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INSERATE
' 40 primesc la Aiimlnlstrațlune in 

Brașov și lu următorele 
BIROURI do ANUNȚURI: 

în Vlena la N. Dukes Nachf.. 
Nuz. Augonfeld & Emerit Les- 
nor, Heinrich Schalok. A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
in Budapesta: la A. V. G-olil- 
borgor. Ekstein Bornat, Iuliu 
Leopold (VII Erzsâbet-korut).
PREȚUL IHSERȚIU NILOR: 

o seria garmond pe o oolonă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

„gazeta^ iese în flăcare i)L 
AbGnamflnto peuîn Ausno-Uugaria: 
Pa un an 24 cor., pe ș6se luni 

12 cor., pe trei luni 6 oor.
N-ril de Dumineci 2 fi, pe an. 

Pentru românia și străinătate: 
Pe nn an 40 franoi, pe ș4ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Dumineci 8 franoi.
Se prenumără la tdte ofi

ciale poștalo din Intru si din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul psiiru Brawv
Admimstrațiunea, Piața trei o. 

Târgul Inului Nr. 30, etanu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șase 
luni 10 oor., pe trei luni 6 oor. 
Cu dusul în casă : Po ut. an 
24 oor., pe 8 luni 12 o., p< trei 
luni 6 oorâna. — Un eaernplur 
10 bani. — Atăt abonamentele 
cAt și inserțiunile sunt a sa 
plăti înainte.

Brașov, Miercuri 13 (26) Februarie. 1902.

0 analogie.
(«7 Aceia, care se p6te înălța 

pentru un moment în regiunile se
nine ale contemplatiunei teoretice 
privind în trecut la frământările 
seculare ale poporelor, frământări, 
cari au produs configurați unea ac
tuală a harței europene, acela e im
posibil se se degajeze de impresia 
comică, ce i-o sugereză lupta, uriașă 
la care s’a sufulcat un popor pitic 
cu scop de-a crea dintr’un stat pro
nunțat polietnic, un stat homogen 
national.

Vorbim aici de elementul ma
ghiar din Transilvania și Ungaria, 
care șl-a pus de țintă a contopi în- 
tr’o omogenitate națională tote po- 
porele, aruncate de sortă pe acest 
petec de păment.

Nici unul înse din factorii na
turali, sociali și culturali, cari ar 
putb asigura isbânda elementului 
agresiv, nu le stă la disposiție Ma
ghiarilor.

In locul acelor factori naturali 
însă, ei apeleză la alți factori arti
ficiali, pentru a obține efecte spora
dice și efemere întru ajungerea sco
pului lor.

Dâcă nu sunt o națiune proli- 
feră, care prin o evoluție lentă de 
multe secole se reușescă a contopi 
elementele eterogene; decă cultura 
lor nu dispune de forță atractivă 
covîrșitore asupra celor-lalte na
țiuni; decă limba lor este isolată și 
grea de învățat; decă obiceiurile și 
deprinderile lor sociale sunt de na
tură, de a provoca mai curend re- 
pulsiune, decât adhesiune: tote aceste 
nu cad în cumpănă. Pe tdte aces
tea le pot suplini, cred ei, prin alți 
factori. Puterea de stat, ai cărei de- 
positari sunt actualmente, este un 
factor mai puternic, decât tote și 
pentru a-și liniști consciența, care 
pote le va fi spunend în unele mo-

mente lucide, că nu e bine a abusa 
de acâstă putere, ei îșl caută justi
ficarea în analogii.

— Nu suntem numai noi aceia, 
cari usăm de mijldcele puterii pen
tru a-ne crea omogenitatea atât de 
mult dorită. Etă de esemplu Ger
mania, care procedeză și mai aspru 
față cu Polonii din Pos'en și cu Da
nezii din Schleswig!

„Să învățăm dela Germani** — 
subtitlul acesta aținut mai filele tre
cute un profesor dela școla comer
cială din Clușiu o conferență în cer
cul social „Kossuth** din acel oraș.

Ce să învețe Ungurii dela Ger
mani? Răspunsul îl lasă a-se înțelege 
lăudatul profesor: Să învățăm a ma- 
ghiarisa cu ori-ce mijloce naționalită
țile, cum vedem, că germaniseză Ger
manii pe Poloni și pe Danes!.

In imperiul german, care nu
mără cinci-decî de milione locuitori, 
în adevăr trăiesc două mi lion e și 
ceva de Poloni și vr’o două sute de 
mii de Danesi.

D-1 Hangay Oktav — căci așa îl 
chiamă pe conferențiar — între nume
roșii săi colegi, cari nu cunosc altă 
limbă decât limba lor maternă, este 
un om escepțional, căci cunosce bine 
limba germană. Cunoscințele sale în 
acestă limbă le utilisăză acum la 
colectarea de broșuri și cjiare ger
mane, din care vră se arate tote mă
surile luate de guvernul german con
tra limbei și culturei polonese.

Articolele de cUar ?i conferen- 
țele lui Hangay au făcut din autor 
6 personalitate marcantă, asupra că
ruia, de sigur nu vor întârzia a ploua 
cât mai curend tote distincțiunile po
sibile și imposibile. Căci el a fost 
acela, care a descoperit datele sta
tistice ale analogiei germane, care 
va justifica procedura dela noi.

Un cjiar săsesc din Brașov, vor
bind într’un rend despre des amin
titul domn, spunea, că ar fi Român

de origine. Se pote. Adecă cine se 
ilustreza mai strașnic întru ațîțarea 
patimilor și a urei între Maghiari și 
naționalități, decât deputatul Pich- 

a cărui biografie am publicat’o 
nu de mult, decât Armeanul Len
gyel și decât Rakosi Victor, pe care 
mai înainte l’a chemat Kremser. De 
ce se nu între în societatea acestora 
și un Hangay?

Un singur lucru îl încurcă pe 
conferențiar. Inima îi dicteză—4’ce 
el în numita conferență — ca se 
simpatiseze cu Polonii, der rațiunea 
îi spune, ca se facă propagandăpen- 
tru zidirea statului național și se 
îndemne la maghiarisare, după ana
logia din Germania.

Vedem așa-der, că istoria cu 
analogia l’a adus pe protagonistul 
dela Clușiu al maghiarisării într’o 
dilemă, din care nu scie cum se 
esă și deși titlul conferenței sale 
era, după-cum vedem din cțiarul 
„E-k“: „Se învățăm dela GermanF, 
conclusiunea nu îndrăsnesce se o 
facă, din causa simpatiei ce o nu
tresc Ungurii pentru Poloni, și o 
lasă se o deducă politicianii.

Înduioșarea lui Hangay era de 
prisos, căci politicianii unguri au 
eșit de mult din dilemă, urmând 
calea „rațiunei“ și provocând starea 
actuală a lucrurilor, unde singurul 
criteriu al „patriotismului“ este ma
ghiarismul.

