unora 
din torpilore.

Despre ultimele lupte de la Port- 
Arthur se mai anunță, că ele s’a sfîrșit 
c’un măcel înfricoșat. Atât Rușii, cât Ja
ponesii, au usat de bombe de dinamită și 
de granate de mână. S’au găsit numărfise 
cadavre, ale căror capete, brațe și picidre 
au fost formal retezate de bombe. Cada
vrele sunt atât de mutilate, încât este im
posibil a stabili identitatea.

Pe câmpul de răsboiîi din Manciuria 
nu s’a întîmplat nici un eveniment mai 
însemnat în ultimele dile.

’i*

Cercurile conducătore japoneze sunt 
indignate de sprijinul ce Franța și Ger
mania dau Rușilor spre marea daună a 
Japonesilor și în ciuda datoriilor neutra- 
lităței. In Europa încă s'ar înțelege aju
torarea Rusiei de la vecinii ei, der să nu 
creză aceste puteri, die Japonesii, că tot 
așa vor merge lucrurile, decă o vor ajuta 
după ce va ajunge la țărmul răsăritân al 
Asiei. Flota japonesă, după nimicirea es
cadrei de la Port-Arthur e slobodă și o 
să caute să dea piept cu flota rusescă a 
lui Rojdestvensky. S’ar pută ca în mo
mentul primejdiei flota rusescă să fugă în 
vre-un port german seu francos, atunci 
Japonesii ar ataca-o acolo chiar. Nu i-ar 
folosi nimic, decă autoritățile portului ar

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Vraja străbunei.
De Jassy Torrund.

A fost o nimica tfită.
Vechilul uitase odată din nebăgare 

fie semă cheia în brosca de la ușa ham
barului și bucătărâsa Lene, care avea 
sub „jurisdicția" sa găinăria și care am
biționată la extrem de prosperitatea „supu
șilor" săi alerga la fel de fel de mijloce ra
finate în favorul lor — a profitat de acest 
prilej și a furat câți-va pumni de grâu.

Stăpânul, domnul Klaus de Wrede, 
aflând de la un argat despre acesta pre- 
varicație, după trei luni de abstinență, fii 
cuprins erăși de un acces de furie și cei 
culpabili și-au căpătat, firesce, morala cu
venită. Intâiu și întâiu a probozit pe ve
chilul negligent, apoi veni la rând hoța 
<le grâu și în sfîrșit însăși cocfina, care 
dealtmintrea era eu totul nevinovată.

Der cocfina n’a rămas datore cu răs
punsul, ci s’a apărat cum i-se cuvine unei 
stăpâne, aducându-i aminte lui Klaus tote 
promisiunile, ce i-le făcuse în timpul lo
godnei și în diua cununei: că adecă din 

dragoste față cu dânsa își va stăpâni furia 
și nu se va sborși pentru ori-ce fleac.

In adevăr, la acestă vorbă d-1 Klaus de 
Wrede s’a domolit, și emoționat și pocăit 
și-a cerut iertare și și-a reînoit promi
siunea. A urmat o sceuă înduioșătore de 
reconciliațiune, încheiată prin destuparea 
unei butelii străvechi și prăfuite de Sza- 
morodny, sefisă din fundul pivniței fami
liare.

Se scie însă că tot așa de greu este 
a te isbăvi de o greșală habituală, pe cât 
de greu este de a te tămădui de o bfilă 
cronică. Fiind așa dicând acum spartă 
gniața, er d-1 de Wrede trecut peste sbu- 
ciumul primei sborșeli, cu tfite făgăduin
țele lui, în curând a urmat a doua. Și de 
data asta d-na Renate. nu era tocmai ne
vinovată.

Ea pusese adecă carne otrăvită în 
pivniță, spre a stîrpi șfireoii și cloțanii ce 
se înmulțiseră grozav. In locul acestora 
însă, cel ce s’a ospătat din carnea otră
vită a fost „Ruff“, cânele favorit al d-lui 
de Wrede. Urmarea fii că cânele a perit. 
Posesorul frumosului și credinciosului ani
mal năvăli în odaia coconei, ca eșit din 
fire, și îi făcu imputările cele mai amare.

Ddmna Renate își păstră de-ocamdată 
calmul.

„Der ce era să fac? Dor spelunca 
aceea bâjbăie de cloțani, cari rîd numai 
de capcanele ce le-am pus și nici unul nu 
întră în ele. Trebuia să aștept, ca să ne 
rfidă urechile?"... (jise dfimna.

