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A dministrațiunea.

Nu-i de trăit cu Românii?!
(8.) Forte arare-ori se aude câte-o 

voce ungurescă mai favorabilă na
ționalităților. Aceste tote sunt pri
vite ca trădătore de patriă, fiind-că 
nu se simt fericite a servi de pie
destal grandomaniei maghiare și nu 
vrâu se fia folosite ca material pen
tru „a-se spori maghiarimea”. Decă 
totuși se ivesce ici-colo câte un corb 
alb â la Mocsary, care pledâză pen
tru înțelegerea între Maghiari și na
ționalități pe basă de drept, îndată 
se ridică cu grămada toți în contra 
lui și-l cârăe și-l ciupesc, de e vai 
de el.

Se tem patrioții șoviniști, mai 
ales cei ardeleni, că va fi pace și 
liniște și ei vor scăpăta din rolul 
lor forte lucrativ de „element sus- 
țiitor de stat“ și că statul va esista 
și fără de ei, când ei nu pot esista 
fără de stat.

Abia a apărut prin foile ungu- 
rescl conversațiunea unei dame ma
ghiare, Hedviga de Popovits, cu d 1 
Urechiă asupra unui modus vivendi 
între Români și Maghiari și âta că 
o altă „damă maghiară” se adreseză 
lui „Magyarorszâg”, o damă — ju
decând după stil și mersnl ideilor 
forte probabil cu mustețe tuhutu- 
miane — care din Aiud, din „orașul 
patimelor maghiare” (ca și când în 
1848 alte orașe și sate n’ar fi păti
mit) strigă ca din gura șârpelui în 
contra orl-cărui „modus vivendi”.

Nu voim a-ne ocupa cu espec- 
torațiunile damei din cestiune, sci- 
ind bine, că acjl între mii de Ma
ghiari ardeleni nu vei afla unul, care 
se vrâ sincer pacea și înțelegerea. 
Prea bine se simt ei așa cum eacum, 
decât se dorâscă vr’o schimbare în 
raportul cu poporele conlocoitbre. 
Tot Ardealul este dat pe mâna lor, 
și încă o mulțime de posturi grase 
în Ungaria. Dâr ne vom ocupa pu
țin cu argumentele produse în ple- 
darea contra unui „modus vivendi”. 
căci sunt cioplite cu mare răutate 

pentru a seduce și ațîța seu — fiind
că sedusă și ațîțată este de mult — 
a ținâ caldă patima massei neprice- 
pătbre a poporului maghiar.

„Dama maghiară” din Aiud face 
o paralelă între modul cum sunt tra
tate naționalitățile în Ungaria și în
tre tratarea Maghiarilor în România. 
Conclusiunea, firesce, nu putea fi alta, 
decât că naționalitățile din Ungaria 
trăesc, în asemănare cu sortea Ma
ghiarilor în România, ca în sînul 
lui Avram.

Las’ că paralelele întotdeunaschio- 
pătâză. Dâr nici nu se pbte face pa
ralelă între naționalitățile de aici și 
Ungurii din România, fiind-că aici 
e vorba de popore cu milionele, pe 
când Maghiarii de dincolo de Car- 
pațl sunt numai adunătură de omeni 
emigrați de fbme din țâra lor, sâu 
căutând muncă și noroc pe pămân
tul ospital al României.

Pe noi Românii și pe Slovaci 
ne au aflat Maghiarii aici, când au 
venit, și ne vor lăsa tot aici când, 
pbte, se vor întorce în patria străbună, 
(bshaza) pe care o tot caută cu atâta 
duioșiă și nu șî-au aflat’o încă pănă 
acfl. Maghiarii în România sunt ve
netici, ei vin când sunt flămând! și 
ârăși se duc dâcă s’au săturat și au 
adunat parale.

Noi am susținut și susținem 
țările acestea și le-am apărat cu 
sângele nostru. Victoriile săvîrșite, 
aprope miraculose ale lui Uniade 
în contra Turcilor, n’ar fi putut fi 
câștigate fără de eroismul Româ
nului, care a fost și a rămas neîn
trecut. Veneticii unguri și secui din 
România, nici-odată n’au adus ase
meni servicii României. De ei Ro
mânia n’a avut nici-odată lipsă 
pentru apărarea ei. Sunt prea pu
țini cei împământeniți acolo, decât 
ca să numere în acâstă privință, 
âr cei-ce nu sunt supuși români 
nici nu sunt obligați la serviciul 
militar. Tot așa România n’are ne
apărată lipsă de brațele lor munci- 
tore, pe când nu seim ce ar tace 
proprietarii unguri, mai ales cei din 
Ardeal, dâcă ar emigra toți Ro
mânii.

Cum pbte face dâr om cu min
tea sănătosă asămănare între numă
rul neînsemnat de Unguri și Săcui, 
cari petrec în România, unde emi- 
grâză și de unde se reîntorc după 
plac, cu poporațiunea băștinașă ro
mână de mai multe milibne din Ar
deal și Țâra ungurâscă, care este 
parte constitutivă din acest stat?

Mai scrie „dama maghiară” po- 
litisantă din „orașul patimelor ma
ghiare”, că în România în șcblele 
unguresc! s’ar propune în limba ro
mână, pe când la noi se lasă Româ
nilor în dragă voiă să învețe româ- 
nesce în șcblele lor.

Acâsta afirmare se basăză mai 
întâiu de tote pe false informațiuni. 
Șcblele unguresc!, nemțesc!, bulgă
resc! etc. se bucură în România de 
deplina libertate a instrucțiunei, se 
pretinde numai ca să cultive și stu
diul limbei române, precum nici nu 
se pbte altfel într’un stat omogeu 
național. Afară de acâsta acolo cu 

toții, și străinii sciu românesce, pe 
când la noi ocupând Românii teri
torii mari copilul român în aceste 
ținuturi nici vorbă maghiară nu aude. 
Și totuși chiar în șcblele române 
poporale este impus studiul limbei 
maghiare în contra legii firei și a 
principiilor pedagogice.

„Patribta” din Aiud a uitat să 
pomenâscă acel moment al liberali- 
tății maghiare pe terenul instruc
țiunei, că pe când guvernul ungu
resc ne îndopă cu limba maghiară 
șcblele susținute numai de noi, pe 
atunci — spre rușinea veacului și 
în contra legei esi atente — nu nu
mai că nu ne înființâză școli cu 
propunerea română în ținuturile ro
mâne, dâr ne împiedecă chiar a-ne 
înființa școli cu banii noștri proprii.

Mai amintesce „dbmna” din Aiud 
ca culme a liberalității maghiare, că 
aici la noi naționalitățile pot vorbi 
pe la oficii în limba lor, pe când în 
România Maghiarului nu-i este per
mis a vorbi în limba maghiară.

Afirmarea acâsta este la culme 
ridiculă. In România funcționarii nu 
sunt datori a cunosce altă limba de
cât cea română. La noi însă chiar 
legea impune funcționarilor de-a pri
cepe limba română, ca să se pbtă 
înțelege cu poporul. Dâr legea nu 
se ține și numai de nevoie e tole
rat Românul a vorbi în limba sa, 
pentru-că nu scie unguresce. Rabdă 
el pentru acâsta destule înjurături și 
batjocuri dela tot tras-împinsul de 
funcționăraș maghiar și apoi când 
se tractâză de vr’un act însemnat, 
e constrîns, tot în contra legii, să 
facă cheltueli bietul om pentru tra
ducerea lui în limba maghiară etc.