Voce despre autonomia catolică.
Etă ce scrie „Bud. Hirlap“ cu pri

vire la result.atul desbaterilor de pănă a- 
cum în congresul catolic unguresc:

...„In general se mărturisesce că planta 
delicată a autonomiei pote să înghiețe 
de grija, ce i-o portă ministrul de culte. 
Autonomia, care i-ar plăcâ ministrului, nu 
le trebue altora; aceleia, care li-ar trebui, 
e de temut, că i-se va pune piedeci la 
sancționare. înlăturarea piedecilor ar fi

treba episcopilor. Iși dau ei silința, vreu 
ei să le delăture? {Minoritatea nu e mul
țumită cu proiectul episcopatului privitor 
la administrarea averilor. Ea dice, că fără 
bani, nu p<5te fi autonomie. Și decă majo
ritatea și episcopii nu pretind estradarea 
fundațiunilor, atunci vor recurge erăși la 
mijlocul, care s’a mai aplicat odată: con
gresul va fi decretat incapabil de a aduce 
hotărîri. Majoritatea nu dispune de jumă
tatea membrilor invitați la congres.

„Se mai dice, că însuși episcopatul 
nu este în clar cu aceea, că ce fel de ad
ministrare de averi doresce. Când Szmre- 
csanyi s’a pronunțat, în numele episcopi
lor, pentru transplantarea stărilor din Ar
deal, el a mai dis, că în Ardeal fundațiu- 
nile sunt în mâna statului.

„Pentru a face bilanțul resultatelor 
autonomiei, considerăm de caracteristic, că 
regele cu ocasiunea audiențelor din urmă, 
nici cu Ferdinand Zichy, nici cu aderenții 
acestuia n’a vorbit despre autonomie. Din- 
potrivă, archiepiscopului Samassa i-a acor
dat o lungă audiență. Credem, că e impo
sibil ca din incidentul acesta să nu se fi 
vorbit și despre afaceri bisericesc! impor
tante. Și decă putem trage conclusiuni din 
vorbirile hotărîte și energice ale archiepisco
pului de Agria, așa se pare, că cu cât sta
tutul de organisare va răscoli mai puțin 
ordinea de adi a lucrurilor, cu atât el 
pote să conteze la sancționare. De altă 
parte însă omeni nu mai puțin informați 
sunt de părere, că încrederea regelui față 
de supușii săi catolici și iubirea lui este 
atât de mare, încât nu le va nega înfiin
țarea unei organisații . autonome vitale și 
cu înțelepciunea lui de monarch își va fi 
dat sema despre aceea, că în starea ac
tuală a lucrurilor, înființarea autonomiei 
va necesita schimbări".

Din „Reiclisratt“-ul austriac.
La discuțiunea budgetului, în diua 

de 21 Februarie, a luat cuvântul deputa
tul Dr. Scheicher, care a pronunțat un dis-
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Romanul unui copil bolnav.
De Catnlle Mendes

(Urmare.)

Servitorul, care se afla în bibliotecă, 
audi sgomotul căderei și alergă la fața 
locului. El ridică pe băiatul leșinat, îl 
puse în pat, îl desbrăcă, fără se fi dat cel 
mai mic semn de vieță. Servitorul alarmă 
totă casa, înse nici unul dintre servitori 
nu sciea, să spună, ce e de făcut. Con
tele ca de obiceiu, nu era acasa și era 
așteptat abia în spre dimineță. In sfîrșit îi 
veni unuia în minte, se mergă după doctorul 
Delton. Intr’aceea unul din servitori ve- 
ghia lângă tînărul său stăpân, pe care îl 
credea mort.

Trecu mai bine de-o oră pănă veni 
doctorul Delton.

Nu fusese acasă, când veni servito
rul. Din norocire însă mamă-sa nil era 
încă culcată și sciea unde era doctorul. 
Doctorul era la un bal dat din incidentul 
logodnei amicului seu, d-1 de Chardin, cu 
d-șdra Iulieta.de Roean. O> întâmplare fe-

ricită era, că' casa familiei Poean să fie 
în imediata vecinătate a palatului Borg și 
doctorul, când audi despre ceea-ce s’a 
petrecut, părăsi serbarea și grăbi la pa
cient.

El se apropia ‘de pat și-l apucă pe 
Kurt de mână.

„E mort?1* întrebă servitorul.
„încă nu", răspunse doctorul. „Ce 

s^a întâmplat?" ■
Servitorul temându-se de dojană, 

fiind-că a lăsat pe tînărul conte nesupra^ 
veghiat, istorisi, că tînărul s’a culcat de 
vreme, a avut friguri și după un scurt, 
deliriu a leșinat.

Doctorul dădu mirat din cap și nmși 
putea esplica, cum de acest leșin n’aavut. 
un motiv mai adânc.

„Iși va veni îndată în ori", dise doc
torul după o pausă, și dedre-ce bănuia, că 
primele cuvinte, ce le va pronunța bolna
vul, vor fi rostite încă în deliriu și voia 
să le audă singur, făcu semn servitorului 
să se îndepărteze și să se întdrcă, când 
îl va chema.

,Kurt îșl deschise ochii. — Doctorul 
se postă' așa, ca să nu fie vădut de bol
nav. El-ridică inânile, le apăsă la frunte 
și dise: „O, cât de fierbinte este aici în-

lăuntru!" Apoi îi cădură erăși brațele și 
rămase cât-va timp nemișcat. Deodată 
strigă: „O! îmi aduc aminte, acuma sciu 
erăși totul. El a sărutat’o, am vădut, am 
audit. Da, da. Când a fost asta? Eri? Nu, 
nu, e forte de mult, pote sunt opt dile de- 
atunci. Acuma e ndpte. Să fi dormit eu 
opt- dile?*4

Doctorul era încremenit de mirare.
Kurt însă urmă mai înfierbântat: 

„Nu, era în astă seră, tocmai acuma, sciu 
cu siguranță. Lăsați-mă! Trebue să-l îm
piedec, să nu o mai sărute odată, trebue 
să mă duc dincolo1*. Sărmanul schilod se 
rostogoli din pat și era un spectacol sfâ
șietor de inimă a-1 vede în deliriu plân
gând, strigând, cu gesturile unui căpiat, 
a-se tîrî pănă la perdea, pe care o ridică 
si esi ca nebun în seră.t 1

Doctorul îl urmă, vădu, cum îșl vîrî 
capul printre crengi și cum privi prin te
restră, der fiind-că stătea în dosul lui, nu 
putu vede, decât incomplet, ceea-ce se 
petrecea.

Băiatul însă urmă a vorbi: „Ea este 
încă în terestră, ea este singură! Să fi 
fost numai un vis urît? Ah! nu, el are 
să vină erăși cu siguranță. Etă-1; el trece |

prin curte și ea este la ferestră, și pri- 
vesce după dânsul1*.