„Să fi pus grâu otrăvit, nu carne 
otrăvită".

Cocfina se uita cu ochii bleojdiți la 
el și la colțul gurei i-se ivi o svîcnelă. 
„Asta trebuia să mi-o spui mai curând, 
dragul meu! Deoă nici pentru găini nu 
avem grâu, cum să avem peutru cloțani?" 
răspunse ea cu logica ei iresistibilă de 
femeie.

Liniștea și nuanța de ironie ușoră a 
cuvintelor ei, îl aduseră în așa furie, 
încât nu mai scia al cui e. Dfimna Renate 
însă nu se lăsa biruită. Ea riposta cu bra
vură la fie-care atac și după ciocnirea 
acesta nu mai urma reconciliare, ci fie
care se retrase mornăind în apartamen
tele sale.

Domnul de Wrede slobodia fumul din 
gură ca pe un urloiu de fabrică, căci cu 
asemenea ocasiunl el își alegea țigările 
cele mai grfise, pe cari nu le mai fuma, 
ci le înghiția formal.— Cocona pe de altă 
parte se închise în odaia sa și medita cu 
regret asupra impresiilor dobândite în cele 
trei luni de căsătorie.

La început s’a împotrivit — o, de 
nu s’ar fi potrivit nici-odată acestei peti- 
țorii! Căci scia prea bine ce om pornit și 
iute la mânie a fost Wrede tfită vieța lui. 
Se svonia, că pe nevasta lui dintâiâ, pe 
blajina Veronica, numai el a băgat’o în 
mormânt. Sărmana, ne mai putând su
porta cicăliturile lui, într’o di a cădut la 
pat și nu s’a mai sculat.

încă nu^ trecuse anul de doliu, și 
Klaus de Wrede s’a presentat la socrii săi 
și peți pe Renate cea brunetă, sora mai 
mică a Veronichii. El a fost refusat și 
după o jumătate de an a fost refusat a 
doua firă, de și tînăra fată avea simpatii 
pentru cumnatul său, care era un bărbat 
voinic și frumos,

„Nu se pdte, Klaus", răspunse dânsa. 
„Uite, tu nu te-ai putut nărăvi nici cu 
biata Vroni, deși a fost blândă ca un 
ânger. Gum o să te nărăvesci cu mine ? 
Eu sunt tot așa de iute, ca și tine. 
O să ajungem la cuțite! Și atunci, ce va 
fi din bieții copii?"

Der el nu-i dedii pace și în dra
gostea lui a stăruit așa de mult și i-a fă
găduit și stelele de pe ceriti, — pănă ce 
în sfîrșit a cedat mai mult de hatârul co
piilor remași fără mamă și se duse după 
dânsul.
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•desarma-o pe dată. Nu se crede că Ger
mania ar putea da asemenea ajutor Ru- 
•siei, der de Franța e de temut că da. In 
asemenea cas ar fi un conflict între Franța 

Japonia și Anglia ar fi îndatorată a da 
sprijin aliatei sale, Japonia.

*
Escadra lui Rojdestvenski n’a trecut 

de la capul de Buna Speranță, cum s’a 
•crezut, ei abia se află la Mossamedes, 
adecă la 15° de latitudine sudică și mai 
are 20 de grade pănă la capul (jlis al 
Acelor la sudul Africei. Au trecut deci 
cincî-$ecî de (file de ia întâmplarea de la 
banca Dogger și escadra lui Rojdestvenski 
abia e la Mossamedes, când vapdrele li
niei Union-Castle fac drumul de la Sout
hampton la Cap, în 15—16 țlile. După 
cum merge Rojdestvenski (un grad pe <fi) 
■ar ajunge la Cap pe la începutul lui Ia
nuarie. E de crezut, că admiralul n’are 
nici o grabă și că i-s’a poruncit de sus să 

’■înainteze agale, ca să nu aibă prea lung 
drum de făcut pănă acasă, când se va 
vesti, că Port-Arthurul a cățlut, Decă ar 
îînainta tot așa, ciocnirea cu Japonesii în
tre insulele Sondei ar putea să se întâm
ple abia după trei luni, deoî abia pe la 
începutul lui Aprilie. Se crede deci căi 
decă flota va merge pe teatrul răsboiului, 
■va căuta să ajungă într’o vreme când 
'Vladivostocul nu e înghețat și Bă pătrundă 
.acolo, scăpând de urmărirea flotei Japo- 
•nesilor și numai după-ce s’ar odihni ș, 
țrepara în portul rusesc, ar încerca să taie 
.comunicațiile între Japonia și Manciuria. 
Tocmai atunci o să aibă prilej a se mă
sura cu flota japonesă.