Maghiara politisantă din Aiud 
n’ar fi trebuit să trâcă cu vederea o 
clasică ilustrare a „libertăților” dela 
noi. Pe când în România Maghiarii 
își țin festivitățile lor naționale în 
locuri publice, folosind stâguri ma
ghiare, fără să fiă supărațl de nimeni, 
pe atunci la. noi sunt tîrîțî la poli- 
țiă și li-se face proces acelor băr
bați și femei, cari pbrtă colori na
ționale pe vestmintele lor.

Firesce că in asemeni împreju 
rări „dama maghiară” din Aiud nu 
putea decât să pledeze in contra 
ori-cărui „modus vivendi” cu Ro
mânii. Ea pbte fi „politisantă”, de 
Dbmne feresce, dâr politicosă nu 
este.

Urmările unui răsboiu între marile 
puteri.

Nu de mult cunosctul consilier 
de stat rusesc, de Bloch a publicat în 
„Revue des Revues” un es^ay, în 
care a încercat să dovedescă în ces- 
tiunea tribunalelor de arbitrii națio
nale puse la conferența de pace din 
Haga de cătră Rusia, că Germania, 
care la acea conferență s’a opus 
mai tare propunerilor rusescl, și-a 
vătămat printr’asta propriele sale 
interese, deore-ce ea dela un răsboifi 
se pbte aștepta la mai mari pierderi 
ca un alt stat.

Ideile desfășurate în acest essay 
se motivâză și se argumentâză pe 
larg într’o carte apărută tocmai 
acum a lui Ioan de Bloch întitu
lată: „Probabilele urmări economice 
și politice ale unui răsboiu între 
marile puteri”.

Bloch este de părere, că după 
ce timp așa de îndelungat pacea 
lumii a fost privită ca o utopie, 
acum jurstările au ajuns așa departe, 
pentru a face să apară ca utopie 
adevărată resboiul între puterile mari.

El susține acâstă părere cu ur- 
mătorele argumente:

In primul rând răsboiul în sine 
ar fi din punct de vedere technic 
imposibil. înmulțirea forțelor armate, 
perfecționarea technicei, duc cu tim
pul "lucrurile ad absurdum. într’un 
răsboitt mai mare europân, cheltue- 
lile ar face 105 milibne franci pe cți; 
nu mai mobilisarea pe jumătate a ar
matei germane ar costa singură falnic 
25 milibne Mărci. Pe când marile pu
teri, ce aparțin de-o parte triplei 
alianțe, de altă parte duplei alianțe, 
înaintea anului 1870 au putut mo- 
bilisa la olaltă cam 5 milibne și 
jumătate de bmeni, ele dispun acuma 
de forțe armate de șâpte-spre-c|ece 
milibne. Mobilisarea unor astfel de 
masse este simplu cu neputință, greu
tățile marșului și a proviantării nu 
se pot învinge.

O bătăliă capitală (decisivă) ar 
cere un spațiu, ce ar fi cu totul ne
calculabil ; nimeni nu-și pbte închipui 
cum ar trebui să fiă condusă o ast
fel de bătăliă. La acâsta se adauge 
technica modernă a armelor. Pute
rea. de acțiune a artileriei francese 
de es. este acți de 133 de ori mai 
mare ca în 1870.

Urmarea acestei stări de lu
cruri ar fi, că nu s’ar putâ purta 
decât numai lupte locale, pe când 
armatele cele mari ar trebui să se 
întărâscă reciproc prinretranșamente. 
Pentru decursul unui astfel de răs- 
boitî, ne dau un esemplu luptele 
înaintea Plevnei. Atunci a pierdut 
partea atăcătbre, care a fost de 
patru ori mai numărbsă, la fiă-care 
asalt între 36 și 62 procente, și 
acâsta a fost înainte cu 25 de am ! 
Cât de colosal s’a desvoltat însă 
de atunci technica modernă a ar
melor.

Urmarea acestor împrejurări este 
că durata răsboiului va fi de tot 
îndelungătă, și fiind-că ac}I diferitele 
popbre atârnă unul de altul în pri
vința economică în măsură mult mai 
mare, ca ori și când, ar trebui să 
vină peste capul popbrelor cea mai 
groznică miseriă economică. Mai în
tâii! ar trebui să se nască o grozavă 
urcare a prețurilor cerealelor și fbmete 
mai ales în acele state, cari sunt 
avisate la importul de cereale din 
străinătate. Tbtă producțiunea ar 
trebui să stagneze; se pbte de esem
plu dovedi cu statistica, că ar fi 
chemați sub stâg 86°/0 dintre lu
crătorii de mine silesiani. Dările nu 
vor întră, banii institutelor de eco
nomii se vor folosi pentru înarmări, 
împrumuturi nu se vor putâ face 
în străinătate, groznicele cheltueli 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 282—1900.

se vor put6 acoperi numai prin 
emisiune de bani de hârtiă, ceea-ce 
va trebui să urce prețurile și mai 
tare. Confusiunea pe piața capitalelor 
va fi nespus de mare. Decă vom 
socoti chiar, că scăderea cursurilor 
nu va fi mai mare ca la începutul 
răsboiului germano-frances, așa-dhr 
la valorile de depunere în termin 
mediu cu 20 la sută, hr pentru va
lorile de dividende în termin mediu 
cu 35%, atunci totuși, de es. pier
derile capitaliștilor austriacl vor face 
8'5 miliarde, de mărci.

Dhr nu numai răsboiul este de 
condamnat, stricăciosă e și pacea 
înarmată. Cheltuelile pentru scopuri 
de răsboiu rămân, ce-i drept, în țâră, 
dâr sunt neproductive. Dâcă din banii 
întrebuințați pentru tunuri s’ar edi
fica case, ca se aibă unde locui 
omenii, cari acum n’au locuințe, 
acbsta ar fi un avantagiu învederat. 
Fabricele pentru industria de res- 
boiti ar suferi ce-i drept, o perdere, 
dâr mașinele lor ar putâ să fiă adap
tate pentru alte scopuri. Lucrătorii, 
cari și-ar perde munca, ar afla ocu- 
pațiune fără a causa nici o pertur
bare în producțiune, dâcă s’ar face 
să crâscă și puterea lor de con- 
sumațiune.

In ce privesce conferența din 
Haga, d-1 de Bloch deplânge amar, 
că diplomaților le-a succes, prin 
crearea unui program curat technic, 
de a împinge în planul din urmă 
ideia principală a propunerii rusesci, 
adecă dovedirea, că susținerea pă- 
cei înarmate e stricăcibsă și impo
sibilă.

Multe încordări, unele resultate 
curat formale, nici un mers, acesta 
este bilanțul conferenței dela Haga. 
Dhcă ar fi ajuns pănă acolo, ca se 
creeze un tribunal de arbitrii mai 
serios, cursul istoriei ar fi devenit 
cu totul altul, și răsboiul din Trans
vaal și China n’ar fi avut loc. „Dbr 
totuși, — (flee d-1 Bloch — confe
rența, dhcă chiar n’a scris cartea 
păcii, cel puțin a compus precuvân
tarea ei.“

Din România.
Ou ocasiunea aniversării nascerei M S. 

Reginei, d-l P. P. Carp a adresat M. S. 
Reginei următârea cuvântare:

Prea înaltă ddmnă !
Presint Majestății Vostre, în numele 

oonsiliului de miniștri, cele mai căldurose 
felioitărl pentru aniversarea nascerei Vdstre.