Doctorul, care găsi un scăunel, pe 
care erau nisce unelte de grădină, se sui 
pe el și acuma putea vede, ceeâ-ce îl 
irita pe băiat atât de mult: Vedea o damă 
la ferestră, privind după un domn, care 
trecea prin curte și căruia îi făcea bezele.

„Nu mai vrâu să văd nimic", strigă 
băiatul, se întdrse subit și se află față în 
față cu doctorul, care se dădea jos de pe 
Scăunel.

„D-ta, d-ta aici! Ce faci aici? Plecă, 
să nu te văd!“ striga bolnavul iritat. Și 
ca un animal rănit fugi într’un colț și se 
făcu acolo ghem.

Doctorul se apropiă de dânsul și 
dise: „Iubitul meu copil, liniștesce-te“.

„Nu te apropia de mine!“ strigă bol
navul cu o voce, car.e nu mai sămăna a 
omenescă. „Vrei să mă restabilesc], să mă 
vindeci, pentru-ca să văd dilnic ceea-ce 
am vădut astădi?

„Cum pot eu să mai trăiesc, când 
ea iubesce pe acest om! Esistă femei, 
cari sunt mai bune, decât âhgerii, femei, 
cari sunt milose, nu-i așa? Așa ai spus 
d-tă! Minciună! minciună! Ai mințit, min-

Iulieta.de
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curs, din care reproducem și noi unele 
pasage destul de interesante.

„In Austria — dice Sch. — o mino
ritate are averea, er majoritatea portă da
toriile și sarcinile. Majoritatea abia își mai 
pdte număra cheltuelile, er minoritatea 
abia este capabilă a-șT esprima în cifre 
averea, de care dispune.

Grupa cea mai importantă în patria 
nostră sunt Jidovii. Jidovii împart pe Creș
tini în două clase: în omeni înțelepți și 
în omeni proști. înțelepți sunt aceia, cari 
țin cu ei, pe când aceia, cari nu țin cu 
ei, toți sunt nisce găgăuți. Ar fi bine, ca 
o anchetă se constate câți Jidovi au par
ticipat la agitațiunea, ce s’a produs la 
massele populației din Triest și câți au 
fost îrapușcați din ei cu ocasiunea tulbu
rărilor. Dela 1848 încoce în tote mișcările 
iau parte Jidovii, ca agitatori, când vine 
însă lucrul la cântar, ei dispar dela fața 
locului. Pe urmă apar erăși la orisont, 
când armele s’au acățat în cuiu și strigă, 
cât îi ține gura: „Uitați-ve cetățeni, cum 
a împușcat soldatesca bestială pe frații 
voștri 1“

întrebați, mă rog, pe Poloni, cine 
le-a dus nenorocirea în țeră, și veți afla, 
că un Jidov a fost acela, care a sciut se 
pătrundă, prin ajutorul unei femei, în apro
pierea unui rege polones și de-atunci ce- 
tățenul și țăranul polones sunt sacrificați."

Oratorul arată, de ce partidul, din 
care face parte, a adus interpelația în ces- 
tiunea apelului Jidovilor pentru adunarea 
de bani, cu cari să înfrângă la alegeri 
partidnl creștin. Nu înțelege, cum de frații 
Germani și Slavi cu ocasiunea interpelării, 
n’au sărit să sprijinescă partidul social- 
creștin. Guvernul a îngenunchiat de-â- 
semenea înaintea Jidovilor. Este regreta
bil, că s'a găsit un Dr. Kienmann, care a 
jucat rolul lui Epliialtes. Cine a vădut, 
că dintre cei 19 semnatari ai apelului, 13 
erau milionari jidovi și tot nu trage con
secințele, acela e pierdut.

Nici o națiune nu se lasă a fi așa 
de mult esploatată, ca națiunea germană. 
Fie-care păs pe pământul orașului Viena 
ar trebui să fie un „Mene-Tekel“ . pentru 
ori care German și pentru ori-care Slav. 
„Pădiți-vă 1“ Industria cea mare, comerciul 
mare, o mare parte a comerciului mic, 
băncile și palatele aparțin Jidovilor. To
tul este adi aservit Jidovilor, din tote 
trebue se se plătescă Jidovului deciuelă.

Oratorul arată cu date statistice 
crescerea enormă a elevilor și studenților 
jidovi în comparație cu cei creștini, și face 
observarea: Decă încă dece ani va merge 
tot așa. atunci nu ne vor căuta decât 
doctori jidovi, în procese ne vor repre- 
senta advocați jidovi, catedrele vor fi 
ocupate de Jidovi. Ce vom fi noi atunci? 
Heloțî în patria nostră!

țit! Nu veni aprdpe de mine, mincinosule 
— te disprețuiesc!“

Copilul gâfăia. Doctorul nu îndrăz
nea a-se apropia, de temă să nu-1 aducă 
la estrem.

Insă de-odată se cutremură băiatul 
din creștet pănă ’n tălpi, sări în sus și 
strigă: „Ah, acuma înțeleg eu. D-ta ai 
venit, pentru-ca să o vedi, ca și mine, 
prin ferestră, și numai de aceeajvii dilnic 
la mine, nu însă fiind-că sunt bolnav și 
ai vre să mă faci sănătos, nu, ci pentru 
ca să o vedi, căci și d-ta o iubesc!. Min
cinosule! Miserabilule! am să te sugrum !" 
și urlând ca un șacal, se aruncă Kurt asu
pra doctorului, îl apucă de mâni și îl 
mușcă.

Inzădar își dădea acesta silința, să 
prindă pe nebunul și să-l ducă în pat, 
unde l’ar fi putut stăpâni mai ușor. Kurt 
urla, mușca, sgâria, ca o mâță de pădure 
turbată. El striga: „Te am în mânile mele, 
am să-ți. ascund sorele, căci și tu vrei să 
ini-o iai".

De-odată lăsă pe doctorul și ca ful
gerul se reped! Ia un cosor, pe care îl în
dreptă spre pieptul doctorului.

„Aici, aici, și aici", striga turbatul lo
vind orbesce. „Ai murit?" .

Doctorul Delton pus în țegitimă apă

Teatrul maghiar.
Pdte că în nici una din. țările din ră

săritul Europei n’a decădut teatrul așa 
de tare ca în Ungaria, unde musele tea
trale, ajutate din budgetul țării, se pre- 
sintă adi în cea mai înoroită haină. Tea
trul din Ungaria, înțeleg al Maghiarilor, 
adi s’a coborît la nivelul unui roman 
amusant. Dramaturgi de valore Maghia
rii nu au, er cei ce traduc, întorc 
pe ungurie gunoiul literaturei streine, 
piese teatrale potrivite pentru publicul 
enervat, agitat și în necurmată luptă pen
tru a aduna averi și a-șl asigura traiul 
vieții dilnice. De pe scena teatrelor ma
ghiare adi au dispărut nu numai Tolstoi, 
Gerhardt ori Hauptmann, der a fost alun
gat cu totul chiar și Shakespeare și Moli- 
ăre și astfel, firesc lucru, că pe bina ma
ghiară n’a mai rămas nici gust artistic, 
nici forță, nici dramă, nici umbră de Rîi- 
mos, bun și folositor.

