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Regularea emigrărilor.
(a) Populația română de pe la 

frontierele Transilvaniei de timpuri 
imemoriale trece granițele, face co- 
merciu în România, de unde o parte 
se întorce acasă cu resultatele mun- 
cei și economiei sale, 6r altă parte 
se stabilesce în România contribuind 
astfel în mod însemnat la fortifica
rea elementului viguros național. 
Decă acâsta, se pdte numi emigrare, 
ea nu este de cât un fenomen prin 
care prisosul forțelor naționale de 
dinebee de CarpațI se altoiesce pe 
trunchiul vechiti al rassei nbstre, 
făcendu-1 se dea nouă mlădițe și 
nouă fructe, acolo unde este mare 
trebuință de fortificare, pentru a 
pută resista curentului slav, ce ame
nință dinspre Balcani.

Nici odată fenomenul acesta nu 
s’a manifestat în așa mod, în cât 
să formeze obiectul de preocupațiune 
al celor ce sunt îngrijațî de sortea 
și viitorul neamului nostru și cari 
veghăză, ca dincăce de CarpațI for
țele nostre să nu fie slăbite.

Când e vorba așa-dăr de emi
grările din Ungaria și Transilvania, 
cari în timpul din urmă au luat 
proporții enorme, răpind în vârtejul 
lor chiar și numeroși Români, mai 
ales din comitatul Sibiiului, Făgăra
șului și al Ternavei mari și mici, 
tot-dâuna sunt a-se înțelege emi
grările — în America.

Și ârășl în curentul acestor emi
grări, trebue să constatăm, că rolul 
principal îl au Slovacii din Ungaria 
de nord.

La Slovacii din comitatul Zem- 
plin, Șâros etc. s’au început emigră
rile prin anul 1877. Fuseseră câțl-va 
ani răi unul după altul; pământul 
în părțile acelea și de altminteri este 
din cale afară neproductiv, și nepro
ductiv așa cum este, nu era în pro
prietatea bieților slovaci, ci în pro

prietatea câtor-va aristocrațl cu do
menii uriașe, cari esploatau brațele 
poporului, fără se le asigure mă
car pânea de tăte cailele. Statul?... 
Acesta cerea se i-se plătăscă contri
buția. Er ămenii n’aveau de unde 
plăti. In asemenea împrejurări, ve
niră nisce agențl, cari angajau lu
crători pentru minele din Pensilva- 
nia. „Se mergem în Pensilvania!" 
șî-au cjis Slovacii, căci ori cât de reu 
ar ti acolo, mai rău decât aici nu 
pbte să fie. Și s’au dus. — Sta
tul căuta se-i împedece cu baioneta 
și vor fi fost chiar între fruntașii 
naționali de aceia, cari vor fi fost 
de părere, că prin asemenea emi
grări se slăbesce elementul slovac 
din Ungaria. De atunci acești din 
urmă s’au convins, că cele câte-va 
sute de mii de Slovaci emigrați în 
America, nu numai că n’au produs 
slăbirea elementului slovăcesc, dâr 
au contribuit în măsură surprinfietore 
la fortificarea lui prin ajutorele tri
mise din America. Numai în anul 
1896, peste 15 milione de cortine 
s’au trimis în Ungaria de cătră Slo
vacii emigrați, carl în continentul 
strein s’au solidarisat, s’au întărit, 
s’au organisat, s’au deșteptat și s’au 
gândit neîncetat la cei rămași acasă, 
trimițându-le bani pentru trebuințele 
lor culturale, sociale și economice. 
Er statul ? Statul a ajuns și el la 
convingerea, că asemenea mișcări nu 
se pot împedeca nici printr’un fel de 
forță. Nici chiar cu baioneta. Emi
grarea este un drept inalienabil al 
omului, care nu ptite fi oprit a-șl căuta 
pânea și fericirea acolo, unde crede 
că o pbte găsi mai ușor și mai cu 
belșug.

Ast-fel vedem, că guvernul un
gar, după 25 ani de când s’au înce
put emigrările, vine cu un proiect 
de lege, prin care are de gând să 
reguleze acâstă mișcare.

In ședința de la 16 Decemvrie 
a camerei ungare s’a discutat acest 
proiect și au luat cuventul doi 
oratori mai însămnațl, desvălind 
unele momente, cari ne interesâză 

și pe noi. Unul a fost Dr. Csernoch 
din partidul poporal, al doilea He- 
gediis Lorant din partidul guvernu
lui. Csernoch a vorbit calm și obiec
tiv, desvălind sarcinile grele, mise- 
ria poporului slovac și șicanările, ce 
are să le îndure din partea adminis
trației. Acestea sunt motivele emi
grării. A vorbit mai departe despre 
cestiunea jurisdicțiunei bisericesel 
asupra Rutenilor greco-catolici, din
tre cari mulțl trec în America la 
biserica rusâscă. Hegediis s’a ocu
pat mai mult din punct de vedere 
național-maghiar cu emigranții săcui 
din România.

Partea acâsta din urmă intere- 
sându-ne mai de-aprbpe, trebue să 
relevăm, că deși nu atât de pe larg, 
der destul de clar a fost discutată 
și de canonicul Csernoch, care a ac
centuat, că pentru Maghiarii din 
România de 40 ani deja aduce sa
crificii destule societatea Sf. Ladislau. 
Făcând guvernului imputare, că nu 
spriginesce actistă societate, i-a stors 
lui Szell declarația, că da, în timpul 
din urmă guvernul lucrâză mână în 
mână cu societatea Sf. Ladislau în
tru ajutorarea catolicilor maghiari 
din România, pentru ca să nu-șl 
ptirdă limba.

Hegediis, care pe cum se vede 
șl a făcut specialitate din cestia Ma
ghiarilor din România, căci atât în 
conferențe publice, cât și în pressă 
și în cameră se ocupă mereu de acâstă 
cestiune, de și guvernamental, face 
critică aspră stărilor ce domnesc în 
R'bmânia în privința consulatelor, 
cari sunt date în mânile unor Nemți, 
indiferenți pentru durerile Maghiari
lor emigrați în România. „Noi avem 
în România — cjice Hegedus — mai 
bine de 100.000 de supuși, și aceș
tia n’au decât un singur preot un
gur, pe când Germania n’are decât 
15 000 supuși, și are un seminariu și 
14 preoți. “

Din totă discuția actista vedem 
că și în cestiunea arcjettire a emi
grărilor, atât cei de la guvern, cât 
și cei din oposiție nu sunt preocu

pați în așa măsură de importanța 
economică socială a acestei mișcări, 
din punct de vedere general al ce
tățenilor, cât de preocupați sunt de 
cestiunea, dtică Maghiarii emigrați 
în România îșî vor păstra său nu 
naționalitatea, pă care de altminteri 
nimeni nu li-o amenință.

Declarația ministrului președinte 
Szell tăcută ca întrerupere la dis
cursul lui Csernoch, cum că el lu- 
crâză împreună cu societatea sf. 
Ladislau, este în tot cașul un simp
tom destul de remarcabil, care do- 
vedesce, că spriginirea Maghiarilor 
din România aatăcjl nu mai este lă
sată în sarcina unei societăți private, 
ci că și statul cooperâză la ea.