VS urăm să fiți încă mulțl ani, ca și 
în trecut, poddba femeilor încoronate. în
zestrată cum sunteți cu o rară inteligență, 
când nu ați făcut, ați inspirat și prin o 
deosebită fericire inteligența a lăsat inimei 
întrâga ei libertate de acțiune. Nu e la- 
oriml, cu cari să nu fi compătimit, nu e 
durere, la oare să nu fi căutat alinare, 
fiind astfel oea mai perfectă răpresentantă 
a femeei în ideala ei fire.

Soim, oă lauda ce vă aducem nu e 
mică, dâr lauda când e meritată, nu e o 
măgulire, este un act de recunoscință.

Să trăiți Majestate!
Regele și Regina — spune relația ofi

cială — au esprimat viile lor mulțumiri 
d-lor miniștri. Au primit apoi casele civile 
și militare etc. Regina a primit mai multe 
dame din eooietatea bucurescână împreună 
cu copiii lor etc. *

D-1 Renger, consul general a) Româ
niei la Stuttgart a publioat o a 2-a edițiă, 
adăogită și revăzută a scrierei sale „Rumă- 
nien, ein Land der ZuJcunffA. Acăstă ediție 
a apărut în limbile germană, englesă și 
francesă. D71 Brăileanu, secretarul general 
al consulatului a avut ondrea de a presents 
M. S. Regelui, din partea d-lui Benger un 
esemplar frumos legat al acestei scrieri, în 
care Țâra românâscă e descrisă după isvdre 
oficiale și după informațiunl luate dela per- 
sânele cele mai consoiente. M. Sa a bine
voit a esprima înalta sa satisfacțiune.

*
Afli și mâne, Joi se va face la Țibă- 

neștl, proprietatea d-lui P. P. Carp, o mare 
venătore de lupi și vulpi. La acâsta venătore 
va asista Prinoipele (moștenitor) Ferdinand 

însoțit de d-nii Tamm, seoretar intim, și co
lonel Presan adjutant prinoiar.

Intre alții au fost invitați d-nii M. 
Suțu guvernatorul Băncei, Cantacuzin-Paș- 
oanu, I. Miolesou secretarul ministrului de 
justiție, Scarlat Vîrnav directorul R. M. S. 
precum și alte persdne de distincțiune. Prin
cipele Ferdinand, însoțit de suita sa, va 
sosi la BuhăeștI în dimineța cjilei de unde 
vor fi conduși la ȚibăneștI în rădvane mol
dovenești, escortate de câte-va sute de să
teni în haine de sărbătore.

*
Membri sidicatului cjiariștilor din Bu- 

curesol au decis să dea cjilele aoestea un 
banohet în ondrea d-lui A. Ciurcu, fost di
rector al Timpului și președintele acestui 
sindioat, care a împlinit 25 an! de oarieră 
în cjiaristioă.

*
Pentru atjl, Miercuri săra, 20 Decem

vrie s’a anunțat la Teatrul Național diD 
RucurescI marea operă „Hebreau în benefi
ciul primadonei, a d-șorei Onoria Popovid. 
„Ap. Naț.“ îndemnând pe toți Românii să-și 
aducă prinosul său <jic« :

„D-șdra Onoria PopovicI, Româncă din 
Brașov, dispune pentru moment de looul 
întâia printre cântărețele nostre tinere, atât 
oa voce oât și ca școlă musioală și simțire 
inteligentă și căldură în interpretarea ro
lurilor din operile cele mai grele“.

*
Situația Băncei Naționale. Din situația 

sumară a Băncei Naționale încheiată la 9 
Decemvrie estragem utmătorele cifre :

Stockul metalic al Băncei presentă un 
spor de 3.800.000 lei din oare 2.200.000 lei 
aur și restul argint: tratele aur sunt în scă
dere ou 300,0000 lei.

Portofoliul și avansurile pe efeote sunt 
în scădere, portofoliul cu 6.592,000 și avan
surile cu 4,400.000 lei.

Biletele în circulație sunt în orescere 
ou 11.164.146 lei ca urmare a sporului 
stockului Băncei.

înțelegerea între guvern și Bancă a 
avut dre-oare înrîurire asupra transaețiune- 
lor dela sfîrșitul săptămânei, totuși însă 
lipsa de numărar se resimte forte mult și 
ou totă apropierea sărbătorilor afacerile 
stagnâză.

*

Profesorii gimnasului din Călăraș, au 
luat frumdsa inițiativă de a da o mare ser
bare în sera de 23 Deoemvrie v. în folosul 
elevilor săraci. Programul serbărei estefdrte 
bogat, între altele se vor esecuta diferite 
figuri de gimnastică și dansuri naționale de 
cătră elevii gimnasiului sub oonduoerea 
d-lui profesor Amedeu Georgescu. Se vor 
juoa 2 piese teatrale și se vor cânta mai 
multe oântece de cătră elevele școlei pro
fesionale. In fine musioa militară va ese- 
outa bucăți din diferite opere.

*
Meseriașii și breslele. — Duminecă a 

fost o nouă întrunire a meseriașilor în Bu- 
curescl în care s’a discutat din nou asupra 
proiectului de lege depus din inițivă pri
vată, pentru înființarea breslelor de meserii. 
O protecțiune mai mare a meseriașilor, as- 
tăcjl isolațl și nesiguri pe diua de mâne, 
se impune și este necesară. Acestă proteo- 
țiune nu o pote da însă deoât Asooiațiunea 
diferitelor speoialitățl de meserii, constitu- 
țiunea lor în bresle.

Nimeni nu doresce mai mult ca noi, 
dice „Apărarea Nuțională“, se vadă pros
peritatea meseriașilor români și iînmulți- 
rea lor, pentru ca să nu mai vedem trista 
faptă că în multe din orașele țării nu se 
găsesce aprope nici un meseriași român. 
Meseriașii însă n’au fost fericiți în proieo- 
tul de lege oe au făcut pentru constituirea 
breslelor de meserii și in multe punote au 
fost rău censiliațl și au dat breslelor o com
peting exagerată și au nesocotit unele prin- 
cpii de libertate a munoei.

Fără respectul muucei libere și a in
dividualității meșterului, nu pot fi bresle 
autorisate în societățile moderne și mese
riașii ar face bine, în interesul lor, să mo
difice legea lor potrivit cu principiile mo
derne și să se constitue așa cum s’au cons
tituit breslele în Germania și Austria, larg 
deschise și de loc cu drepturi tiranice asu
pra membrilor lor și asupra muncitorilor 
meseriași în genere. Meseriașii noștri tre- 
bune să înțeldgă, că ori ce Român are drep
tul de a munci și de a trăi și oă numai 
atunci canea lor va fi sigură de triumf, când 
cererile lor vor fi moderate și potrivite cu 
regalele și legile care conduc societățile 
moderne.

In întrunirea de JDumiuecă s’a comu
nicat și resultatul demersului, pe lângă d-1 
ministru ai domeniilor în privința oestiunei 
meseriașilor. D-1 Filipescu a răspuns, că faoe 
reserve asupra proiectului pentru îmbună
tățirea sortei meseriașilor depus de d-1 Bră- 

tesou la Cameră, și că va căuta să dea o 
soluțiune satisfăcătdre revendicărilor mese
riașilor.

*
D-1 P. P. Carp, prim-ministru și mi

nistru de finanțe, pentru a protegia indus
tria națională a lânei, va ridica încurend 
taxa dela 8 la 16 la suta de chilogram 
pentru importul lânei.

*
Dumineoă viticultorii din județul Iași 

au ținut o întrunire a cărui scop a fost gă
sirea unui mijloc de a interveni pe lângă 
guvern de a deolara regiunea viticolă din 
jurul Iașilor ca filoxerată spre a replanta 
viile atinse de filoxeră.