*

Generalissimul Kuropatkin raporteză 
<cu data de 13 Decemvrin st. n.: N’am 
primit astăzi nici un rapcrt, care să-mi 
semnaleze încaerărî pe frontul armatei.

In noptea spre 12 Dec. n. s’a trimis 
•din satul Siagudiaza, situat la o jum. km. 
de Sakhopu, o patrulă spre punctul, unde 
de obioeifl este postată o patrulă japonesă. 
In. timpul filei, șeful patrulei nostre, sub- 
ofieerul Zavarvin a observat, că 15 japo- 
;nesî aveau intențiunea de a-1 înconjura. 
.Lăsând pe inimic să se apropie la o scurtă 
distanță, patrula ndstră deschise un foc 
de pluton, ale cărui prime salve răniră 6 
-omeni din trupa inimică, pe care o puseră 
pe fugă. Patrula nostră urmări pe fugari, 
•der fiind primită cu salve din retrașamen- 
tele japonese, a fost silită a bate în re
tragere, cucerind însă 4 carabine j japo- 
mese. Zavarvin a fost ușor rănit.

Gerul a atins 12 grade Reaumur.

Crisa Patriarchatului ecumenic.
„Politische Correspondenz“ primesce 

următdrea telegramă din Constantinopol: 
In adresa trimisă de curând patriarhatului 
ecumenic de ministrul de culte al Tur
ciei, e acusat mitropolitul din Bitolia, Ioa- 
chim Phoropoulo, că stîrnesce dușmănia 
între aromâni, greci și bulgari, că intre- 
buințeză de pe amvon espresiuni necuviin- 
ciose în privința României și că, ce e mai 
mult, ține un limbagiu prea puțin corect 
chiar când vorbesce de guvernul turcesc.

Nota turcescă a fost comunicată de 
Sinod mitropolitului Ioachim, pentru-ca 
densul să se justifice.

In timpul crisei de la patriarhat, 
Porta îșî esprimase temerea, că membrii 
oposițiunei din Sinod aveau să provoce 
demonstrațiunl contra patriarhului. Teme
rile s’au vădit neîntemeiate.

Totuși situația patriarchului e fărte 
grea, atât din causa atitudiuei nehotărîte 
a Porței, cât și din pricina purtărei tu
turor Statelor mici ortQdoxe, afară de 
Grecia, care sprijinesce pe față pe pa
triarch.

Rusia stă forte reservată, însă statele 
Balcanice par a sprijini și chiar a încura- 
gia în secret oposițiunea din Sinod.

Acestă atitudine a statelor ortodoxe 
s’a arătat și cu ocasia serbărei a o sută 
de ani de la zidirea bisericei grecescl „Sf. 
Feci<5ră“ din Pera, serbare care s’a făcut 
sub președinția patriarchului.

Toți representanții diplomatici ai Sta
telor ortodoxe fuseseră invitați la serbare, 
inse n’au venit decât ministrul Greciei, cu 
personalul legațiunei.

Cantină poporală întreținută de 
societatea „Crucea roșie

De la 1 Decemvrie a. c. comitetul 
sooietății „Crucea Roșie*, secția Brașov, 
întreține din propriile mijlăce, însă spriji
nit de darurile binevoitdre ale publicului, 
o cantină poporală, în care se hrănesc 
gratis filnic 40 săraci fără deosebire de 
naționalitate. Conducerea cantinei este în 
manile probate ale meritdsei presidente 
de la „Crucea Roșie", d-na Frieda Schnell. 
Supraveghiarea dilnică a distribuirei mân
cărilor au binevoit a o lua asupra lor 32 
dame, membre ale tuturor societăților 
de femei și de binefacere din localitate.