Acesta ar fi așa-dăr un simptom 
de espansiune, decă n’am sci, că 
prin mulțimea cestiunilor urgente 
cari își așteptă resolvirea în interio
rul țării, asemenea declarații sunt 
de o valbre mai mult platonică.

Ultima încercare? Se scie, oă 
colindările lui Coloman Szell pe la Viena, 
n’au avut nici de rândul acesta resultat. Se 
dice, că tariful vamal german creeză mari 
greutăți și acest tarif ar fi fost causa pen
tru care nu s’a putut subscrie nici de astă- 
dată documentul pactului. E mai probabil 
însă, că ministrul president Koerber n’a 
cedat nimic și n’a vrut să împlinâscă pre- 
tensiunile Ungariei. Acum se anunță, că 
Szell va merge drăși la Viena pentru a-se 
sfătui cu Koerber. Călătoria acesta e 
filată pe diua de Sâmbătă. Unele diare 
din Peșta pretind a sci, că acesta va fi 
ultima încercare a lui Coloman Szell în 
afacerea încheierii pactului. Decă guver
nul austriac nu va ceda nici acum, va 
urma o crisă ministerială.—Noi credem, că 
Szell va mai colinda încă de multe ori 
pe la Viena.

Aut—Aut! Sciți cine pune alterna
tiva aedsta? Tocmai „Pester Lloyd* și încă 
față cu ministrul president Coloman Szell. 
Intr’un articol publicat alaltăieri, fdia scrisă 
nemțesce a „liberalilor" mercantili pretinde 
de la Szell să pună 'odată capăt jocului
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Domnișora Perle.
De Guy de Maupassant.

(Urmare).

Plecarăm numai decât.* Tata și un
chiul mergeau înainte cu Baptist, care 
avea în mână un felinar; după ei urmau 
frații mei Jacques și Paul, er eu la codă, 
cu tdte rugămintele mamei mele, care 
rămăsese cu mătușa pe pragul casei.

De-o dră începu ărăși se ningă; 
bratjii se încovoiau sub povara albă și 
aveau înfățișarea unor piramide palide, a 
unor căpăținl uriașe de zahar. Tufișul 
nici nu se putea zări din causă, că între 
noi și el se pusese o perdea țesută din 
fulgii surii și deși de zăpadă și din pali
dul veșted al întunerecului. Ningea atât 
de des, încât era imposibil să vedi mai 
departe de (jece pași. Dâr felinarul răs
pândea totu-și destulă lumină. Când ne 
coboriam pe scara tăiată în zid, mă apu

caseră nisce fiori. Aveam sensația, că ci- 
ne-va vine după mine, și că acuși are să 
mă apuce de umeri, și eram pe aci să mă 
întorc îndărăt. N’aveam însă curagiul să 
trec acum singur prin grădină.

Audii cum se deschise jos portița și 
cum înjura unchiul .: „Trăsni-l-ar Dumnedeu 
să-l trăsnescă, uitați-vă, erăși s’a băgat în 
pământ: Der vai de pielea lui, decă voiti 
pune mâna pe el".

Era atât de straniu a vede șesul 
vast înaintea ta, seu mai bine a-1 simți, 
căci de vădut nu-1 puteam vede; nu se 
putea vede, decât un lințol enorm, care 
se întindea înainte, în drepta și stânga, în 
sus și în jos.

Unchiul esclamă de-odată: „Audi-țî, 
dră urlă cânele. Îndată am să-i arăt, cum 
sciu eu țînti. Cel puțin să facem ceva 
ispravă, decă am eșit atâția la luptă".

Tata însă, care avea o inimă bună, 
(jicea: „Să vedem mai bine, unde-i bietul 
animal, de sigur, că urlă de fdme. Par-că 
ar striga după ajutor, ca un om, care 

se află în mare nevoie. Să mergem 
acolo".

Am străbătut deci prin perddua ddsă 
de zăpadă pănă acolo. Zăpada cădea din 
ce. în ce mai tare, ca o spumă de ghdță; 
înțepa pielea și o făcea să te usture, ca 
și cum te-ar fi ars cine-va, causându-ți o 
durere acută, trecătore.

Ne cufundarăm pănă din sus de ge
nunchi în stratul alb și rece și după 
fie-care pas trebuia să ridicăm piciorul 
sus. Cu cât mergeam mai departe, cu atât 
mai lămurită se autjia vocea cânelui. Un
chiul strigă: „Ecă-tă-11“ și ne oprirăm cu 
toții și priviam spre dânsul, cum obici- 
nuesce cine va a fixa în întunerec pe un 
dușman.

Eu nu vedeam nimica, înaintai deci 
câțl-va pași și îl zăriiu și eu. Avea o înfă
țișare înfiorătore de stafie. Un câne mare 
negru de la stână, cu cap de lup și cu 
păr mițos, stătea întins pe cele patru pi- 
ciore și se uita la noi la lumina, ce o răs
pândea felinarul.

Unchiul (jicea: „Ciudat lucru! Nu 

vine încoce, ddr nici nu fuge; așî avă plă
cerea să-i trag un glonț".

Tata răspunse: „Nu, din contră, să-l 
ducem în casă".

„Der nu este singur",esclamă fratele 
meu Jacques. „Uite, este ceva îndără
tul lui".

In adevăr, îndărătul cânelui era ceva 
sur, ce nu puteam bine distinge. Ne apro- 
piarăm cu precauțiune.

Când venirăm aprdpe de tot, cânele 
se puse în picidrele din dărăt. Nu părea 
furios, părea din contră a fi vesel, că a 
reușit să atragă omeni.

Tata se duse de-adreptul spre dân
sul și îl desmierdă. Cânele îi lingea mâna 
și atunci vădurăm, că e înhămat la un 
cărucior, un fel de cărucior pentru pă
puși, acoperit cu îngrijire cu trei învăli- 
tori de lână. Desfăcurăm învălitorile și 
când Baptist ținu felinarul d’asupra căru
ciorului, zărirăm un prunc dormind.

Eram atât de buimăciți de acestă 
privelisce, încât dintâiu nu puturăm pro
nunța un singur cuvânt. Tata a fost ce 
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de-a migea. Țera — dice „P. Ll.“ — nu 
mai pote suferi starea acesta, creată prin 
politica de tergiversare a lui Szell. In con- 
secență organul lui Max Falk, cere se se 
alegă odată la un fel cu Austria. Aut— 
aut: seu alianța vamală cu Austriacii, seu 
separațiunea....