*
D-1 Emil Gh. Racoviță, savantul na

turalist și esplorator român, a părăsit Iașii 
și a pleoat în sudul Franoiei — și nu se va 
reîntdrce în țâră, decât la finele lunei Iunie.

♦

Sumele depuse la Casa Economiei în 
Buouresol s’au ridicat la 31 Ootomvrie la 
cifra de 27,318,183 lei.

*
Cererile impuse de Asooiațiunea cul

tivatorilor de sfecle din Moldova, fabricelor 
de zahar, au fost acceptate. Cultivatorii de 
sfeole au oerut,J oa sămânța să li se dea pe 
costul ei, âr pentru vagonul de sfeolă au 
cerut 300 lei în loc de 250.

*

Ministerul domeniilor a scos în vân
zare și va ține licitație la Ianuarie pentru 
un număr de 30 de păduri, dintre oarl 8 
de brad și 22 de ștejar. Valdrea acestor 
păduri e estimată la 16,000,000 lei.

Pace în China?
Din Peking sosesce o scire forte 

însemnată. împăratul Kwangsu a pri
mit neschimbate tăte condițiunile de pace 
puse de marile puteri și printr’un edict 
a încunosciințat pe împuterniciții 
chinesi Li-Hung Clang și prințul Cing 
despre acesta. împăratul a rugat 
tot-odată pe representanții puterilor, 
ca se încăpă cât mai curend nego
cierile de pace, cu scop de a-se 
pune capăt ostilităților.

Etă telegramele relative la acest 
pas important:

Paris, 31 Dec. Agenției „Havas“ 
i-se anunță din Peking: Cing și Li-Hung- 
Ciang au predat ambasadorilor un edict 
împărătesc, în care împăratul declară, că 
China primesce nota puterilor și îndrumâză 
pe representanții ei a începe negocieri în 
eestiunea curmării ostilii ăților. împăratul 
îșl esprimă tot odată dorința de a-se grăbi 
negooierile de pace, fiind-că pe la finele 
lui Februarie voesoe să se reîntdrcă în 
Peking.

Londra, >31 Dec. Lui „Times'* i-se 
anunță ou data de -rfî din Peking: Chi- 
nesii au primit tăie condițiunile din nota co
mună și an trimis declarațiun! formale 
despre acdsta, ou rugarea de a se înoepe 
imediat negocierile și de a-se sista ostili
tățile. — „Pali Mal Gazetteu e informată, 
că s’a publicat chiar și armistițiu.

Newyork, 31 Dec. Pe împurteniciții 
chinesi i-a surprins mult porunca împăra
tului, de a primi condițiunile notei comune. 
Nici Li Hung-Ciamg, niol prințul Cing n’au 
orerjut, că va succede a determina curtea 
în timp de dece cjile la conciliațiune. Po
runca împăratului (jlce, că nota să fiă pri
mită în tote ale ei, dâr să-șl dea silința a 
8toroe condițiunl parțiale mai favorabile, 
mai ales în ce privesoe garnisonele amba
sadelor și altele.

După t6te acestea în China ar 
fi să fiă pace. Să nu uităm înse. că 
pacea acăsta - o doresce împăratul 
chines. Ce va dice însă împerătăsa 
și sfetnicii săi mai puțin moderați 
și înclinați a primi condițiunile cu
noscute ale puterilor? Viitorul pro
xim va desluși întrebarea acestă 
gravă.

Elin Bulgaria.
piarul „La Roumame1* aduoe următd- 

rele informațiunl importante din Bulgaria :
„Situațiunea internă a prinoipatului 

bulgar oontinuă a fi forte precara. Am 
primit informații positive, cari coufirmă 
acesta.

„Se soie, oă membrii noului guvern 
sunt în oontinue neînțelegeri atât de seri- 
ose înoât, acum trei (jile, d-1 Ivancioff a 
presentat demisiunea cabinetului, pe oare 
îl presiddză.

„Prințul Bulgariei a refusat să pri- 
mdscă acdstă demisiune, ou tdte astea cer
turile între miniștri continuă. Sunt două 
partide în guvern, cari caută să se predo
mine.

„Comitetul revoluționar din Sofia con
tinuă teribilele sale jafuri, sub ochii ne
păsători, e și aprdpe complici ai autorită
ților.

„Etă aid două esemple oonvingătore:
„Un supus austriac, oomerciant în 

Plevna, a fost atacat, acum câte-va dile, de 
agenții comitetului, cari, după oe l’au bă-ut, 
i-au cerut bani pentru propaganda lor. Agen
tul diplomatic al Austo-Ungariei, alarmat 
de aoăstă cutezanță, a însărcinat imed’at 
pe vice-consulul său oa să, se ducă la fața 
locului, pentru a proceda la faoereu uuei 
anchete.

„Vinovății n’au fost pănă acum nici 
arestați, niol ohiar urmăriți, ou tdte pro
bele pe cari le-a descoperit ancheta despre 
vinovăția lor.u

SOIRILE Dl LEI.I

— 20 Decemvrie v.

Parastas pentru loan Biîdilă. Erl 
s’a serbat în capela Metropoliei din Sibiiu 
un parastas solemn pentru odichua sufletu
lui răposatului binefăcător loan Bădilă. Ser- 
viciuljdivin l’a ofioiat d-l protopop 1. Papiu, 
er cântările le-a eseoutat corul seminarial. 
Printre cei de față era și I. P. S. St Me- 
tropolitul I. Mețianu, d-1 archimandrit II. 
Pușcariu, văduva Moldovan, familia Moga, 
prof. G. Dima și alții numeroși membrii 
din societatea română sibiiană.

Care va fi resultatul recensămân
tului. Erl s’a început în țâra întrdgă 
numărarea poporațiunei, care va dura pănă 
în 10 seu 15 Iannarie n. Cam 50,000 de 
comisari de numerare sunt însărcinați cu 
eseiutarea acestei lucrări. Resultatul defi
nitiv al numărării nu se va pute cunosce 
deoât pe la mijlocul lui Martie. Ddr și 
pănă atunci o foie din Budapesta, care 
’șl atribue un fel de dar de profefire, spune 
deja de pe acum, care va fi acel resultat. 
Ea îșl întemeiază spusele pe datele statis
tice, ce se adună an de an și din cari 
date se pdte face un calcul mai mult decât 
acroximativ cu cât a crescut poporaț unea 
țării anul din urmă față eu anii precedențe

Foia din cestiune cjice, oă pe basa 
datelor statistice d;n anul curent, numărul 
poporațiunei țărilor de sub oordna Sf. 
Ștefan ar fi la 1 Ianuarie 1901 de: 
19,900,000\ pe basa oaloulului din periodul 
1880—90 și a sporului din aoeștl ani: 
19,262,Of 0\ dr pe basa sporirei firescl 
19,420,000. Diferența nu e mare. In mânia 
emigrărilor, cari în jumătatea periodului 
1890—900 au întrecut sporirea neturGă, 
foia maghiară (jice, oă totuși numărul lo
cuitorilor s’a sporit, fiind-oă în timpul din 
urmă imigrările au întrecut emigrările. — 
Ou alte cuvinte, habar să n’ai țâră, ddcă 
poporul tău băștinaș ia drumul pribegiei 
în străinătate, oăol nu vecjl tu cum vin 
peste Munoaoih și prin tote punotele țării 
perciunații, viitori tăi cetățenii?

Pentru masa studenților români 
din Brașov auîntrat: In loc de felicitări de 
anul now. Dela d-1 și ddmna Dr. Valeriu 
Branisce 5 cor., Dr. I. Bunea 3 cor., I. C. 
Panțu 4 cor., P. Roșea 2 cor. și D. Făgă- 
rășianu 4 oor. — Administrațiunea fondului.