Pănă acuma au întrat următdrele 
contribuiri: Loja francmasonică „La 3 co- 
lumne“ 50 cor., Loja francmasonică „Pan- 
nonia“ 50 cor., Societatea de dame israe- 
lită 20 cor., d-na Louise de Brennerberg 
6 cor., d-1 Ernst Lang 40 cor., d-na Iulia 
Waschka: 5 cor., Societatea de binefa
cere a damelor ungare 25 cor., d-na Mi- 

kldsy Ferencz 20 cor., d-1 Solomon Eisen
stein 10 cor., d-na soție a primarului Hie- 
mesch 10 cor., d-1 Dr. Ed. Gusbeth 5 cor., 
K. S. 40 cor.

Afară de acestea, numărose daruri 
în alimente, precum: 3 saci cartofi, 50 
porțiuni Maltin-Cacao, 10 c&pățini de 
varză, 2 1. de oțet, .5 kilogr. sare, 5 1. ar- 
păcaș, jumere, carne de porc, șoricuri, er 
în ultima săptămână de la d-na Elena I. 
Săbădeanu 3 chgr. carne de vacă și 2 
chgr. orez, er de la d-1 Fleischer un cap 
de porc.

Pentru tote aceste daruri presidenta 
societății esprimă căldurdse mulțumiri. Fie 
siguri nobilii dăruitorl, că au alinat mise- 
ria multor suferinfi.

Pentru a fi primiți la acestă cantină 
a se adresa ddmnei Frieda Schnell și tot 
d-nia ei primesce și contribuirile ulteridre.

t Invitare.
Subsrisul birou al Reun. fem. române 

din loc, are onorul a aduce la cunoscința 
Onor, public român și cu deosebire a Dem
nelor membre ale Reuniunei, că Duminecă 
în 5/18 1. c. se va aranja în sala Hotelu
lui Orient un terg de Crăciun, la care se 
v,or vinde diferite obiecte, potrivite de ca
douri pentru Crăciun, precum jucării pen
tru copiii, țăsături etc. cu prețul de la 1—4 
cordne.

Venitul curat este destinat pentru 
^„Societatea Sanatorium" pentru bolnavii 
de tuberculosă, care societate stă sub pro
tectoratul Alteței Sale ces. și reg. Archi- 
ducele Iosif.

Inițiativa aici s’a luat de cătră prea 
onorata Domnă Elisabeta Szekely, soția 
Domnului fișpan din loc.

Târgul de Crăciun începe la 4 p. m. 
și dureză pănă la 12 6re. După prânțl va 
concerta capela orașului. Intrarea 20 fii. 
de persdnă.

La acestă întreprindere humanitară 
invităm cu tdtă cinstea pe Onor, public ro
mân din loc și împrejurime.

Brașov, 4/17 Decemvrie 1905.
Biroul Reun. fem. rom.

Elena Săbădeanu, Lazar Naslasi, 
președintă. secretar.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 16 Decemvrie. In șe

dința de acfi a dietei ministrul pre
ședinte Tisza a învinuit pe br. Desid. 
Banffy, că acesta, pe când era mi
nistru președinte, a voit se suspendeze 
constituția. înțelegând de acâsta Tisza 
i-a adresat un memorand în care l’a 
somat se nu facă un astfel de pas.

Budapesta, 16 Decemvrie. înainte 
de a pleca la Viena, contele Tisza 
a avut o lungă convorbire cu con
tele Iuliu Andrassy.

Budapesta, 17 Decemvrie. Călă
toria ministrului președinte Tisza 
este viu comentată mai ales în 
diarele oposiționale, cari susțin, că 
Tisza s’a dus la Vieua se solicite 
autorisația Cordnei pentru disolva- 
rea camerei, fiarele guvernului, ca 
și organele principale din Viena sus
țin, că Tisza era pregătit de mult 
la acâstă eventualitate și avea deja 
din timp decretul disolvării în bu
zunar.

Paris, 16 Decemvrie. Ediția pa- 
risiană a cfiarului „New-York He- 
rald“ anunță, că după declarațiunile 
ministrului rusesc de esterne flota 
rusâscă din Marea-Nâgră nu va fi 
mobilisată.

Mukden, 17 Decemvrie. Se svo- 
nesce că Japonesii au debarcat în 
timpul din urmă numărdse tunuri 
sistem Krupp dându-le Chinesilor de 
la frontiera MaDciuriei. Tot-odată se 
raportăză, că Japonesii ar fi violat 
neutralitatea ocupând căile ferate 
Chinese.