Semnificativ 1

Voci oficios© asupra denunțării 
convenției comerciale. Diarul „Buda- 
pesti Naplo", oficiosul lui Szell, declară, 
că denunțarea apropiată a convenției co
merciale este îndreptată în prima linie 
contra intereselor Ungariei, așa că în vii
tor să nu se pdtă esporta din Ungaria 
nici orz, nici vite, nici paseri, oue seu 
unt, nici în Germania, nici în Austria, de- 
drece aceste producte nu se vor pute 
exporta în viitor nici din Austria. Szell 
care șî-a întemeiat politica sa contra Aus
triei, în chestiunea pactului, pe speranța 
că tariful vamal nu se' va vota, a ajuns 
acum în corn de capră față cu oposiția 
din stânga estremă, care cere, ca pănă la 
1 Ianuarie ori se se facă o înțelegere cu 
Austria pe cale parlamentară, ori să se 
proclame separația teritoriului vamal. — 
„Pești Hirlapu, oare plutesce în apele lui 
Banffy, spune în ton ironic, că Szell a 
alergat fuga la Goluchowski cu rugă
mintea, să intervină prin ambasadorul Szo- 
gyeny pe lângă Biilow, ca să prelungescă 
convenția și să-l salveze pe Szell de con
secințele negligenței și trufiei sale. Dum- 
nedeu se-i dărnespă lui Biilow o bună 
disposiție pentru momentul, când Szo- 
gyenyi se va presenta la el, se cerșescă 
grație. Acum să-și arate și împăratul Wil
helm bunăvoința față cu Ungaria, ca răs
puns la politica ungurescă a lui Szell, care 
se plămădesce la Berlin, așa că domnii 
deputați unguri ar pute forte bine să-și 
aibă domiciliul în capitala Germaniei11.

Visita lui Lambsdorff la Viena.
Etă ce păreri domnesc în cercurile norma

tive din Viena asupra visitei, ce o va face acolo 
ministrul rusesc de esterne contele Lambsdorff:

Scopul imediat al visitei este ca mi
nistrul de esterne al Rusiei să se presente 
Majestății Sale. E lucru firesc, că Lambs
dorff va profita de ocasie, ca să discute 
cu contele Goluchowski asupra cestiunilor 
politice actuale. Comunicatul publicat de- 
unădi în Mesagerul imperiului din Peters
burg, s’a întins și asupra ideilor conduce- 
tore ale celor doi bărbați de stat privitore 
la politica balcanică, și din ceea ce s’a 
dis reiese, că politica acesta se baseză pe 
învoiala esistentă (austro-rusă). Ce pri- 
vesce în special cea mai nouă fașă a 
politicei orientale, era necesară o circum
specție și un tact deosebit, pentru-ca de
mersul făcut de cabinetele din Petersburg 
și Viena în interesul reformelor macedo
nene, să întărescă în cei din Constantino- 
pol convingerea, că demersul acesta a 
fost făcut numai dintr’o seridsă solicitudine 

pentru o desvoltare salutară a imperiului 
otoman și pentru a se preveni pericolele 
ce s’ar pută ivi. In același timp s’au tri
mis la Sofia și Belgrad advertismente în 
care se spune, că acțiunea de reforme a 
puterilor nu-i permis se se interpreteze 
ca o încuragiare a agitațiunei, căci adevă
ratul sens al demersului celor două puteri 
a fost tocmai acela, ca prin introducerea 
reformelor pretinse, uneltirile macedonene 
să fie lipsite chiar și de aparența îndrep
tățirii. Schimbul de vederi între cei doi 
bărbați de stat, ce se va face pe basa 
acesta, va contribui negreșit la consolida
rea înțelegerei austro-ruse, care și pănă 
acuma s’a dovedit atât de eficace, și 
astfel visita lui Lambsdorff va fi primită 
în Austro-Ungaria cu cea mai mare sa- 
tisfacțiune.

Lupta pentru tariful vamal
în parlamentul german.

In diminăța dilei de Dumineca tre
cută după o luptă crâncenă între oposi- 
țiunea obstrucționistă și majoritate, s’a 
primit, după-cum seim, proiectul de lege 
a tarifului vamal german de cătră parla
mentul imperial. Eată câte-va amănunte 
interesante:

Indată-ce s’a schimbat regulamentul 
camerei, stabilindu-se ca nici un vorbitor 
să nu vorbescă la regulament timp mai 
îndelungat ca 5 minute, lupta pentru ta
riful vamal s’a terminat cu o iuțelă uimi- 
tdre. Propunerile de încheiere a desbate- 
rei scurtau mereu discusiunea și preșe
dintele camerei în adevăr numai în cașuri 
escepționale admitea a-se vorbi la regu
lament și nu mai mult ca 5 minute.

A treia cetire a proiectului tarifului 
vamal s’a început Sâmbătă la 10 bre a. m. 
Stânga obstrucționistă a încercat tot posi 
bilulde atrăgănadiscusiunea. Deputatul An- 
trich a vorbit nu mai puțini ca 8 ore întregi. 
Tote în zadar. Deputății mergeau numai 
câte unul în restaurație și se întorceau 
earăși. Cancelarul Biilow cu miniștri și cu 
secretarii de stat nu au asistat neîntrerupt 
cu forte puține scurte întreruperi la șe
dință, care a durat până la 4‘/2 în dimi- 
neța din spre Duminecă, când în cele din 
urmă majoritatea a isbutit a primi proec- 
tul de lege în a 3-a cetire cu 202 voturi 
contra 100. Ședința a durat neîntrerupt 
18*/2 dre.

La un astfel de triumf al cancelaru
lui Biilow în timp așa de scurt, nu s’aș- 
tepta nimeni. împăratul Wilhelm a fost 
așa de rnulțămit cu acest succes, încât 
drept recunoscință avea de gând să-i con
fere lui Biilow titlul de principe, la ruga- 
rea lui Biilow însă împăratul s’a abătut 
dela intențiunea sa și a conferit cancela
rului său lanțul pentru ordinul casei de 
Hohenzollern, cea mai mare decorație, ce 
i-o putea da, ca dovadă a grației sale.îm- 
părătesei. Și secretarii de stat contele 
Posadowsky, de Thielmann și de Richtho

fen au primit ordine înalte, drept răsplată 
a meritelor, ce și le-au câștigat pentru tari
ful vamal.

Acțiune contra Turciei.
De un timp înedee se vorbesce erăși 

de pregătirea unei acțiuni a puterilor con
tra Turciei, cu scop de a o determina să 
întroducă reforme suficiente în Mace
donia.

Diarele din Petersburg comentând 
comunicatul Mesagerului imperiului, pe 
care l’am publicat într’unul din numerele 
mai recente, sunt tdte de acord a declara 
că situația din Balcani e fdrte precară și 
că e posibilă isbucnirea unei conflagration! 
în Orient. Sunt diare, car! spun, că decă 
Turcia nu Jse va supune, Rusia va a- 
dopta mijldce potrivite cu misiunea sa 
istorică. „Swiet" scrie, că partea princi
pală în cestiunea reformelor aparține Ru
siei, er decă Sultanul nu se va îndupleca 
la demersurile diplomatice, înlăturând vi
olențele, atunci Țarul, ’ armata și flota ru- 
sâscă îș! vor sci face datoria.

Limbagiul acesta, pe care -1 pdrtă 
aprdpe tote diarele rusesc!, dă să se înțe- 
legă, că ceva se petrece pe după culise 
în cestiunea Orientului.