In repertorul regulat al teatrelor ma
ghiare adi nu mai aflăm, decât piese â la 
„Vesztasziizek", „Vbrds talar", „A kroko- 
dilus", „Gesăk", „Căpitanul cu trei piciore" 
etc., din al căror titlu ne putem face o 
ideie clară despre lucrurile ce le vor fi 
cuprinzând.

La Maghiari, în urma corupției so- 
cietăței, se găsesc omeni din tote pătu
rile, cari să-și afle mulțămire sufletescă în 
astfel de piese.

Vina că în publicul maghiar e pierit 
gustul artistic nu o portă numai dra
maturgii lor. Pe Shakespeare, pe Mo- 
liere și ei l’au tradus, și decă acest pu
blic n’ar fi certat cu gustul artistic, ar as
culta cu plăcere astfel de piese.

De aici vine, că autorii pieselor imo
rale, sunt susținuți la suprafață, ba și 
giugiuliți și aleși membri la „Academie" 
ori pe la „Petofi, Kisfaludy, Kolcsey, ori 
Dugonics-egyesulet“-uri.

Der spre nenorocirea teatrului ma
ghiar, s’a mai angajat încă un factor pu
ternic care se omdre gustul artistic din 
popor. Factorul acesta îl alcătuesc direc
torii, impresarii, conducătorii destinului 
teatrului unguresc. Tn Ungaria au ajuns 
directori de teatre tot soiul de nechemați, 
cari sub cuvânt, că sunt pioniri ai cultu- 
rei, ai limbei maghiare fac lucruri ciudate. 
In Arad ca și în Budapesta, în Clușiu ca 
și în Seghedin, în Cașovia ca și în Oradea 
e plin văzduhul de sbierătele directorilor 
teatrali, cari se rogă, cer, imploră . și răc
nesc, că pier de fonie, ca ministrul să-i 
ajutoreze, se înțelege din sfântul budget 
al statului.

Pe lângă ajutdrele grase dela stat, 
trupele acestea au năpădit și pe budge
tele orașelor și Clușiul, Oradea, Aradul, 
Timișora etc. li-au ridicat palate întregi 

rare, lovi pe nebunul peste braț, îi apucă 
mâna la închietură cu totă puterea și îi 
smânci cosorul. Apoi reuși să-l apuce de 
picidre și ținându-1 așa, îl luă în brațe și-l 
duse la palat, în timp ce sărmanul furi
bund plângea, mugea, tușia și horcăia.

Acuma era istovit de mdrte, întins 
în pat, nemișcat, cu ochii holbați, cu cari 
însă nu mai vedea, cu gura deschisă, din 
care însă nu mai eșia nici un cuvânt.

Doctorul sună. Servitorul, care ajor- 
mise în anticameră, întră încet.

„Rămâi cu tînărul conte, el n’are voie 
să iesă în seră, n’are voie să se scole de 
loc. Impedecă-1 în acesta cu ori ce preț; 
decă nu poți altfel, legă-1. Eu mă întorc 
îndată".

„E rău de tot, nu-i așa?" îndrăsni 
să întrebe servitorul, care avea mustrări 
de cuget acuma, că nu l’a pădit mai bine 
și că a ascuns adevărul dinaintea docto
rului.

„Se sfîrșesce", răspunse doctorul și 
plecă, după-c« aruncă o privire îndelun
gată plină de o compătimire fără de mar
gini asupra sărmanului copil, care sămăna 
cu un padavru, căruia încă nu'i-au închis 
ochii.

(Va urma). 

din contribuția cetățenilor fără deosebire 
de naționalitate. Ba trupa din Aradul cel 
îngreuiat cu aruncuri peste aruncuri, a 
stors edificarea și a unui teatru de vară 
pe sema unei trupe, despre care nu de 
mult întrega pressă a trebuit să scrie, și o 
parte a ei să o înjure formal pentru cu- 
ragiul, ce și l’a luat, ca să se producă cu 
piesa „Vestalinele", în care actrițele se 
presintă neîmbrăcate, er cuvintele cu două 
înțelesuri, scenele pornologice și imorali
tatea personificată o putea vede publicul 
cum se cade. Comitetul teatral a oprit 
representarea „Vestalinelor", er directorul 
teatrului, ridicat de oraș și ajutorat de 
stat, a înaintat recurs și astfel în restimp 
de 15 dile „Vestalinele" s’au dat în sala 
plină nu numai de omeni bătrâni, der 
și de tineri, unii chiar veniți de pe băn
cile școlelor secundare.

Nu va fi fără folos, decă vom face 
o ochire și asupra publicului, care cerce- 
tăză teatrele maghiare. Publicul lor se 
recruteză din rassa aceea, care are bani 
să umble la teatru, pentru a-șT stîmpăra 
„nevoile" estetice. In Cașovia, Oradea, 
Clușiti, Seghedin. Timișora, Arad ca și 
în Pesta aprdpe numai Jidovii alcătuesc 
publicul stabil al teatrelor, ale căror trupe 
de-asemenl se recruteză din nepoții lui 
Israil.

Jidovului, se scie, nu-i place nimic 
ce-i creștin, și ast-fel nici teatrul, care 
predică morală creștină- seu care oglin- 
deză sublimul religiei creștine. De aceea 
jidovimea a alungat din teatru chiar și pe 
Shakespeare, er în locu-i a adus pe au
torii, cari se apropie de caracterul ei spe
cific, de lumea ei spirituală și de concep
ția ei religidsă-morală.

In societate, în politică, în teatru 
Evreii duc adi de nas pe Maghiari, și 
acestora, ca și paralisați, nu le pasă, că 
arta dramatică li-a degenerat, că mora
vurile publice s’au ruinat, că tinerimea 
se corupe și cresce fără de a trage 
folose din teatru, fără de a-se ridica cu 
inima și cu sufletul.

Decă Maghiarilor nu le pasă de 
sortea teatrelor maghiare, nici pe noi nu 
ne dore capul de grija viitorului lor. Ne 
ddre însă, când vedem, că banii țării se izi- 
desc pentru susținerea acestui fel de cui
buri și românimea din oiașe, deși săracă, 
trebue să plătescă aruncuri orășenesc! 
pentru a-se ridica palate de iernă și de vară 
pe sema respânditorilor unei ast-fel de 
„culturi". E.

SOIRILE D1LE1.
— 1‘2 (25) Februarie.