NECROLOG. Bcaterina lrailă n. 
Boborony, soția d-lui Ilie Trailă din Ora- 
vița-montană, a încetat din viăță la 12 
Decemvrie n. în etate de 45 ani. înmor
mântarea i s’a făout la 14 Decemvrie n. 
în cimitirul bisericei gr. or. din Oravița- 
montană.

— Maria Cosma n. Panatot, soția 
d-lui Damaschin Cosb dinTimișdra-Fabrik, a 
încetat din vieță la 15 Decemvrie, în anul 
58 al etății. înmormântare i-se va face adi 
la 17 Decemvrie.

Diverse.
Umoristic. O scenă la regiment la 

sosirea recruților:
— Ce făceai mai înainte de Intrarea 

d-tale în serviciul militar?
— Cam de tote. Acum în urmă mă 

îndeletniceam cu’n instrument.
— De care instrument? De suflat ori 

cu cdrde?
— Cu cdrde, de sigur, căci trăgeam 

clopotele ia o biserică...

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 anuuță, că a redus prețurile, 
apoi se se scie, că acdsta e adevărat. Gu 
asemenea ocasiuni publicul pote cumpăra 
ou prețuri fabulos de ieftine. Firma men
ține ieftinătatea acdsta mai ales în vede
rea sdsonului de Crăciun ce se apropie.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu, 
Redactor responsabil Traian’-H. Pop.

„Insă îți spun, că Dumnezeu, să 
aibă milă de tine, decă nu te vei ține 
fie cuvânt 1“ amenință Renate. „Tu nu mă 
•cunoscl încă!u

El a rîs numai și a sărutat degetul 
■amenințător, și pe urmă pe rând și pe 
•celelalte nduă. Ii plăcea femeia tînără și 
cu temperament de dece ori mai mult de- 
»cât blăjina și blânda Vroni.De hatârul ei 
■ar fi capabil să facă ori-ce, să renunțe la 
ori-ce.

Și s’a ținut de cuvânt trei luni în
cheiate. A fost blând oa un miel.

Adevărat că și Renate cea brunetă 
încă era o femeie, să o pui la rană.

Vecinio veselă, ea avea pururea un 
cântec seu o vorbă de șagă pe buze. Din 
zori de di și pănă noptea târfiu în picidre, 
ea controla ca servitorele șă-și facă da
toria. Un singur cuvânt de îndemn din 
partea ei avea mai mare efect decât un 
discurs întreg din partea domnului. Ser- 

vitorele se temeau de ea, er argații lu
crau cu spor ca să vadă surîdînd ochii 
ei drăgălași.

Copiii se țineau de rochia ei, ca 
scăeții.

Intâiu li-se părea ciudat că țața Re
nate să fie „noua lor mamă“. Nu ținu 
mult însă, și din „mama cea nouă" se făcu 
adevărata lor „mamițică". Memoria copii
lor este așa de scurtă, și sermana lor 
„mamă veche" din mormîntul cu grilaj de 
lângă biserică, fu curând dată uitării.

Astfel prosperau copii, servitori și 
vite sub îngrijirea energicei femei, care 
seiea se cârmuescă bine frînele gospodă
riei. Și Klaus Wrede era un om fericit, 
vrednic de invidiat — pănă în diua, când 
ambiția nenorocită puse pe bucătăresa 
Lene să fure grâul și din clipa aceea s’a 
stricat pacea căsniciei.

Și cine scie ce se mai întâmpla, decă 
în odaia turnului nu ar fi locuit o băbuță, 

care se pricepea la arta aprope uitată a 
torsului și a ghicirei gândurilor în inimile 
neastâmpărate.

Asta era străbuna Ursula, care cu 
degetele ei tremurătore sciea să înode fi
rele rupte ale păcii casnice.

Era bătrână-bătrână Ursula și încovo
iată sub povara anilor. Albă ca dia și sbâr- 
cită și minunată, ca și baba din povești. 
,Nipi ea singură nu mai sciea de câți ani 
°este. La ultimul recensământ, când dom
nul Wrede se urcă la dînsa, s’o întrebe 
asupra datelor necesare, Ursula era indis
pusă și a răspuns : „Gând roi-a murit omul, 
Valesca mea era tocmai de șepte ani". 
Wrede putea acum se facă singur soco- 
tela pe degete. Fiica ei Valesca a fost 
nevasta dintâiu a tatălui lui Klaus Wrede, 
și a mu^it fără urmași, er Klaus s’a năs
cut din a doua căsătorie.