De o gravitate și mai mare este soi
rea venită din sorginte oficidsă din Sofia, 
și după care guvernul bulgar, cu consen- 
timentul cabinetelor din Viena și Peters
burg, a luat disposițiuni pentru mobilisa- 
rea reservelor. Austro-Ungaria și Rusia — 
spune aceeași scire — sunt decise, ca în 
cas când presiunea lor diplomatică asupra 
Turciei pentru aplicarea reformelor în 
Macedonia nu ar ave succes, ele să useze 
de forță. Intr’un eventual conflict.Bulgaria 
e desemnată să dea semnalul pe frontiera 
de cătră Turcia.

De altă parte diarul „Allgemeine 
Zeitung" publică un interview c’un diplo
mat, care a stat mult timp în Orient.

Acesta a <Jis, că nu se pote nega, 
că acțiunea austro-rusă la Constantinopol 
pentru reforme în Macedonia, n’a avut 
nici un resultat.

Turcia prevedând evenimente grave, 
a concentrat în Macedonia 115,000 omeni 
Se confirmă de asemenea soirea, că Porta 
e decisă se procedeze cu ultima energie 
pentru a pune capăt amestecului princi
patului bulgar în cestiunea macedonenă.

Din tote aceste scir! și faime alar
mante reiese, că situația în Balcani e 
mult mai seridsă, de cât să se pdtă trece 
așa de ușor la ordinea diiei peste ea.

Venezuela și puterile.
Proclamația președintelui Castro.
Etă proclamația emfatică adresată 

de președintele Oastro poporului Venezu
elan :

„Străinii au profanat pământul sacru 
al Venezuelei. cu piciorul lor insolent. 
Este un fapt de însemnat în istoria po- 
porelor civilisate, fără precedent și cu ne

putință de justificat. Este un act barbar, 
o atingere la principiile cele mai elemen
tare ale națiunilor. Este un act ignobil, 
fiind-că e resultatul unei amestecături imo
rale și lașe de putere și de perfidie acela 
ce s’a comis în portul Guayra, acum câteva 
ore, când escadrele englese și germane 
au pus mâna pe trei vase de resboiă, fără 
apărare, cari se găseau în docurî, în re
parație.

„Pentru Venezuelan! lupta este ine
gală, căci aceste atentate au fost comise 
de două din cele mai puternice state, asu
pra țărei nostre ce abia șî-a venit în fire 
din lungi și penibile lupte.

„Și de ce s’au purtat cu noi așa 
de lași?

„Venezuela nu pdte de sigur să su
fere un atac așa de insolent, căci aceste 
două națiuni n’au lucrat după regulele ob
servate în asemeni împrejurări. Dreptatea 
este de partea ndstră. Dumnedeul națiu
nilor, care a inspirat pe Bolivar și pe eroii, 
cari au luptat cu dânsul în marea operă, 
care a avut na resultat de a ne da cu 
prețul de mari sacrificii, libertatea și in
dependența — va fi cu noi în momentul 
decisiv. Ne va călăuzi și ne va ajuta să 
ne păstrăm independența".

Subscrișii cu inima înfrântă de durere 
în numele nostru, al tuturor consângenilor 
și afinilor aducem la cunoscința amicilor 
și cunoscuților, trecerea din vieță a scum
pului nostru tată, frate, socru, cumnat și 
unchiu

Miliail Andreica
proprietar, membru pe vieță al „Asocia- 
țiunei" și al fondului de teatru român etc. 
etc. întâmplată Luni în 15 Decemvrie a. 
c. la 6 dre p. tn. în etate de 75 ani, îm
părtășit fiind cu sf. taine. înmormântarea 
se va săvârși Miercuri în 17 Decemvrie 
a. c. la 2 dre p. m. în cimiteriul gr. or. 
din loc.

Fie-i țărîna ușdră și memoria bine
cuvântată !

Câmp ni, în 16 Decemvrie 1902.
Sabina Preda născ. Andreica, fiică; 

Dr. Vasile Preda, ginere; Raveca Chirtop 
născută Andreica, soră; Vasile Chirtop, 
cumnat.

— 5 :18) Decemvrie

Un ordin prea înalt. Din incidentul 
jubileului de 150 ani a academiei militare 
„Teresiane“ din Neustadt, care s’a serbat 
în diua de 15 Decemvrie cu mare pompă 
asistând și Archiducele Francisc Ferdinand, 
însoțit de ministrul de răsboiu, Maiestatea 
Sa a dat următorul ordin de di:

Diua, în care academia militară tere- 
siană își serbeză aniversarea a 150-a a 
existenței sale, Mă face să mă gândesc 
cu adevărată bucurie la școlele de ofițeri 
— academia technică și academia mili
tară teresiană — înființate sub gloriosa

dintâifl, care și-a venit în. fire, și fiind-că 
era forte generos, ba chiar cu inclinațiunî 
romantice, întinse mâna d’âsupra cărucio
rului și dise: „Sărman prunc părăsit, tu 
vei fi al nostru 1“ și dise lui Jacques să 
împingă căruciorul spre casă.

„De sigur un copil din. florî“, dicea 
tata, „a cărui mamă în sera acesta, acelor 
trei crai, aducându-șî aminte de pruncul 
divin, a sunat la părtal mea“.

Tata se opri în loc și strigă în pu
terea nopții, întorcendu-se spre cele patru 
regiuni: „Noi l’am găsit!“ Apoi puse.mâna 
pe umărul fratelui seu și cjise: „Vedi! 
Ce s’ar fi întâmplat, decă ai fi împușcat 
asupra cânelui 1“

Unchiul nu răspunse nimica, ddr în 
întunerec făcu semnul crucei, căci el cu 
tote vorbele lui gălăgiose, era religios în 
fundul inimei sale.

Deslegarăm cânele, care venia acum 
după noi.

Iți spun, că întorcerea ndstră era 
forte nostimă. Avuserăm ore-carî dificul
tăți pănă puturăm împinge căruciorul pe 

treptele din zid. In cele din urmă însă 
reușirăm și ajunserăm prin grădină în 
antret.

Să fi vedut spaima și bucuria ma
mei 1 Apoi cele patru verișore 1 Cea mai 
mică era atunci de șese ani. Tote patru 
săriau în jurul pruncului, ca nisce găini 
în jurul unui cuib. In sfârșit scdserăm 
pruncul din învălitori, el durmia liniștit 
înainte. Era . o fetiță în etate de vr’o șese 
săptămâni. In-fașe.se. găsiră (jece mii de 
franci în aur, da, da, dece mii, pe cari 
tata le-a plasat ca dotă. Nu era așa-der 
un copil sărac... pote copilul vr’unui aris
tocrat... de la vr’o fată din clasa bur
gheză... seu... am ghicit în fel și chip,.fără 
să aflăm ceva positiv. Nici cânele nu ni-a i 
dat nici un indiciu... nu-1 cunoscea nimeni 
în totă împrejurimea; acela însă, seu mai 
bine, aceea, care a sunat la portiță, tre- 
bue că a cunoscut fdrte bine pe părinții 
mei, căci îi alesese tocmai pe dânșii de 
educatori ai fetiței.