„<’ai vindem, omeni însh nu !“ Așa 
esclamă o foie ungurăscă la soirea, că agenți 
englesl cutreeră comitatele din Ardeal pen
tru a înrola soldați spre a-i trimite în Trans
vaal. Soirea acăsta i-s’a trimis din Sibiiu 
diarului „Neue Freie Presse“. Sa cjice, 
că fiecare soldat înrolat va primi un avans 
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de 800 oorbne. Pănă aoum nu se scie, dâoă 
cele-oe le spune fbia vienesă sunt adevă- 
a'ate, ori numai invențiunî pure. Fbia un- 
gurâsoă amintită înregistrând soirea după 
„N. F. Presse/ provooă guvernul să împie
dece ast-fel de încercări englesesol, și es- 
olamă: „Cai vindem buouros, bmenlînse nu“.

0 nouă poesiă a Papei. Papa, după 
cum se anunță din Borna, luorâză la o poe
siă care va avâ de scop a sărbători intrarea în 
noul secul și a forma așa d'cend oontra- 
pondul oreștineso la Carmen Saeculare a lui 
Horațiu. Poesia va fi, se în curând
dată publicității.

Bătut dinaintea altarului. Din Dri
est se vestesae, că preotul Don Mattevi, a 
fost atacat și bătut grav de un muncitor, 
pe când preotul făcea slușba dumnedeâsoă. 
Muncitorul cu numele Tanella a fost arestat.

Kriiger și Țarul. Lui „Petit Jornalu 
din Paris î-se telegrafâză din Mentone, oă 
curtea rusâsoă caută o locuință potrivită 
pentru Țarul Nicolae în Mentone la oas 
oând medicii vor permite Țarulni a merge 
aoolo. Pressa amică Burilor crede, că dâoă 
Țarul va merge la Mentone, Kriiger va 
face înoeroarea de a fi primit de împăra
tul Rusiei.

Spion turc în Elveția. Din Zurich 
ee telegrafâză, că o parte a foilor el vețiene 
acuși De plenipotențiatul Turciei dela Ge
neva cu spionaj și pretind să i-se retragă 
exequatura.

Strămutarea unui regiment. Din 
Lemberg se scrie următbrele: In timpul diD 
urmă aprbpe cjilnio s’au întâmplat conflicte 
între ofițerii regimentului de infanteriă 
Nr. 58 și oonducătorii muncitorilor sooial- 
demoorațl. Prin foile socialiste polone au 
apărut săptemânile din urmă adeseori soiri 
despre unele pretinse ofense din partea ofi
țerilor. In urma acestora conducătorul so
cialist Liebermann a atacat într’o nopte pe 
un ofițer. Pentru aoâsta Liebermann a fost 
arestat, der după interogatoriu fu li
berat. piarul sooial-demoorat „Naprzod“ 
anunță acum, că ministrul comun de răs- 
boiîi a strămutat regimentul Nr. 58 din 
Przemysl la Stanislau.

Cadourile de Crăciun — din Ame
rica. După cum se anuță din New-York, 
cu ocasiunea sărbătorilor Crăciunului gre
gorian au foBt trimise din America îu Eu
ropa 37,000 epistole și pachete devalbre, apoi 
mandate poștale în valore de 800,000 do
lari pentru familiile celor emigrați la Ame- 
rioa. Mai este încă și obiceiul oă mulțl din 
America trimit bani în Europa prin mij- 
looirea caselor de bani. Astfel pe calea 
aoâsta au sosit în lumea veohiă ca la 
3,600,000 fl. Mai mulțl bani trimit oei oarl 
au emigrat din Germania, apoi cei din Ir
landa și Italienii.

RSsboiul din Africa sudică.
Burii au raportat un nou suooes. Lord 

Kitchener telegrafâză, că garnisona englesă 
Helvetia, oare forma o posițiă de luptă în
semnată lâugă linia ferată Maohadodorp Ly- 
denburg, « fost ocupată in 30 Decemvrie de 
-cătră Buri. însuși Kitohener mărturisesoe 
pierderile însemnate ale Englesilor. Au fost 
uciși și răniți 58, ir 200 au căcțut în cap
tivitate. Lordul Kitchener se mângăe cu 
aoeea, că a trimis o mioă trupă în urmele 
inimicului și alte ajutdre din Belfast.

Soirea despre aoest nou desastru a 
produs fbrte rea impresiune la Londra. 
„Daily Mail* scrie:

„Devine tot mai clar, că trebuesăne 
sporim în mod însemnat trupele nostre sud- 
africane. Ori în ce parte soldații noștri sunt 
puși pe picior de luptă, pretutindeni dau 
de belea. Nici ideiă nu ne putem face când 
se va sfirși resboiul ; seim numai, că Burii 
au înaintat și mai mult în direcția sudioă 
a Caplanduloi, unde, probabil, li-se vor ală
tura număroșl rebeli. Sperăm, oă actualul 
ministru de răsboi.fl nu va cădâ în greșala 
anteoesorului său și va dispune neamânat, 
ca oel puțin înoă 50,000 de bmenl să fiă 
trimiși în Africa-sudioă.

*

Intr’aceea lord Kitchener anunță din 
Pretoria, că situațiunea nu s’a schimbai in 
Capland. Burii năvălitori s’au împărțit în 
oete miol, oei de vest, urmăriți de Deley 
și Tornecrof, au străbătut spre Oarnar. Ge
neralul French a ocupat Ventersdorp. Cle
mens anunță, că pe oalea Rustenburgulni 
a întâmpinat resistență, âr podul oăii fe
rate de lângă Pan a fost dat în aer cu di
namită.

*
Secretarul transvaalian Boeschoten — 

spune o telegramă din Bruxella — des- 
minte în numele lui Kriiger soirea răspân
dită de foile englese, că el (Kriiger) ar fi 
avisat pe Botha, oă Burii său trebue să 
lupte uniți, sâu să depună armele, fiind-că 
ajutor nu se pote spera de nicăirl.

*
Din Haga se telegrafâză, oă coman

dantul Grover Botha, fratele mai mic al 
generalissimului bur, a sosit aoolo ducând 
scrisori importante dela Steyn și Schalk- 
Burgher. Aceștia din urmă vesteso pe Krii- 
ger, oă situațiunea Burilor este forte favora
bilă și că sorții răsboiului s’au întors pe 
neașteptate.

0 carte împerătescâ.
Este destul de interesant să se scie, 

că reformele, pe oarl puterile europene 
vor să le aplioe în China cu arma în mână, 
împăratul „oerescului imperiu14 voia să le 
aplioe în mod paolnio. Ideile sale le es- 
primase nu de mult într’o oarte, oare a 
apărut în China, și care a avut un răsunet, 
pe care numai Biblia l’a avut asemenea 
de când lumea e civilisată. Cartea aoâsta 
întitulată Chnen Ilioh Pien, adeoă „Singura 
speranță a Chinei14, sorisă de împărat, a 
fost iscălită, din ordinul său, de Chan 
Chih Tung, unul din oei mai puternici 
vice regi ai imperiului. Efeotul produs asu
pra masselor a fost așa de mare, încât 
partidul conservator usa de tbte mijlboele 
spre a o nimici. SooietățI secrete se for
mară sub președinția lui Tuan, âr Boxerii 
începură să lucreze.

Dăm aci oâte-va estrase din aoâstă 
carte sensațională.