Nici nu era așa dicând vr’o înrudire între 
dânșii. Cu tote acestea ea purta numele 

de „străbună14 și și-a păstrat acest titlu 
onorific și dreptul de a locui în castel 
pănă la sfîrșitul vieții, chiar de ar trăi o 
sută de ani. Și toți o iubiau și o stimau, 
ori se temeau de ea. Care cum. Ea tu- 
toia pe tdtă lumea începând de la stăpân 
pănă la cea mai tînără slujnică, și toți in
trau la dânșa și eșiau, ca într’un porum
bar. Sciea să povestescă basmele cele mai 
frumose și poseda alefiile cele mai minu
nate. Copiii se îngrămădiau la străbuna, 
să le spună povești, er servitorele cari 
se frigeau ori se tăiau la vr’un deget ve- 
niau după alefie și nu era rană, pe care 
să nu o fi putut vindeca cel mult în trei 
file. Stăpânului casei sciea să-i prooro- 
cdscă vremea mai bine decât barometrul, 
ce-1 avea în odaie. Co’cdnei îi dedea in
formații despre fie-care servitdre, și po
vețe despre tot ce se petrecea în casă.

(Va urma).

Marele terg
ocasional de Creciun

11 dureză---------
până la finea lui Decemvrie

cu care ocazie mărfurile aflatore în deposit se vend cu preturi forte ieftine.
----- ------ — I n 11 e 

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

„ udgră . . . p. M. „ 85 cr. „
Louisienne greu scoțian p. M. „ 11. 1-05 cr. „ 
Reclam-Taffte negru, greu și

fășiotor . . . , . p. M. „ 95 cr. „
~ La dorință se trimit

altele: ----------- -----------
Rochii de dantele...........................delr 11. 12 însus
Liberty Sublime, leciu, în tote colorile dela 75 cr.
Louisienne briliante p. M......................„ 75 cr. „
Kaikis veritabil Japanes p. Meter . „ 85 cr. „ 
Taffte de mătase, uegri, fășiotdre îu

tote colorile . . p. Mtr. dela ii. 1’28 cr. ,, 
mostre gratis și franco. ■ ■ -..... ....... —j

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

mătase, cu prețuri forte ieftine.

Szenâsy Hoffmann & Co. Magazin de mâtăsftrie.
BUDAPEST, IV.. Becsi-utcza 4. sz.

Vroni.De
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Comptabilitatea comercială,
Simplă, în dece epistole, 

de lheochar Aleoci, 
fost comptabil-șef și dirigent de bancă fost 
prof. supl'. în sciințele comerciale, fost mem
bru al camerei de comerciu și de industrie; 
censor la filiala băncei Austro-Ungare Brașov.

Astădî când și domnișorele au în
ceput se îmbrățoșeze din ce tot mai 
mult funcțiunea de dame de comptoar 
și de comptabile, sus indicatele epis
tole vin a umplea o lipsă forte re
simțită. Din aceste epistole ori-cine 
pdte înveța în timp de 10 septe- 
mâni comptabilitatea comercială, 
disă simplă.

Ele se pot procura numai dela 
autor cu preț de 50 bani epistola.

A se trimite prețul a cel puțin 5 
epistole înainte cu mandat postai la 
adresa autorului, Brassd, strada Hil
scher nr. 4. i_i.

J

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

DepOSitlll meu bogat asortat în CîaSOHllCG
de aur 14 carate, de argint curat pentru Domni și Dame, tot 
felul de Ceasornice de oțel și nickel, tote specialitățile de Chro- 
nometre, Chronographe veritabile din Schafhausen, Omega, 
Bilodes etc. — Asortiment bogat de ubiecte de a’Jfj 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 sunt în posiție de 
a primi și cele mai complicate reparaturi de ciasornice, 
care le execut acurat cu garanție.

Apelând la sprijinul On. public, român
cu fotă stima

Văduva CARL OREHOWSKY.
Brașov. Str. Vămi nr. 23.2-2,1583

în interesul propriu totdeaunaVeritabila

FABRICAT din PATRIE!

Product

I

xxxxxxxxxxxxxxxx

Se se ceara

Cafeaua Kneipp de malta

a lui Kathreiner
numai în pachete cu marca de apărare 

>Parochul K neippc și numele Kathreiner, 

ferindu-ne cu îngrijire de-a primi ori-ce 

fel de imitațiuni de mai puțină valoare.