Ecă așa a întrat domnișdra Perle în 
familia ndstră în etate de șese săptămâni. ' 

Numele i-l’am dat mai târdiu. Am bote- 
zat’o pe numele Maria Simona Clara. Clara 
era să-i fie numele de familie.

Era o privelisce unică în felul ei, 
când ne întorserăin cu copila în sufrage
rie. Se deșteptase într’aceea și se uita cu 
ochii ei mari albaștri la mulțimea de omeni 
și la mulțimea de luminări.

Ne puserăm erăși la masă și împăr- 
țirăm cozonacul. Eu fui ales rege și la 
rîndul meu alesei pe domnișdra Perle re
gină, întocmai cum făcuși și tu astădi. 
Atunci însă habar n’avea de onorea, ce 
i-se făcuse.

Copila fu crescută așa-der în familia 
ndstră. Trecură ani la mijloc. Ea crescea.. 
Era frumosă, blândă și ascultătore. Toți o 
iubiam și de sigur am fi prea alintat’o, 
decă nu intervenia mama.

Mama era o femeie, care iubea or
dinea. Ea trata pe tpica Clara ca pe pro
prii săi copii, der voia, ca să se cunoscă 
totuși o deosebire între noi și copila gă
sită, așa că posiția ei în familie era clar 
determinată.

îndată ce ajunse copila la pricepere, 
îi povesti originea și o lăsă se înțelegă 
cu multă delicateță și fără să o vateme, 
că ea ca copil găsit, pentru familia Chan
tal este o străină.

Clara își dădu sâmă de situația ei 
fdrte bine și cu un instinct surprindetor 
își îndeplinia rolul, ce i-s’a dat cu atâta 
fineță, modestie și drăgălășie, în cât tata 
de multe-ori vărsa lacremi de emoție ui- 
tându-se la ea.

Chiar și mama încă se emoționa câte 
odată și îi dicea: „Copila mea". Une-ori, 
când mititica făcea vr’o faptă cuminte, 
mama își ridica ochelarii de pe nas pe 
frunte, ceea-ce la dânsa însemna întot- 
deuna un grad mare de înduioșare și 
dicea: „Copila asta este un adevărat măr
găritar, o adevărată perlă".

Numele acesta i-a rămas și nu peste 
mult noi cu toții îi diceam: Domnișdra 
Perle ! ■

(Va arma.)

fa%25c8%2599e.se
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903 în suma de 200 corone, și de la d-1 
Dr. N. Vecerdea 120 cor. Primescă mari- 
nimoșii donatori cele mai căldurose mul- 
țămite. — Direcțiunea scotelor medii gr. or. 
române.

Societatea academică „Carmen 
Sylva" din Graz și-a ales comitetul pe 
anul 1902/3 în personele d-lor: Epami- 
nondaBocancea, când, jur., președinte; Du
mitru Popescu, când. jur. secretar și bi
bliotecar; Octavian Racoțan, când. med. 
cassier.

Mortea unui profesor veteran. In 
diua de 13 Decemvrie a repausat în Bu
dapesta profesorul pensionar de istorie 
Dr. Kerekgyărto Arpad, în etate de 84 ani. 
Kerekgyărtd a avut numerose serii de 
auditori, între cari mulți Români. Pe cât 
seim noi, avea o purtare condescendentă 
față cu toți fără deosebire de naționalitate 
și se deosebia mult de ceilalți colegi ai 
săi și prin faptul, că era om credincios, 
care în Joia Patimilor, alăturea cu profe
sorul de la facult. de filosofie Lubrich și 
cu Dr. Leuhossek de la facultatea de 
medicină, adi toți trei morți, se cuminecau 
la liturghia solemnă, ce se ținea la biserica 
universității, spre edificarea auditorilor lor.

Mulțămită. Stimata domnă Susana 
Mureșianu a binevoit a da și anul acesta 
din incidentul sărbătorii St.-ulni Andreiu, 
10 cordne Reuniunii femeilor române pen
tru ajutorarea văduvelor sărace din Brașov 
și Săcele, în amintirea scumpului său soț, 
fericitului Andreiu Mureșianu. jExprimăm 
cea mai căldurosă mulțămită St. d-ne Su
sana Mureșianu, pentru darul său. Brașov, 
5 Decemvrie v. 1902. Pentru Reuniune: 
Bal așa Blebea, presidentă. Dr. I. Blaga, 
secretar.

Cine e lord-maiorul Londrei- Re
latând incidentul iscat la banchetul lord 
maiorului din Londra, diarele române au 
spus, că Marcus Samuel ar fi primarul 
Londrei. Decă ar fi așa, ar fi o persdnă 
forte importantă; în realitate însă lord- 
maiorul e primar numai în City din Londra, 
care este cartierul afacerilor unde sunt 
concentrați bancherii, agenții de schimb, 
societăți de acționari etc. Acel cartier a 
primit constituția sa din vremuri forte de
părtate, când representa în adevăr totă 
Londra. Acum însă din peste 4.000.000 
locuitori, ce are capitala Angliei, numai 
30—35.000 locuesc îr City, și nici aceștia 
nu sunt alegători, ci alegerea lordrnaioru- 
Iui se face, numai de cei înscriși în boga
tele și vechile bresle de comercianțî 
(guilds). Acesta și esplică cum se întâmplă 
destul de des că lord-maiorul să fie israelit. 
Lord-maiorul nu e nici confirmat, nici nu 
pote să fie suspendat seu revocat de gu
vernul engles, cu care n’are nici o legă
tură. De aceea „Gaulois" din Paris a avut 
dreptate când a scris, că incidentul cu 
ministrul României nu pote ave altă ur
mare, de cât că diplomații vor refusa pe 
viitor învitațiunile lord maiorului, cum au 
mai făcut înainte multă vreme.

O pretenție curiosă. Diarul „Fugg. 
M —g“ scriind despre licitația, ce s’a făcut 
în comuna Păuca (Săcuime), la care li-s’au 
vândut dmenilor și cămeșile pentru res
tanța de dare, — apelâză la autoritățile 
respective, să aibă indulgență față cu 
acesta comună maghiară, care este încun- 
jurată de mulțimea de valahi, căci ca co
mună curat maghiară are valore îndoită 
pentru națiune și prin urmare nu trebue 
lăsată să piară. — Multe pretenții mai au 
și domnii koșuthiști, decă invocă aseme
nea motive ridicole, când e vorba de con
tribuție, pentru întreținerea statului! Cum 
rămâne atunci cu fanfaronada acelor ko- 
suthiști, cari sbiară mereu de „națiunea 
singură alcătuitore"- Cum se pote ceva 
alcătui -—■ fără împlinirea datoriilor, fără 
jertfă, fără contribuție?...