„Este o olasă de Chines!, care dis- 
prețuesce metodele străinilor și fără să 
ceroeteze perfeoțiunea lor, refusă să le 
adopte, sub pretext, că ele nu sunt men
ționate în cei șâse clasici și în Istoriile 
Chinei. Pentru cjile nouă însă trebuesc me
tode nouă. Desfidem pe toți acești amatori 
ai veohiului sistem, să protâgă cbstele 
Chinei ou vechile oanoniere, înlăturând 
metodele moderne, ne închidem propria 
nbstră cale, rămânem mândri de ignoranța 
nbstră și mai ourend sâu mai târcjiu vom 
peri prin prostia nbstră.

„Ceilalți reformiști se împart în trei 
clase:

„Aceia, cari sunt înglodați în noroiul 
vâourilor treoute. Aoeia, cari nu vor să 
contribue cu banii lor la cheltuelile nece
sitate de crearea unei armate și unei flote 
nouă. Aceștia la orl-ce inovație opun o 
eștra-ordinară forță de inerție și-și afirmă 
admirația pentru vechile obiceiuri. Fățar
nicii !

„In împrejurările de față ne vom 
ocupa de o singură oestinne: să ne ri
dicăm la înălțimea situației. Lăsați-ne să 
lucrăm ou lealitate și eu dragoste, să pro
fităm de orl-ce ocasie, oa să ne sporim 
cinstea și puterea. Cei, oarl țin frânele pu- 
terei, să nu fiă preocupați deoăt de binele 
tuturora.

„In aceste vremuri critice, sfetnioii 
împăratului să fiă cinstiți și sinceri, ooupațl 
numai să previe și oel mai mic perioul, 
oe ar pută amenința imperiul; ofițerii su
periori să vegheze la frontieră și generalii 
să învețe trupele disprețul primejdiei și 
arta răsboiului. Intre popor și soldați 
să nu fiă deoât dragoste cătră superiori. 
Cărturarii să se ocupe cu progresul soiinței.

„Mântuirea nostră este în menținerea 
guvernului, religiei și rassei nbstre.

„Dâoă clasele diriguitore vor persista 
în nepăsare, leneșe, oorupte, nefolositbre; 
de vor continua să rămână învăluite în 
orgoliu, în fundul palaturilor lor, pe când 
țâra se îmbuoătățesoe și sfânta nostră re
ligie rămâne părăsită, ele pot să compună 
cărți asupra trecutului și să vorbâsoă în 
deplină ounosoință de oausă despre filosofia 
moralei; lumea întrâgă îi va veșteji14.

Intru cât privesce armata, împăratul 
se esprimă astfel:

„Trupele, într’o țâră sunt oeea-oe e 
respirația pentru un cap. Nimeni n’a putut 
trăi fără să respire, niol o țâră n’a putut 
esista fără armată. Și astăcjî se găseso în 
China btnenl fbrte sus puși, cari spun, că 
imperiul de tnijloo ar trebui să se unâsoă 
ou legea pentru desarmare, oăol imperiul 
se află într’o sitnațiune disperată și acțiu
nea lui ar garanta paoea în Orient.

„Părerea nbstră este, că în loc de-a 
aduce paoea în China, desarmarea ei nu 
i-ar oausa, decât nouă insulte din partea 
oelorlalte puteri. Hssang-Su (400 ani a. 
Chris.) a fundat o societate de acest fel și 
a fost respins de Tze-Han, care pătrunsese 
planurile lui de trădare cătră Regi. Cât de 
mult ar trebui să fim cu luare aminte acum, 
oând tote marile puteri vorbesc de desar
mare! De vom menține armata nbstră, po- 
pbrele miol ne vor respecta, âr cele mari 
vor avâ frică de noi. De ne vom alia ou 
Europa, ea va fi victoriosă. De ne vom 
alia ou Asia, ea va învinge.

„Mulțl dintre noi au o încredere ab
solută în legile internaționale, însă ei sunt 
tot așa de stupicjl, oa și aoeia, oarl speră 
la desarmarea seu pacea generală. Intre 
țări înarmate de-opotrivă, legile internațio
nale servesc la ceva. Der oe putere pot să 
aibă legile internaționale, oând e vorba de 
un diferend, o luptă ÎDtre un popor ture și 
unul slab?“

Asupra libertății accesului în por
turi și chiar în interiorul țării, împăratul 
se esprimă astfel:

„Nu trebue să ne speriem de faptul, 
oă bmenii introduc sâu esportă mărfuri și 
vor să aibă intrare liberă în orașele din 
interior. Să oonstruim drumuri de fier, și 
plugarul va putâ să oultive pământuri, cari 
astăzi sunt pustii ; negustorul va putâ aduce 
obiectele de cari are nevoie, și oarl i-se 
cer ; lucrătorul va găsi pretutidenl mașini, 
cari să-i ajute la munca sa; produotele 
minelor ar fi folositbre și remunerătbre, âr 
cbsta Chinei va fi păcjită de mii de soldați 
înarmați, pe cari îi vom putâ deplasa cu 
cea mai mare înlesnire14.

După construirea oăilor ferate, împă
ratul preoonisâză facerea de oăi nenumărate, 
servindu-se de oomparația corpului ome- 
neso, a sângelui, care duce viața fiă-cărui 
membru, <|ioend, că tot astfel căile vor 
duoe bogăția pănă în regiunile cele mai 
săraoe

„Să nu rămânem în urma celorlalte 
popore, oarl călătoreso în interior și îu 
străinătate, să nu rămânem psralisațl în 
casa nbstră, din causa lipsei mijlooelor de 
transport. “

Mai multe capitole din cartea impe
rială sunt consacrate reformei instruoțiunei. 
Și aoi împăratul dă un strigăt de alarmă 
și arată primejdia de-a rămâne inferiori 
poporelor, cari prosperă, grațiă insfruoției 
moderne. Comerciul, agrioultura, esploata- 
rea bogățiilor miniere, întrebuințarea unel
telor nouă, tote aoestea trebue să le în
vețe. munoitorii, plugarii și oomercianții.

„De nu ne vom sohimba curând, ce 
va fi de noi ? Sciința Europei va deveni 
din ce în ce mai mare, pe când stupidita
tea Chinei se va îngroșa și mai mult. Vom 
fi desemnați ca o pradă sigură a apusului; 
comerciul străin va continua în China, însă 
nu în beneficiul imperiului, și dâcă nu în 
aparență, de fapt vom deveni sclavii apu
sului.u

Progresele mari ale Japoniei, care a 
trimis în Europa tineri, ca să învețe arta 
diplomatioă, sunt date de împărat ca esem- 
plu. El ar dori, ca și China să trimită ti
neri în Europa, ca să profite de bineface
rile oivilisațiunei.

Ultimele oapitole ale oărții împăratu
lui sunt consacrate pressei. împăratul o 
voesce liberă, răspândind soirile, instruoția 
și împrăsciind ignoranța superstiției.

Ca înoheere, împăratul cere suprima
rea absolută a vânejărei opiumului, acest 
flagel groznio, oare ataoă mai întâii! rațiu
nea Chinesilor, nimioesoe în ei orl-ce inte
ligență, orl-ce voință, și-i împinge prin le
nevia la crimă, lasă corpul și spiritul prada 
tuturor bălelor, abrutisâză rassa și o lasă 
fără putere la disoreția cotropitorilor.