Procesul din Sâtmarift. Se scie, că 
în procesul, ce i-s’a intentat părintelui G. 
Ardeleanu pentru pretinsă agitație în con
tra limbei maghiare, acusatul fii aspru 
condamnat la închisore și amendă. Contra 
sentinței s’a făcut recurs. In urma acesta 
procesul se va pertracta din nou în 10 
Martie 1902 la tribunalul din Sătmariti, ca 
for apelativ, — însă în labsența acusatului, 
și martorilor, cari n’au fost citați, ci nu
mai însciințați. Apărător va fi d-1 Dr. I. 
Ciordaș.

Din Polonia rnsescfh Diarul oficial -J *
„Warszawski Dnewnik" publică în ulti
mul său număr câte-va cașuri curiose despre 
așa numitul „Kahal" jidovesc, de unde 
se vede, de ce autoritate enormă dispune 
acest „Kahal" printre Evrei. Așa de 
esemplu, senatul „Kahal“ului din Tulczyn 
a declarat de monopol al Kahalului lumi
nările, ce le cumpără jidovii Vineria pen
tru Sâmbătă, precum și aluatul, ce-1 în- 
trebuințeză la colacii de Sâmbătă, fixând 
un preț forte mare pentru acești doi ar- 
ticlii și. trecând dreptul de vândare unui 
arendaș. In același timp s’a afișat la si
nagogă următorul anunț: „Toți Evreii din 
Tulczyn sunt obligați a-se aprovisiona cu 
luminări și aluat dela arendașul nostru. 
Decă se vor aprovisiona din altă parte; 
vor fi considerate ca „treif". Afară de 
acesta cumpărătorul cade sub următdrele 
pedepse: Circumcisiunea băieților i-se va 

refusa. Decă se va îmbolnăvi, medicilor 
le va fi interdis a merge la dânsul. Decă 
va muri, „Chevra Kadișa" (societate de 
înmormîntare) nu se va îngriji de înmor
mântarea lui, er în sinagogă nu va fi che
mat la cetirea Thorei".—Diarul „D. Z." din 
Viena reproducând acestă scire, face ob
servația, că „Kahal“-ul își asumă nisce 
drepturi, cari într’un stat organisat se țin 
de atribuțiunile statului. „Kahal“-ul cu 
alte cuvinte formeză un adevărat „stat 
in stat".

Necrolog. Astădi a încetat din vieță 
în Brașov Carolina 1. Lengeru, născută 
Bucur Popp, soția domnului advocat I. 
Lengeru. Decedata a contribuit cu talen
tul său musical, ca escelentă solistă și ca 
una din primele membre în cor, la înfiin
țarea Reuniunei nostre de cântări, în care 
s’a distins ca membră activă timp de 20 
de ani prin zelul său la tote ocasiunile. Alt 
fapt și mai nobil a săvârșit prin aceea, 
că, neavând copii, a crescut în casa sa 11 
copii, cari toți sunt astădi bine aședațl. 
Dumnedeu se-o odihnescă în pace, er so
țului său obidat să-i trimită consolare!

Ministrul de interne contra berei 
numită „Hansel". Mulți berari obicinuesc 
a turna mușteriilor în păhare rămășiță de 
bere și scursorl dela cep. Acâsta pe nem- 
țesce se chiemă „Hansel". Ministrul de 
interne a dat un ordin, în urma căruia 
berarii sunt opriți a mai da scursorl de 
bere. Contravenienții se amendeză întâiu 
cu 100 corone, er a doua-oră li-se va re
voca licența. Beutorii de bere să bage de 
semă și în cas de contravenție să denunțe 
cașul la poliție.

Hiilsner niărtnrisesce ? Organul ad
vocatului Dr. Baxa, „Radikalni Listy" din 
Praga, în numărul său dela 19 Februarie 
publică următorea scire: „Asasinatele de 
fete dela Polna erăși în fața juslițieP. 
După-cum aflăm, Leopold Hiilsner, care 
este în penitenciarul din PaDkratz, s’a pre- 
sentat la un interogatoriu, cerând reluarea 
procedurei. El este dispus acum a-și numi 
complicii. Acest lucru a provocat în peni
tenciarul din Pankratz mare sensație. Di
recția a impus tuturor funcționarilor și 
dmenilor de serviciu discreția cea mai de- 
săvîrșită. Se dice, că Hiilsner ar fi nădăj
duit, că îl vor scăpa coreligionarii săi și 
vădându-se desilusionat, s’a hotărît să măr- 
turisescă. Atâta spune „Radikalni Listy". 
Mai multe diare din Praga, cerând infor
mații dela direcția penitenciarului, li-s’a 
răspuns, că prim procurorul din Praga a 
fost deja pus în cunoscință despre intero
gatorul lui Hulsner și că afacerea actual
mente se află în mânile procurorului. In
formații mai detailate direcția a refusat 
să dea.

Cetitorii își vor fi aducând aminte 
de jidovul Hulsner, care a fost condam
nat la Kuttenberg la spânzurătdre pentru 
asasinarea fetei Agnes Hruza din Polna. 
Sentința acesta a fost cassată și s’a ținut 
un al doilea proces la Pisek, în care Hiils
ner a fost acusat și de asasinarea fetei 
Maria Klima, al cărei cadavru se găsise 
în acest răstimp. Hiilsner a fost condam
nat pentru a doua-oră la spânzurătdre, 
însă prin grația Majestății Sale sentința 
de mdrte a fost comutată în temniță pe 
vieță.

Delapidare. La epitropia Sf. Spiri
don din Iași s’a întâmplat dilele acestea 
o mare dilapidare. Cassierul V. Manoliu a 
fugit în America, luând cu sine din banii 
epitropiei sumă de 120.000 lei. Manoliu 
era om însurat și avea lefă de 500.lei pe 
lună, er soția sa, care era institutdre, avea 
300 lei. Ceea-ce este mai curios în afa
cere, e faptul, că Manoliu a fugit îm
preună cu d-șora Maria Valeriu, studentă 
în medicină, o jiddvcă frumosă, pe care 
mai înainte o chema Debora Wechsler. 
Soția lui Manoliu a rămas cu doi copii ne- 
mângăiată. Manoliu s’a îmbarcat la Ham
burg pe vaporul austriac „Pensilvania". 
Guvernul român a intervenit, ca să fie 
arestat la debarcare.

Done sdcre. Funcționarul privat 
Gaspar Treyberg din Timișdra se plimba 
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mai alaltă-eri la braț cu noua sa logod
nică. Treyberg fusese mai ’nainte, de două- 
ori căsătorit și a divorțat. Nu se scie, 
decă din întâmplare, ori din adins la locul 
ele plimbare, pe piața Kossuth, erau de 
față și cele două socre ale lui Treyberg. 
Este destul de neplăcut, când ai încăput pe 
manile chiar și numai a unei sdere, d’a- 
poi când te iau două la refec! Sărmanul 
Treyberg, numai el scie cum a scăpat.