6meni mâncați de lupi și înghe
țați. Intre Chibed și Șovard (M. Turda), 
lupii au sfâșiat un băiat în etate de 14 
ani. Un Săcuiu cu borviz, trecând pe acolo, 
a gonit lupii și a dus băiatul acasă la pă
rinți, unde a mai putut povesti, ce i-s’a

■domnie a fericitei împ.erătese și regine 
Maria Teresia. Alipirea și supunerea fi
delă față cu antecesorii Mei și față de 
Mine, mai departe hărnicia militară și vi
tejia până la sacrificare semnaliza calea 
de ondre a acelora, cari au eșit din aceste 
academii și mulți din ei și-au făcut nu
mele neperitor în istorie spre gloria pa
triei. — Urez academiei militare teresiane, 
sâ progreseze necontenit în desvoltarea 
ea sciențifică și ca, conform intențiunilor 
Prea înaltei înteme'ietdre — împSrătesa și 
regina Maria Teresia — se fie și în viitor 
loc de cultivare pentru ofițeri eminenți, 
cari fideli tradițiunilor păstrate în timp 
de un secol și jumătate, se îndeplinescă 
cavaleresce tote virtuțile militare. — Tot
odată am luat disposițiuni prin cari se 
disting amândouă academiile.

V i e n a, 30 Noemvrie 1902.
(ss) Francisc Iosif.

In congregația extraordinară a 
•comit. Caraș-Severin ținută la 15 De
cemvrie, d-1 Coriolan Brediceanu a inter
pelat pe viceșpanul asupra unui cas de 
agitație întâmplat dilele trecute în Lugoș 
contra unei clase de cetățeni, contra na
ționalității române și contra unei confe
siuni. Contra naționalității române, întru
cât un sublocotenent de la honvocjî a 
strigat într’una din cafenelele din Lugoș: 
„pusluljanak as olăhok^ (piară Românii) și 
pe de-asupra a mai ars și două esemplare 
din diarul „Drapelul". Poliția trebuia să 
facă arătare la comanda militară respec
tivă cea-ce însă nu s’a făcut, ba din 
contră a refusat a face arătare din oficiu, 
întrebă pe viceșpan, decă are cunoștință 
despre procederea acesta anormală a ofi
ciului polițial; decă o desaprobă și decă 
va lua însuși disposițiile necesare, ca se se 
facă arătare la comanda militară respec
tivă? — Viceșpanul răspunde, că nu scie 
ce pași a făcut poliția orașului Lugoș în 
cașul indicat de interpolator, dăr se va 
informa și va face tot ce pretinde legea 
și principiul de egalitate înaintea legei 
a fie-cărui cetățean și va îngriji ca es- 
cepții să nu se facă. — Răspunsul acesta 
.a fost primit cu aprobări generale.

înaintarea în rang a soției moș
tenitorului de tron. Diarul „Reichswehr" 
anunță, că în curând princesa de Hohen- 
berg, soția moștenitorului de tron Francisc 
Ferdinand, va fi înaintată în rang. Prin
cesa de Hohenberg va urma în rang ime
diat după Archiducesă.

’ Dimitrie Popovici în Sibiiu. Ce
lebrul bariton român, d-1 Dimitrie Popovici, 
va da Duminecă un concert în Sibiiu.

Alois Cramer liberat. Dilele acestea 
redactorul Alois Cramer, împlinindu-și pe- 
depsa, a fost liberat din închisore. Ne 
■mai putendu-se întdrce la Timișdra, de 
unde a fost expulsat, Cramer s’a dus la 
Viena, unde a întrat în redacția unui mare 
piar cotidian.

In amintirea Metropolitului An
dreiu Șaguna au ținut elevii seminariului 
„Andreian" din Sibiiu o ședință publică 
în diua de St. Andreiu. La ședință a par
ticipat I. P. S. Sa metropolitul I. Mețianu 
■cu Preacuvioșia Sa archimandritui Dr. 
Ilarion Pușcariu și numeros public. D-1 
Dr. Span a tractat în discursul de des
chidere meritele lui Șaguna ca pedagog, 
■er clericul Vas. Span a vorbit despre Șa
guna ca literal. După eshauriarea progra
mului I. P. S. Sa metropolitul a adresat 
elevilor o vorbire în care a accentuat 
virtuțile lui Șaguna și meritele lui nepe- 
■ritore pentru biserică și neam.

Defunctul D I. Frigător, de ori
gine din Săcele (Brașov), prin testa
mentul său olograf, a lăsat orașului Ga
lați) următorele legate: 60,000 lei pentru 
.construirea unui local'de școlă; 55,000 lei 
pentru construirea unui asii pentru săraci; 
'3,000 lei pentru cantinele școlare. Minis
terul de interne a autorisat comuna Ga
lați se primescă tote aceste legate.

Pentru masa studenților români 
■din Brașov, au întrat: de la d-1 prof. A. 
Bârseanu din incidentul onomasticei sale 
10 corone, de la Reuniunea femeilor ro
mâne din Brașov ajutorul anul pro 1902/ 

întîmplat și apoi și-a dat sufletul. — Ion 
Dunca de 18 ani ducea covrigi și cornuri 
de la pitarul Briinner din Salonta și îi 
împărția pe la mușteriii din comunele ve
cine. Alaltăeri a plecat dimineța la Feke- 
tetoti și nu s’a mai întors. Oăutându-1, i-au 
găsit numai cișmele și coșul cu covrigii, 
restul l’au mâncat lupii.— Stoian Niculae 
din Azuga (România) se lăuda cătră lu
crătorii de la fabrica de acolo, că el se 
p<5te apăra cu un ciomag de o cetă 
de lupi. Mai deunădi sera pe la orele 9 a 
eșit printre stabilimentele fabricei, unde 
nu peste mult au și venit trei lupi. Stoian 
se apăra voinicesce, der lupii tot mai tari, 
l’au trântit la pământ și i-au sfășiaț gâtul. 
La strigătele lui desperate, au venit omenii 
să-l scape. Era însă prea târdiu. — Fe
meia Maria Giurița din Cordău mergea 
alaltăeri cu un copilaș în brațe la Oradea. 
Pe drum i a înghețat copilașul. — Braga
giul Vasile Ghirion din Brașov a fost gă
sit de poliție inconscient în zăpadă. Chi
rion fu transportat la secția polițienescă 
din Scheiu, unde în cursul nopții și-a dat 
sufletul. — In spitalul din Timișdra stau 
sub îngrijire medicală șâpte persone, cu
lese de pe drumuri pe jumătate înghețate. 
Două au murit deja.

Fanatism religios. In comuna Lio- 
rința (Săcuime) femeia lui Văllyi Iănos 
trecuse la religia nazarenă și cetea me
reu din cărțile nazarenilor, pănă și-a per- 
dut mințile. Dumineca trecută venind de 
la adunarea sectei, a ademenit la sine doi 
copii în etate de 7 și 8 ani și i-a oraorît. 
Mama unuia dintre copii mergând la 
dânsa, și-a găsit copilul, și pe al doilea 
înjunghiat întins pe masă, er femeia în
tingea un pămătuf într’un blid plin de 
sânge și ungea pragul și usciorii cu sânge, 
spunând, că așa i-a poruncit Domnul, să 
ungă usciorii cu sângele nevinovat.