Cum am cjis însă, reaoțioDarii au fă
cut tot ca să nimioâsoă efectul acestei 
cărți și în aoelașl timp ca să împiedece pe 
împărat de a da trebilor publice direcția, 
oe o voia el, și astfel s’a ajuns la situația 
de astăcjî.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, 2 Ianuarie. In dis

cursul seu de anul nou ministru- 
președinte Szell a declarat, că par
lamentul actual va desbate încă le
gea de incompatibilitate și legile pre- 
ceptate pentru căile ferate vicinale; 
lucrările mari ale reformei adminis
trative, rămân în sarcina viitărei 
diete.

R* I % it ii W ii.
Cum s’a refugiat imp&rătesa citi- 

nesă din Peking ? Un 4lar din 8anghai 
p blioă nisoe amănunte, pănă acum cu to
tul neounosoute, despre modul oum s’a re
fugiat curtea împărătâsoă chinesă din Pe
king. După aceste împărtășiri, pe cari le-a 
primit acel <jiftr dela un mandarin bine in
format trei sute de eunuohl bine înarmați 
au însoțit oortegiul împărătesc. Când ajun
seră la o pbrtă înaltă a orașului, sentinelele 
n’au voit să-i lase să trâoă fără vorbă. 
Pbrta de ast-fel era tixită de ChinesI, cari 
se refugiau. Timpul însă era scump și nu 
se putea perde, de aoeea împărătâsa dădu 
poruncă eunuohilor să tragă oâte-va salve 
de pușoi în Chinesii adunați. Aoâsta și-a 
avut efectul, numai deoât s’a deschis dru
mul și trăsurile împărătesol au trecut mai 
departe peste cadavrele Chinesilor. Sera 
oortegiul a sosit în Huailaisien, unde man
darinul oercului Wu Alle a primit în locu
ința sa pe membrii familiei împărătesol. 
Văduvei împărătese îl olănțăueau dinții de 
frig, ea nu șl-a putut lua cu sine destule 
haine. Mandarinul dela care împărătâsa a 
cerut haine, i-a răspuns, oă nu-I pote servi 
ou haine mandsuane, ci numai cu de oele 
femeesol ohinesesol. împărătâsa cjise, că 
acum e tot una, și în grabă îmbracă hai
nele oe i-le-a adus. După acâsta se puseră 
Ia masă să mănânce oeva, fiind-oă totă diua 
n’au mâncat nimic. In timpul mânoării împă
rătâsa îșl plânse amar sbrtea'tristă, s’a plâns 
prinților, miniștrilor și generalilor, oarl 
se cjice, cu însoiințările false au rătăcit pe 
drum. Pe mandarin, pentru primirea acesta 
cordială, l’a avansat la un grad mai mult.

Literatură.
Viața și operile lui Andreile UIu- 

reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiii. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
rau dial din Blașiii.

„ALBINA" institut ie credit și de economii
Villain IJrnșov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Dec. 1900.

Intrate:
Numărar ou 1 Dec. 1900 . cor. 4,599.42
Depuneri spre fructificare ti 330,189.14
Cambii rescumpărate îi 250,298.45
Conturi curente . . . . n 67,954.72
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . îi 21,443.-
împrumuturi pe producte . n 1,600.—
Monetă............................. n 9,450.81
ComisiunJ, cupone și efecte îi 57 479.35
Bănci.................................. n 10,708.10
Interese și provisiunl . . 71 25,363.33
Diverse............................. îî 16 796.82

cor. 795,883.14
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 241,739.90
Cambii escomptate . . . 71 275,188.33
Conto curent .................... Jî 49,793.10
împrumuturi pe efecte și alte 43.464.-

împrumuturi................... 71
Monetă............................. 7) 8,819.47
Comisiunl, cupone și efecte 71 31,798.67
Interese și provisiunl . . 71 1,491.64
S iese și salare .... îl 3,227 44
Bănci.................................. îl 94,740.96
Diverse............................. 71 13,901.18
Numărar ou 31 Dec. 1900 . 7» 31.718.45

oor. 795,883 14

N, P. Patrescu m. p. C. Aiser m. p.
dirigent. cassar.

Iosif Oncioiil m. p.
comptabil.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil-. Traian EL. Pop.
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^TETTmTDT de masă forte frumoși, ca cum ar fi culeși fern rornonrinl Straia Hirscher 9
■M pe viță, se capătă în fie-care t|i în cantitătl mari la t- n. r crHcIiy ol Poiul ^atușilor ■ t—

Dela Tipografia „AURORA", A. Todoran 
—din Gherla — Szamosujvăr, [gg——- 

gXJT" se pot procura următoarele cărți:
Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re

numitul orator — în Domnul adormitul 
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci ..........................................................2.20

Cuvântări bisericescl (acomodate pen
tru orl-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi
ția II..........................................................1.20

Cuvântări bisericescl (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

Cuvântări bisericescl la tote sărb. de 
peste an de I. Papiu.............................1.50

Cuvântări funebrale si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
I. Papiu................................................ 1.50

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Bndu, 
vicar.....................................................1.—

Catecliese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar.......................................—.40

Cuvinte de aur sâu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului seu, din operele 
lui J. H. Gampe, trad, de I. Sonea —.80

Duninedeâsca litnrgie a celui dintru 
sfinți părintelui nostru loan Chrisostom, 
de Ioan Boroș..................................—.25

Manual cafeclietic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................. —.40

Predice pentru Dumin. de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismnl De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului ................................................ —.80

Rugăciunea D-lui, „Tatăl nostru11, espli- 
cată pe scurt de I. Boroș. . . . —.10

Tipicul preoțesc din cărțile rituale, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —.50

Istoria iconoi Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula................................................ —.10

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul........................ —.40

Nu mâ uita. Colecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel- 
chsrianul................................................ —.10

Amintiri din Grecia de Teodor Bule, 
profesor gimn.....................................—.60

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25

Sârb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 
Lung..................................................... —.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouvâ de G. 
Simu.....................................................—.06

Cântul în școla poporală de Iuliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

Cartea ilustrată pentru copil și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . —.25

Cartea plugarilor seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

Codrean, Craiul codrului, de George 
Simu.................................. .... . . — .06

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan —.15
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de cari strigă feoiorii în joc, 
de P. Reteganul............................. —.28

125 Chiuituri de caii strigă feciorii 
în joc.....................................................—.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-umoris- 
tice de Anton Popp. I- Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petrecătore —.55

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul.................................. —.08

Doue turturele de aur. Poveste de Laur. 
Cicrbea............................................—.12

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu............................................—.30

P>le negre. Versuri de Petrea dela Clu- 
șiă — cu o prefață de G. Simu. . —.15

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, diua nascerei și 4iua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
siunl șoolastice, de George Simu . —.20

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Veloher. —.08

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiunl a d-lui V. Petri pentru cl. IV., V., 
Vl,, de T. Petrișor, învățător

Gruia lui Novac .... 
Hori» ini Pintea Vitâzul .
Idealul perdut. Novelă originală de

Paulina C. Z. Rovinar........................—.10
îndreptar pentru ortografia română, 
Vas. Dambrava........................ —.12
împărăția țiganilor pe vârful unui plop 
A. Boca Velcherianul .... —.08
lfigeuia în Tauria. Tragediă în 5 acte.

După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf............................................ —.30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp....................................... — -20

Lira Sionului sâu cântarea sărbătorilor.
— Poesii religiose-morale, lucrate după Sf.
Scriptură, de A. Boca Velcherianul, cu o 
precuvântare de G. Simu .... —.25

Monologe de Antoniu Popp :
Nr. 1. Pe neaștepte . .
Nr. 2. Pentru-ce am rămas flăcău bă

trân .....................................................—.08
Nr. 3. La Anul-nou................... —.04
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre

cut ..................................................... —.04
Nr. 5. O pățanie.............................—.04
Merinde dela școlă seu învățături pen

tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ — -60

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z.
Rovinar............................................—.15

Musa Someșanh Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de Iuliu Bugnariu. Partea I. Balade —.25

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20

Nopți de iarnă. Novele pentru popor
G. Simu.................................. .... — .60
OpȘiigurî. Cât cioplite cât pilite și la

lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40 
Păcălitul. Monolog comic de Antoniu

Popp. Prețul.......................................—.04
Opera unui om (le bine. Novelă origin.