Reuniunea de cetire și cântări din 
Sâng'eorgiul-roinân învită la representația 
teatrală urmată de petrecere cu joc, care 
se va aranja Duminecă, la 2 Martie st. n. 
1902 în sala otelului dela scalda „Hebe“. 
Prețul de întrare: de personă 1 cor, 40 b., 
în familie 1 cor. Suprasolvirile și ofertele 
marinimose se primesc cu mulțămită și se 
vor chita pe cale diaristică. Venitul curat 
■este destinat în favorul sus numitei reu
niuni.

„Olâh gazsâg". Sub acest titlu gen
til fițuica „Szekplysegu din Târgu-Mureșu- 
lui publică în nr. 25 din a. c. o scire alar
mantă, cu vădită răutate și tendință de a 
ațîța pe Maghiari contra bieților Români 
din Băla. Etă ce scrie foia săcuiască:

„In comuna Băla locuesc și 16 fa
milii de maghiari, pe cari conlocuitorii va
lahi vreau cu ori-ce preț să-i valahiseze, 
•ori eventual să iee lumea în cap. Cum în 
■călea poporului lor sta învățătorul refor
mat Simon Jozsef și cum asupra lui n’au 
făcut nici un efect intimidările de tot fe
lul, au mers la el într’o nopte pe la 12 
<5re și sculându-I din somn au început a 
ridica sub ochii lui furcile, de cari aveau 
să-l acațe. Planul însă n’a succes, der bie
tul învățător s’a înbolnăvit greu de au 
trebuit să-l ducă la spitalul din Vașarheiu." 
Se înțelege, că se apeleză apoi la forurile 
judecătoresci de a feri pe Maghiari de tim
purile lui Horia și Cloșca etc. etc.

— Tot lucrul e o scornitură infamă, 
dice „Unirea11 din Blașifi. Avem la mână 
•un atestat oficios dat de comuna politică 
Băla și subscris de jude, notarul cercual și 
preotul reformat — toți trei Maghiari, 
•cari spun, că numitul învățător e un al- 
■coolist, care și-a pierdut mintea prin beu- 
tură și pentru aceea a și fost scos din 
post. A publicat articolul acesta pentru-că 
a credut, că în chipul acesta, îșl va face 
reclamă. Etă de ce mijloce se folosesc 
compatrioții noștri și cum cred să aducă 
bunaînțelegere și pacea în țeră. Diaris- 
-țica maghiară n’ar strica să, mai cumpă- 
nescă celea ce scrie.

Concert în Alba-Iulia.
— 9 Faur v. 1902.

Euterpa română a luat sub ocroti- 
tdrele sale aripi pe doinașii doinelor nds
tre, pe aceia, cari cântă în fremătul co
drului când diua se răsboesce cu noptea 
.și când luna bălae amuțesce durerile (jilei, 
ca se facă loc șoptelor iniinei și reverii
lor secundate de liniștea nopții.

Țărani fără pretenții în ale artei mu
zicale vin să urce podiul celei dintâi sale 
•din Reduta Albei-Iuliei. Ei au dorul să se 
presinte înaintea publicului cu un gust 
mai puțin seu mai mult format în ale mu- 
sicei, ei, — cari abia în câte-va luni s’au 
împărtășit de-o instrucțiune sistematică în 
ale cântărilor. Der nu atâta ei, modeștii 
țărani dela oraș, ci mai curând conducă
torii lor. Unul: loan Murgău, un nepre
tențios învățător, și celalat zelosul preot 
-din Maerii Albei-Iuliei Florian Rusan. 
Ambii au ținut a recomanda grațiilor 
Euterpei corul lor bisericesc, format 
numai în tomna acestui an.

Invitările la concertul corului biseri- 
<cei din Maerii Albei-Iuliei erau primite 
-cu ore-care neîncredere în succesul con
certului, ba mulți se credeau, luând parte, 
a asista la o așa numită „petrecere româ- 
nescăL Cu tote aceste la concertul bise
ricei anunțat pe sera dilei de 3/16 Faur, 
un număros public din loc și jur s’a 
adunat în sala Redutei scăldată în lumina 
•orbitore a firelor electice.

Timpul sosit, în șir regulat ies co- 
ristele-copile și fete tinere, — dintr’o sală 
laterală; se înșiră pe rând în front de-a- 
lungul podiului și lor le urmeză, tot în 
ordine, tinerii și adulții, cari se așeză în
dărătul lor, în rânduri treptate. In fața 
corului se posteză conducătorul, având în 
mână bageta.

In sală doranesce tăcere. Publicul își 
are privirile asupra corului. Urechile aș
teptă în nedumerire. Vreu ce vreu: se 
audă! Și aud pănă la sfîrșit prima piesă 
din program: „Trecui valea11, compusă de 
escelentul nostru compositor I. Mureșianu, 
cântată de cor mixt. Armonia ce dom- 
nesce între voci, tactul și precisa esecu- 
tare atinge audul în mod plăcut. Inimele 
se încăldesc, transmit mânilor bucuria și 
mulțumirea gustată și un tunet de aplause 
acoper sunetele din urmă ale cântării. 
Aplausele se prelungesc și „Trecui valea'1 
reîncepe încă cu mai multă siguranță și 
mai deosebită nuansare.

Euterpa română satisfăcută privesce 
cu ochii galeși la cei grupați în jurul ei 
E veselă, că n’a fost espusă criticei și glo
selor numeroșilor streini adunați mai mult 
din curiositate să audă concertul poporal.

In piesa a doua: „Hora notiă“, ese- 
cutată prin cor mixt, prestațiunea cântă
reților a fost tot atât de mulțumitore și 
numai basul prim în acordul cu celelalte 
voci a eșit puțin în relief,

Tinărul solist din „Doina, doiniță“ 
a lui Vorobchievici ne transpunea prin 
vocea lui de un timbru argintiu într’o 
scenă din idila lui Gessner, când cântarea 
reia forma viețuitore, pe care o împru
mută cu măestrie corului. Solistul în urma 
unei respirațiuni prea adânci reluându-și 
cântarea pe un ton mai înalt, a făcut ca 
și corul să facă asemenea și se nu ră
mână depărtați unul de altul, ceea-ce ar fi 
dat loc unei disarinonii. Acestaînsă^a fost 
delăturată prin rutina dirigentului și a co
rului seu.

Piesa „Doina doiniță" la cererea pu
blicului esprimată prin aplause, a fost re
petată.

Gingașele impresiuni ce le lasă: 
„Diua a apus“ de Mendelssohn, precum și 
molaticul aer plin de miros de: „Sub 
crengi de soc“ a lui Kirschner, au fost 
destul de fidel redate din partea corului 
de bărbați și a celui mixt.

In „Ileana și Stăncuța" de Musicescu 
întregirea, cu ensemblul și armonisarea 
vocilor au fost de tot succese. Asemenea 
a satisfăcut publicul și esecutarea piesei 
„Nu-i dreptate nu-i“ de G. Dima.