XXXXXXXXXXXXXXXX

ifâovitate! ---- ■

Kleinoscheg Sec

L»* 'I
^ffcKlElN05CHCcS;'

• ^«.«..a*****' ll

Pivnița de Șampanie

i
plătesc celui ce va 
mai câpeta vre-odată 
de dinți, ori H va 
după ce va folosi

500 fi
durere 
mirosi gura,

apa de dinți
a lui Bartîlla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pachetare și expe. franco 96 fii.

Eduard Bartilla-Winkler
VIEKA, i9/l., Sommergasse M.

Să se cerâ oretutindenea apiiat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pdte căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco

Se capotă în BRAȘOV la farmaeiiile: 
V. Both strada Orfanilor nr, 1, N'eustiidter pia
ța Franc. Iosif. Jekelius, Steuner Str. Porți 21. 
Obert Blumena la Victor Klein farm. Corona. 
Eduart Kugler Brașovul vechiu.

XXXXXXXXXXXXXXXX

AVIS!
Am onârea a aduce la eunoscința On. public din oraș și 

dela țeră, că voiu continua

ATELIERUL de FOTOGRAFIE
al reposatului soț.

Am angajat personal eseelent. Aducend mulțumirile mele 
On. public pentru încrederea dată de mai mulți ani soțului 
meu, mâ rog ca și eu se fiu. sprijinită din partea Oner, public 
în întreprinderea mea.

Brașov, 20 Decemvrie 1904.
Cu totă stima

Louise vei Cari Muschalek.

k x
Pnțjnhp cea mai frumoșii a femeii este
I ' un bust frumos!

Apa KĂTHE
Mijloc sensaționai;

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 ori-ce 
constituție corporală. 
Apa Kăthe pentru ?;nZ 
este de felifl vegeta A 
bil, și nevătămătore. s

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

Mdm KÂTHE MENZEL, Wien
XVIII, Sclinlgasse 3, I. Stock, Titre 78

IȘC 9—0,1495.

pentru sîn.

I

ij—6,1578.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Liferant al Curții Ces. și reg.

Czuba-oorozier & di
DISTILLERIE FRANQAISE. PR0M0NT0R. 

RȚrenera’lÂ BlOCklHailU Budapest.

Contra tusei, regușeli și catarului
are efect mai hun

D) .ii swi L Oi «i D) ai .aia
1- JlllSliS 

ale lui KETHY, 
se observă că la cumperare se se 
ceră espres Hiomltâlie Ketiîy, 
de ore-ce sunt multe imitații rele, 

ssr Un carton 60 bani.
Se cumpărăm numai

Rethy Pemete Bombone.
13-12.1517.

M. Neumann
Wien, I. Kărntnerstrasse 19

10

12
16

20

Costume de fe
tițe . . . Cor. 16

Jachete bord de
fetițe . . . „

Jachete de fetițe,, 
Saco de fetițe

pentru patinat „ 
se arăte etatea.

16
20

20

Costume de băieți
de școlă . . Cor.

Costume de bă
ieți matrosi „

Jachetă bord „ 
Baco de băieți

pentru patinat „
La comande sft

Cataloge ilustrate gratis.
Comande din provincie cu ramburs.

Ce nu convine, se restitue bani.
1528,11—12.

Minune mare a secolului present 
este invenția 

JJL Ciasornicului de buzunar 
fa* 1!^ Anker syst- ROSKOPF Patent, 
ip j/ alj merge reaulat după minută, 

’W.ț' cu lumină clară.................. fi. 2.20
cu capac gravat frumos . „ 2.65

„ „ negru „ . . „ 3.— 
Lanțuri de nickel, aurite cu compas fi. —.45 
In cas de neconveniență, banii se returneză.

La dorință trimit prețuri curente gratis și 
franco de Clasornice de aur, argint China, Mu
sical ii, părți constitutive ale ciasornicelor, unelte 

și 1003 ilustrații. 7—10
Bf. IPAWM, Krakau. Oster.

Zielonagasse 3. Fondată în 1852.

liferanții curtiT ces. r.

Budafok.

O

o

■

©
o

O

te de Crăciun! “xas
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

<£>

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

Brașov, Tîrgul Inului nr. 29.
Și anume: xxnn. sortiment bogat o.e:

Basmale, Ciorapi, Pânzărie, Stofe de rochii etc. etc.
W se vinde cu uret^ri forte scădute.