Meeting în favorul Macedoniei. 
Deputății croați, sloveni și sârbi s’au adu
nat într’o conferență la Viena, și au 
hotărît se convdce în Ianuarie viitor un 
meeting în favdrea Macedoniei.

" Un papagal regăsit. Cine nu cu- 
noscea papagalul d-lui Schmidt, care era 
atât de bine dresat și pronunța și făcea 
atâtea ghidușii spre delectarea ospeților, 
cari visitau anul trecut restaurantul din 
Nou seu. cafeneaua de la Redută? — D-1 
Schmidt s’a mutat anul acesta la restau
rantul „Casa de tir“, papagalul însă nu 
l’a mai luat cu sine. De dece luni papa
galul a dispărut. D. Schmidt era desperat 
și plângea perderea iscositei paseri. După 
atâtea luni în fine, papagalul a fost re
găsit în Scheiu și înapoiat legitimului său 
stăpân.-

Locotenentul voinicos și măgarul 
betrân. Un locotenent și un domn bă
trân în civil mergeau în tramvaiul elec
tric din Viena. De-odată bătrânul își 
perde echilibrul și calcă pe locotenent pe 
picior. „Pardon" dice domnul. —„Ai pute 
să bagi de semă, măgar bătrân ce ești!" 
— Bătrânul îi arde locotenentului o palmă. 
Acesta vre se scdtă sabia, pasagerii însă 
îl împedecă. Scena se continuă la secția 
cea mai apropiată. Bătrânul vre să vor- 
bescă, funcționarul îi spune, să aștepte 
pănă va fi întrebat. In ce’e din urmă se 
legitimeză bătrânul și atunci ese la ivelă, 
că este un — feldmareșal-locotent în pen
sie! — Tablou!

Praga în Ungaria. Francesii au de
venit faimoși în tobă lumea pentru igno
ranța lor în geografie. Un esemplu fra
pant de ignoranță vedem în (jiarul „Jour- J 
nal“, care .într’unul din numerile sale mai 
recente scrie: „In consiliul comunal s’a 
decis a se da unei strădi din Paris nu
mele de: „Strada— Praga" (Rue de Pra
gue), drept amintire la visita, pe care, 
ni-au făcut’o anul trecut delegații — Un
gariei.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nernistuire, lipsă de apetit, seu stomacu- 
nu ie funcționeză regulat, pot conta la vindecare si
gură în scurr. timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor 
Se trimite dilnic prin postă cu rambnrsă, de far 
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9. In farmaciile din provinciă să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra
venția și subscriere.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere facem cunoscută înceta
rea din viață a scumpului nostru fiiu, tată, 
frate și cumnat Nicolae Mocanu, comer
ciant și membru al mai multor societăți 
de binefacere, care după o scurtă și grea 
suferință, fiind împărtășit cu Sfintele Taine" 
în diua de Miercuri, în 4 (17) Decemvrie 
1902 la orele 7 dim. și-a dat nobilul său 
sufiet în mâtiile Creatorului, în al 45-lea 
an al etății și în primul an al văduviei 
sale. Despre acestă durerdsă și ireparabilă 
perdere se încunosciințeză tdte rudeniile, 
amicii și cunoscuții răposatului. Rămășițele 
pământesc! ale scumpului decedat se vor 
ridica din casele proprii (Strada Castelu
lui nr. 52), Vineri în 6 (19) Decemvrie a. 
c. la ărele 2 p. m. și se vor conduce spre 
veclnica odihnă în cimiteriul bisericei gr. 
or. din Groveri. Fie-i țărîna ușoră și me
moria în veci neuitată!

Brașov, în 4 (17) Decemvrie 1902. — 
Teodor Mocanu, ca tată. Nicu, Aneta,Tra
ian, Mircea și Virginia Mocanu, ca copii. 
Ioan și Teodor Mocanu, ca frați. Măria 
P. Crețoiu, câ sderă. Iancu Crețoiu, Vasile 
Crețoiu, Costi, Michalea, Victor, Guârite, 
ca cumnațî. Ana Mocanu, Maria Michalea, 
Eufrosina Munteanu, Valeria Guerite, Luisa 
Mocanu și Cleopatra Crețoiu, ca cumnate. 
Numeroși nepoți, nepote, veri și verișăre.

Viena, 18 Decemvrie. După in
formația lui „Neue freie Presse“, mi
nistrul president Szell e așteptat se 
sosescă aici pentru a continua cu 
Koerber tratările asupra pactului.

Viena, 17 Decemvrie „Fremden- 
blatt" spune, că acțiunea Rusiei și 
Austro-Ungariei are de scop a lo- 
calisa incendiul, ce se prevede, că 
va isbucni la primăvară în Balcani. 
^Diarul avertisbză înse pe Șerbi și Bul
gari se nu se lase legănațl de ilusiunj, 
cari li-ar pute fi funeste,

Sofia, 17 Decemvrie. S’a lățit 
faima, că Sultanul ar fi dat ordinul, 
ca să se mobiliseze doue corpuri de 
armată la frontiera Rumeliei orien
tale. piarele „Vecerna Posta“ și 
„Dnevnic" vorbesc de proiectarea 
unei demonstrații navale din partea 
Rusiei și Austro Ungariei, pentru a 
presiona pe Sultan îu Gestiunea re
formelor macedonene.

Washington, 18 Decemvrie. Am
basadorul Italiei a declerat ministru
lui de esterne Hay, că și Italia s’a 
alăturat la acțiunea Engliterei și Ger
maniei contra Venezuelei.

Londra, 18 Decemvrie. Preside i- 
tul Castro a dat un nou manifest, 
în care protesteză contra bombardării 
Puerto Cabello.

Roma, 18 Decemvrie. Comisiu- 
nea însărcinată cu desbaterea pro
iectului de lege privitor la divorț, 
a respins proiectul. Desbaterea proiec
tului în cameră s’a amânat pentru 
Maiu 1903.

Dresda, 18 Decemvrie. Regele 
George al Saxoniei e grav bolnav.

Diverse.
Cea mai fină cumpănă din luni e>. 

In banca Angliei au acuma o balanță ne
spus de esactă. Decă punem pe unul din 
talerele ei o marcă poștală, brațul balan
ței se plecă cu mai mult de 15 centimetri. 
Greutatea unei pete de cernelă pe o fdi<* 
de hârtie, plecă talerul; un pâr, un fir de 
nisip, fac se se plece brațul balanței sim
țitor. Și totuși balanța pote cântări pân 
la 200 de chilograme dintr’odată, fără a 
se face greșală mai mare de ’/10 de mili- 
gram. Decă am pune o greutate mai mare 
decât 200 de klgr. începe a suna un clo
poțel de alarmă. Altă balanță tot a An
gliei e înaltă de 2 m. 20 și pdte cântări 
peste 2000 de klgr., a costat aprdpe 20 
mii de lei.