Piesa de forță a întregului concert 
s’a putut privi: „Sună buciumul d’alarmă" 
de Simonescu, care fiind cântată cu multă 
însuflețire și într’un tact plin de energie 
a făcut asupra publicului o durabilă im- 
presiune.

Considerând scurtul timp de pregă
tire al corului, prestațiunea i-se pote numi 
surprindătdre. Și cât de bine ne cade când 
vedem, că țărani în lungul timp de tomnă 
și iernă, pe care natura li l’a împărțit ca 
un fel de ferii, sciu și vreu să-l folosdscă 
atât pentru edificarea lor în cele ale fru
mosului, cât și pentru afirmarea lor în 
fața străinilor de cari suntem încunjurați 
Mult am pute face cu poporul nostru, nu
mai voință să. avem și interesul să i-1 pur
tăm. Seriosă apreciare merită deci silin
țele, ce și le-a dat întru formarea și îna
intarea corului său d-1 I. Murgău, care 
în apropiatul viitor sperăm, cp. ne va sur
prinde cu producțiuni și mai alese și mai 
perfecte.

Spre încheiarea raportului meu țin a 
face o mică revistă asupra participanților, 
cari au fost: D-1 adv. R. Patiția și familia, 
d-1 primar al orașului Francisc Novâk. 
protopopul gr. or. loan Teculescu și fa
milia, d-I căpitan I. Musteț, d-1 adv. loan 
Muntean cu d-na, d-1 adv. Dr. loan Mar- 
ciac și d-ra soră Iosefina, d-1 Dr. A. Fodor 
medic, d-1 Dr. P. Todorescu și d-na, d-1 
jude de tribunal S. Cacovean, d-1 Iosif 
Roșea căpitan de oraș, d-1 I. Cirleașid-na, 
d-1 inginer militar Wikopal Emil și d-na, 
d-1 căpitan auditor Eugen Pop și d-șorele 
surori Valeria și Cornelia, d-1 medic din 

Zlatna Dr. Recea, d-1 prof. gimn. K. Wolf, 
d-1 advocat I. Fulea și d-na. Afară de 
aceștia mai mulți preoți din jur.

Venitul curat al concertului a fost 
aprope 250 fl.

Dansul încă n’a lipsit. Mai ales jo
curile românesc! și-au eluptat întâietatea, 
lăsând trenele și hainele de mătase să se 
mulțumescă cu privirea.

Luptătorul.

ULTIME SCIRi.
Budapesta, 24 Februarie. Ac}! a 

sosit aici delegația bisericei române 
greco-orientale, compusă din Metro- 
politul I. Mețianu, episcopul I. Goldiș, 
Vincențiu Babeș, Zeno Mocsonyi, Iosif 
Galt, și Petru Truța pentru a remite 
Majestății Sale monarchului un me
moriu în. afacerea separării averilor 
bisericesc! de cătră Șerbi. Guvernul 
a mijlocit audiența și delegația va 
fi primită acjl de monarchul.

Budapesta, 24 Februarie. Proba
bil, că desbaterea budgetară se va 
sfîrși Miercuri. Ministru-președinte 
Coloman Szell va lua cuvântul, ca 
se reflecteze la vorbirile, ce s’au 
ținut.

Bucuresci, 24 Februarie. Afli a 
fost ales P. S. Sa archiereul Pimen- 
Piteștennl episcop la Galați.

Bucuresci, 24 Februarie. „Pra- 
voslovnii Vostok11 e informat, că prin
cipele moștenitor Ferdinand, va fi la 
vară ospele Țarului în Livadia.

Paris, 24 Februarie.Lui „Temvs" 
i-se anunță din Roma, că soirea des
pre prelungirea convențiilor comer
ciale între statele triplei alianțe se 
confirmă. Tratatul triplei alianțe în
că va fi prelungit pănă la 1904.

Roma, 24 Februarie. Compune
rea noului cabinet întimpină greu
tăți. Pănă ac|I nimeni n’a luat sar
cina acesta.

Voci din public.**
On. Redacțiune! Plânsu-ne-am de ne

numărate ori, noi poporul dela Biserica S. 
Adormiri din Satulung, că avem mare ne
cesitate de un preot harnic; cerut’am să 
se întregescă parochia ndstră vacantă; 
arătat’arn în publicitate cum pentru intere
sele unei familii, se sacrifică binele și fe
ricirea unui popor; — să vede însă, că 
glasul nostru n’a fost aucjit și durerea 
ndstră n’a fost înțelesă, căci rea voință nu 
putem presupune chiar din partea celor 
chemați a-ne mângâia.

Populațiunea la Biserica ndstră este 
de peste 6000 suflete. Statutul organic și 
regulamentul pentru parochii § 9 și 10, 
prevede clar și limpede, că parochia trebue 
întregită la trei luni după decedarea unui 
paroch.

Sunt aprope 6 ani dela decedarea 
parochului nostru R. Popea; este destul 
hatârul ce forurile ndstre bisericescl l-au 
făcut „consciențiosului" nostru paroch V. 
Popea. Este timpul, ca să se gândescă și 
la nevoile și durerile poporului, cari for
măm ac'estă parochie.

Este chiar o rușine pentru cei ce cu 
mare emfasă se pretind de aderenți ai 
marelui Șaguna, când astfel îi sciu inter
preta cuvântul și legea.

Au doră numai pentru cei ce sunt 
înrudiți cu înaltele fețe, este făcut statutul 
organic? Este o literă mdrtă pentiu cei 
ce au monopolisat dreptul de aderenți ai 
marelui bărbat?

Apelăm la echitatea și dreptatea prea 
Veneratului Consistin' și în deosebi la 
înalta Personă a Escelentei Sale, ca la 
singurul isvor, dela care dedați suntem a 
aștepta numai mângăere, — că punând în 
cumpăna dreptății plângerile nostre nenu
mărate, să se îndure a-ne întregi cât mai 
curând parochia.

Cele ce se întâmplă cu noi, nu se 
mai întâmplă cu nimeni. On. nostru paroch 
V. Popea își ține de ondre a se lăuda seu 
a-să lăsa a fi lăudat de un pseud. M. Faur, 
în diarul „Tribuna Poporuluiu, de a cărui 
ospitalitate se bucură numai D-lui, ridi- 
cându-1 în al 3-lea cer, numindu-1 „con-

Pentru forma și cuprinsul celor publicat’ 
sub rubrica acesta, răspund trimițetorif — Red. 

| scințios, cinstit, milos, un adevărat părinte 
al celor lipsiți," er pe noi descreerați, 
nesăbuiți, popor slab, nevrednici, secături 
etc, De astfel de cinste ne înpărtășesce 
un preot, care spre lauda Domnului se 
gireză a avă o judecată sănătdsă și liniștită, 
o inimă nobilă și raildsă.