— continuarea novelei „Idealul pierdut11 —
Paulina C. Z. Rovinar .... —'.10
Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un

volum de 102 pagine, ouprinde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Prețul red. (dela 
fi. 1.20) la............................................-.60

Povestea Pascal ni sâu credința deșârtă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08

Părintele Nicolae. Schițe din viâța preo
ților, de G. Simu............................. — 30

Pietatea poporului român, seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă 
de doi preoți gr. cat. MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-mare........................ —.10

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană.................................................—-10

Prietenul Bătânului român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... —.30

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp
Reteganul....................................... —-30

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.06

Poveștile Bănatului, de George Cătană,
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., t6te 3 
tomurile............................................—.65

-.40
—.10
—.06

de

de

de

de

— .25

—.04

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
școlari, de Ar. Boca Velcherianul . —.10

Renascerea limbei române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 
Prețul fie-ărei broș............................—.40
Ambele de-odată............................. —.70

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja — .30 
Românul în sat și la oste, de Ioan Pop 

Reteganul.......................................—.30
Schițe din Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn........................................... 1.—
Suspin și zitnbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp....................................... — .40
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.15
Trandafiri și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul la mănăstire. Poveste în ver

suri de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Baiu. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul........................ —.08
Țisranul și Magnatul sâu vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastru. Tradițiune de Geor

ge Simu............................................—.06
Versuri de dor, adunate din poeții ro

mâni de A...............................................—.25
îndreptar teoretic și practic pentru în- 

vețământ.ul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................. 1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană............................................— .25

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar....................................... —.40

Viâța P. C. Verg. Marin,, de C. Dara
bant .....................................................—.15

Zîna Câmpiei, de A. Boca Velch. —.08

Cărți de rugăciuni :
Icona sufletului. Carte de lugăciunl și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., corâsă și amplificată. — Legată 
simplu.............................

legată în pânză 
legată în piele . .

„ „ catifea .
Mărgăritariul sufletului. Carte bogată 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte fru

mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu........................

legat cu pânză . .
71

Î7
Micul mărgăritar sufletesc. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
forte frumos ilustrată pentru pruncii șco
lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat....................................... — .22

Cărticică de rugăcinnl și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe iobne frumose. Prețul unui esemplar 
legat.................................................—.10

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumdse. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este......................................................—.10

Epislolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.12

„IÂteratura poporală*, 
de Donnțiu Dogariu.

Nr. 1. Moș Tonia Bădiceanu, vestitul 
caraghios al economilor de vite (Mocani
lor) din Săcele. Prețul....................—.06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele. —.06
Nr. 3. Insurătorea Sorelui (basm) —.06 

4. Fini bucătăresei împăratului 
.................................................—.06

Nr. 5. Vâcărelul (basm) ... — .06
Nr. 6. Diana, dîna munților și Fata de 

împerat cu manile tăiate (2 basmurl), —.06
Nr. 7. Cinci dialoguri întocmite pentru 

elevii șcâlei popor, menite ca producțiunl la 
esamene și alte festivități școl. . .

Nr. 8. Spirit,on și Nicula’e (basm)
Nr. 9. Fiiul oii (basm) ....
Nr. 10. Povestiri și anecdot. pop.

—.10
-.06
-.06
—.10

a „Aurorii*. 
(lrâptă e cea mai bună,.

A.. Kotzebue, lo-
—.10

de

Din

Nr.
(basm)

. — 50 
. . -.80 
. . 1.60 
2.50-3.80

-.50
-.80

„ piele și aurit . . 1.60
„ legătură de lux 2.50—3.80

Biblioteca, teatrală
Nr. 1. C.dea 

comedia într’un act de 
calisată de Corn. Darabant . .

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp .

Nr. 3. 1 
tr’un act,

Nr. 4. 
tr’un aot, 1 
Bologa

Nr. 5. 
tr’un act, 1 
Darabant .

Nr. 6. Crescătorul. Gomediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant ................................................ —.10

Nr. 7. Otrava femeiușcă, comedia de
I. Țințar................................................—.10

Nr. 8. Distrași!. Oomediă într’un act. 
de C. Darabant............................. —.10-

Cărții de scoală aprobate 
și recunoscute ca cele mai bune și mai metodicesci 

du Vasile Petri:
Nou ABCD-ar românesc. Edițiunsa XII. 

emendată și aprobată de înaltul n in. reg.. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul sSu nr. 16.006 din a. 1889.

Prețul unui esemplar legat . . 25 cr.
Legendar sân carie de cetire pentru 

șoolele poporale. Partea I-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Hldițiunea X., emen
dată și aprobată de înaltul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publioă prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................—.50

Tot <le același autor:
^cola română. Foie pedagogică și di

dactică pentru interesele institutelor de în
vățământ și ale organelor acestora. Auul 
III, IV. și V. (I. și II. e epuisat. Fie-care 
an 1 fi., cu porto....................................1.10

Școla practică. Magazin de lecțiunl și 
materii pentru instrucțiunea primară. Tom.
II. III. și VI. (I. e epuisat), fie-care 1.—
cu porto.................................................. 1.10

Plan de lecțiuui p ntru școlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săptămâni 25 cr., 
cu porto................................................—.30

Plan de învățământ pentru școlele 
poporale nemaghiare, în înțelesul artiolului 
de lege XXXVIII, din 1868 și 1879. Edat 
în urma ordinațiunei minist. reg. ung. de 
culte și instrucț. publ. din 29 Iunie 1889, 
Nr. 17,284. Prețul............................ 22 cr.

Legea de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună cu ordi- 
națiunile ministeriale pu licate în urmă, 
prețul.....................................................- .22

Scriptologia seu modul de a învăța ce- 
titul scriind. îndreptar pentru învățători la 
tractarea eetitului în școlă . . . 1.—

.12 
Otrava de hârciogl. Oomediă în
de Ant. Popp .... —.08 
Pedepsirea vanității. Dramă în- 
trad. din limba francesă de At. 
............................................-.10 
Discreția fără voiă. Gomediă în
de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
............................................-.12

Ahnaiiachvl preotului Român pe anul 
1901. Prețul unui es. 30 cr., espedat prin 
postă 35 cr., 6 esem. comandate de-odată 
costă espedate franco numai . . . 1.60

Călindarul „Aurorei11 pe an. 1901. Pre
țul unui esemplar............................. —.25
prin postă franco............................. —.30
6 esemplare spedate franco . . . 1.35

„Căl'ndaml Plugarului14 pe amil 1901. 
Prețui unui esemplar........................25 cr_

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți scolastice și altele, apărute ori și unde.
Recuisite de> scris pentru școlă și cancelarie. — Tot soiul de tipărituri oficiose.Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.

GataBoge se trimit ori-și-cui gratis și franco. W Vendătorâlor se dă rabatul cuvenitTote comandele a se adresa la: Tipografia „AURORA“ A. Todoran,
în Gherla — Szamosujvăr.

v -1-’ Tote cărțile de mat sus se pot procura direct șă dela Tipografia A. lîlureșianu din Brașov. 'a^S

Tipogrfiaa A. Mureșianu, Brașov.