Proprietar: Dr, Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian II. Pop..
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ftagotalil
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariuluiu. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, târ
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din românul „Se-1 urmăm"). 
Oălugărenii (poesie) de G. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda, pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan. „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei11 de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe11, apoi 
„Diverse“ și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Cursul la bursa din Viena,
Din 17 Decemvre n. 1902.

Renta uDg. de aur 4n/0................... 120 15
Renta de cordne ung. 4°/0 • • • 97 90
Impr. căii. fer. ung. în aur . 90 85
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/20/0. 98.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 202 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 156.75
Impr. ung. cu premii................... 101 40
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 101.25
Renta de argint austr......................... 120.55
Renta de hârtie austr.........................100.50
Renta de aur austr..................................92,10
LosurI din 1860.................................. 151.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.48
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 704.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 671.—
NapoleondorI................................ 19.07
Mărci imperiale germane .... 119.05
London vista............................. 239.2c0/2
Paris vista......................................95.17 */2
Rente austr. 4fl/() de corone . . 95'20
Note italiene ..................................—.—

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Decemvre n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 71 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni 71 11.20 71 10.30
Lire turcescl n 21.40 jj 21.5
R‘ble RusescI n 2 54 fi — .—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Scris fonc.Albin a 5% 101.- n 102.-

Sz. 13158—1902.
tlkv.

A fogarasi kir. jârăsbirosâg, mint telekkOnyvi hatosâg kOzhirră teszi, 
miszerint a Balâzs Gyorgy felsâ-visti lakos văgrebajtatonak kiskoru Ha 
rabâla Măria felsb-visti lakos vegrehajtâst szenvedb elleni 18 kor. 60 fii. 
s jârulăkai irânti văgrehajtăsi iigyăben 12280—1902. sz. a kibocsâtott 
ârverăsi hirdetmenyben a felso-visti 282 sz. tljkvben A f
1014 hrsz. egăaz ingtlnra 13 kor. 7237 hrsz egăsz ingatlanra 11 kor
1068, 1070, „ 57 77 87 1? 7287 77 5? 77 6 77

1072 n » 77 77 7520 71 55 71 27 17

1120/1 r> n 10 77 7662 » 55 1? 22 «

1148 5? w 77 15 }1 7773 71 51 17 23 n

1136 n n 77 58 n 7967 71 71 75 11 7?

1348 77 ii 71 8 77 8482 77 57 2 77

1508 n n 77 30 77 8637 r> 71 9 ff
1590. si n 77 20 71 9403 7? 7? n 6 77

1805 w n 2 n 9530 77 71 71 30 75

1861/2 1867„ n 71 11 71 9536 77 51 51 13 71

2174 « w n 11 n 9553 11 17 W 15 71

3213 77 71 T) 6 51 9599 71 ?1 71 8 71

3455 r n 71 4 71 9645 7? 71 77 10 75

3740 « 71 n 7 1? 9714 17 71 77 14 77

3 65,3989 „ n n 21 9918 H 55 11 11 7)

5055 71 71 19 77 10013 71 5? 77 11 71

5651 n 7? 77 11 « 10252 77 71 » 14 75

5708 n w 7? 28 71 10332 77 71 77 38 55

5782 51 77 23 15 10966 57 51 n 21 77

7144 71 71 4 n kikiâltăsi ărban Felsfi-viat kozsăg
hâzâhoz 1903 evi Januăr ho 21-ik napjănak delehtti 9 orâjăra kituzott ăr-
veres az 1881. LX. t -cz. 167 §-a alapjăn Dr. Micu Andrăs văgrehajtato 
erdekăben is 55 kor. 10 fii. tokekoveteies s jârulăkai kielăgităse văgett 
megtartatni fog — Dr. Micu Andrăs răszăre a kerăsert 4 kor. âllapit- 
taiik meg vegrehajtâst szenvedd terhăre.

Fogaraa, 1902 6 vi Oktbber ho 31-ik napjân.
A kir. jârâsbirosăg, mint tlknyvî hatosăg.

Schupiter,
781.1—1 kir. albiră.

Numai puține diie.
Tragerea Loteriei reg. ung. de stat 

pentru scopiri <3_e Toine±a.cere, 
va urma deja in 30 Decemvrie (902.

Câștig principal 150,000 Corone.
fiWF* Câștigurile în total 365,000 Corone.

■ UN LOS COSTA 4 CORONE. =
LosurI se capătă la Direcția loteriei r. ung. în Budapesta (IX, Csepel-rak- 

part, edificiul vamal), la tote oficiile poștale, de contribuție și vamă, de sare, sta
țiuni ale căilor ferate, trafiol și zarafii și la tote colecturile de loterie.

Budapesta, în 1 Iulie 1902
5-6.(731) . Direcția reg1. ung. de loterie.

rr*
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(769,5—10)

La Magazinul de haine 
BELA ASCHER 

Brașov, Strada Porții nr. tt. 

se ^>ote onjLXXirpera,:

Costum de i^rnă cu..........................
palton de ernă negru sâu vânăt cu. 
palton scurt de ârnă..........................

Saco de patinat pentru copii . . .
Costum pentru copii dela 3—9 anî . 
Pantalon de ârnă................................
Halat . ...............................................
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Gerlm sea jo- cheia
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Săpunul cel mai bun și cu spor 
de aceea cel mai ieftin.
Se capetă pretutindeni “gj®

* 
H*

o»
y

*

♦
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Cognac
CZUBA-DUROZIER i Cil.

DISTILLERIE FRANCHISE. PR0M0NT0B.

| Pratoile-Seidlitz ale lui Moli | 
W Veritabile numai, <1 ecâ fiăeare eutiă este prove<Jută eu marea <le 

operare a lui A. iflell ții eu subscrierea sa.
Jjț Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurller-Seidlltz de A. Moli în contra greu- 5%
W taților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 

mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, oongestiunei de sânge, haemorboidelor și Cit 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce

»£ cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei outil originale sigilate Corone 2.— XW’ 
W Falși ficații le se. vor urmări pe cale judecător escă.

Frarasbraamtwem și sare a lui
V Mi+n h ■ I ii rturvrn! deoă fiecare sticlă este-s ruvădută cu marca de scutire și cu 
veniaOiiM numai, piumbui iui a. mou.

Franzbranntwein-ul șl sarea este torte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoidină șl reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale piumbate, Cordt e 1.90.

Săpun de copii a lui Moll. X
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- 

tivarea rațională a pebi, cu deosebire pentru ' opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 Jfi 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provăjlută cu marca W 
de apărare A, Moli.__________________________     w

Trimiterea prlraelpaia prin   W
Farmacistul A. HO8JL, o

c. și r. taisor al cărții imperiale Viena, TBchlanben 9
Comande din provinclă se efectueză jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite sd" se ceră anumit preparatele prw&țute cu iscălitura și marca W. 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekellus, Victor Roth, Eugen Neustădter jS 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. * W

„Gazeta Transilvaniei" cu numeral ălO fii. se vinde la librăria și Nic. I. Ciurcu la Eremias Nepoții. "W®
■ ’VTipgrafia A. Mureșianu, Brașov.