Frumosă recunoscință! E slab, ne
vrednic! e secătură acel popor, din a cărui 
muncă preotul V. P. s’a susținut pe la 
studii, fii săi pe la universități, din a cărui 
muncă, după cum (jice și pseud. Faur, și-a 
zidit case pompdse.?

Nici că se putea o recunoscință, care 
să vă caracteriseze mai bine ca cea din 
amintita foie.

Noi ca dmeni, cum a dat Duinnedeu, 
seim una și bună, cunoscem disa scripturii: 
Păstorul cel bun își iubesce oile sale și 
oile ascultă glasul păstorului.

De ce nu spune d-1 V. Faur, că mor 
omeni necuminecați și nemângăiațl cu sft. 
slujbe; ori pentru D-1 Faur acesta e un 
lucru de-a doua mână ?.

In ironie și sarcasm e forte dibaciG; 
tot în acel diar afirmă, că între cele 3000 
suflete sunt și țigani. Apoi să-i spunem noi 
ceea-ce D-lui scie prea bine, că tacsele 
ce le ia preotul nostru dela ei pentru 
boteze, cununii și mormântări, sunt forte 
exagerate.

Lauda, ce i-se aduce în mod intențio
nat în „Telegraful Român“, că ar fi înte- 
meiătorul șcdlelor nostre, nu^mirdsă bine. 
Etă inscripția de pe petra comemorativă: 
„Prin stăruința neobosită a preoților Nea- 
goe Popea, R. Popea, judelui V. Rosculeț, 
epitropilor V. Broculeț sen; Stan Găitan, 
G. Gologan și Ivan Șeitan și prin contri- 
buirea întregei cununi bisericesc! s’a ridicat 
acest edificiu scolastic în anul 1873 fiind 
Arch, și Metropolit Andrei Baron de Șa
guna și vicar arch. N. Popea."

Preotul V. Popea era pe atunci numai 
un băiat.

Anii trecuți n-ia cădut crucea dela 
turnul Bisericei și poporul dela sine a 
restaurat-o, cheltuind 1350 fl. fără a atinge 
fondul bisericesc.

Meritul preotului nostru pdte fi acela, 
că în decurs de vre-o 5 ani, vre-o 6 învă
țători harnici cădând jertfă persecuțiunilor 
ne-au părăsit șcdla. Să spună învățătorii, 
Fulea, Muntean, Crivăț, Capătă, etc. cine 
a fost causa de s’au dus dela noi? Cam 
de când a ajuns D-lui paroch, dateză și 
certele și neînțelegerile la Biserica ndstră.

Persecuțiunei d-lor n’a scăpat nici 
copii noștri. Se agață D-1 Faur în „Tri
buna P.“ de fetele ndstre. dicând, că as
piră a deveni preutese, apoi de un dascăl 
bătrân, care muncesce cu sîrguință de 30 
de ani la șcdlele ndstre și nu’l lasă să-și 
mănânce pânea amară fără lacrămi.

Der rugăm pe on. M. Faur a ne face 
plăcerea de-a eși de după tufă, ca să-i 
admirăm și noi geniala origine, îl rugăm 
să ne spună numele, ce l’a moștenit dela 
părinți și l’a primit în botez, căci nu cre
dem, că să se fi botezat din nou, dor pdte 
cuviosul Toma Frateș să-și fi făcut vre-o 
pomană în dările sale de seină, la care 
să referă pseudonimul tot în acel diar, ca 
la cine scie ce documente istorice și au
toritate scientifică. De-o cam dată atât.

Satulung 1 Februarie 1902.
Dumitru Comșa, Ion Șeitan, Lazăr 

Boncota, Ion Fulga.

.Literatură.
„Castelul din Carpatâu, roman din 

viâța poporului român din Ardeal, de Jules 
Vome, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă Dhanu (Tiparul „Tipo- 
grafia“ societate pe acțiuni Sibiiu). 8e află 
dz <6ndni‘ Iu Tipografia rA. Mun‘șinn>iu 
B ay>v. Esemplarul broșat ediț. poporală 
l cor. 6", broșat ed. de lux 2 cor 4.0 (plus 
IO b. porto), legar, 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar tpebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Român.

t
„Cartea Durerii~ de Emil Bougaud, 

tradusă din originalul frances de lasob 
.\icohsc.u, editura lui Dr. E. Dăianii. Tipo
grafia lui Heinrich Uhrmann din Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă. 
care costă legată 3 corone plus 10 ban! 
porto. Se află de vîndare Ia Tipografia 
„4. Murcș-aoiF.

A apărut „Cartea sOcreloru de Ma- 
r ou. o broșură h-zliă de 128 pagiul, cu- 
p-indeed peste 50 de po^sii la adresa s6- 
erelor. Broșura ofere leotură fdrte plăcută, 
mai ales pentru gineri. „Cartea s6crelor“ 
se pdte procura și dela Tipografia „A. 
Mureșiaun“ în Brașov ou prețul de 1 cor. 
plus 5 bani porto.

Proprietar: Hr. Aurel ULureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela Tipografia AH Todoran
——sășm din Gherla. — Szamosujvăr, ■ .

JgGr3 se pot procura următoFeSe că^țss
Preț. Corone.

Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de renu
mitul orator — în D duI adormitul — Iustin. 
Pepfiu, 48 predici pe 38 Dumineci . 4.40

Cuvântări bisericeseî (acomodate pentru 
orl-ce timp) del. Papiu, Tom. I. Ed. II. 2.40

Cuvântări bisericesc! la tote sărb. de 
peste an de I. Papiu........................3. —

Cuvântări funebrale si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
I. Papiu...........................................3.—

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vioar....................................................2.—

Cateche8e pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar......................................—.80

Cuvinte de aur sâu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului său, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea 1.60

Bumue^eâsca liturgic a celui dintru 
sfinți părintelui nostru loan Chrisostom, 
de loan Boroș................................. —.50

Mama Sfântului Augustin, tradusă de 
Salba..................................................... 2.—

Manual cnfechetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rația............................ —.80

Predice pentru Duminecile de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Ohriste. Tom. II. dela Du- 
min. XI. după Rosalii până la Dumin. Va 
meșului.................................................1.60

istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Ni cula................................................... —20

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul....................... —.80

Nu ine uita. Colecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.50

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Booa Veleherianul .... —.16

Albina și leneșul de Aron Boca Vol- 
cRrianul............................................... —.20

Amintiri din Grecia de Teodor Bule, 
profesor gimn.................................... 1.20

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.50

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 
Lung .................................................... —.20

Cântul în școla poporală de luliu Pop. 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.60

Cartea ilnstrată pentru copil și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . — .’0

Carnetul roșu. O interesantă noveiă ni
hilistă, trad, din germ, de Moșul —.60

Cartea plugarilor său povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
oțesoerea. vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.50

Codrean, Craiul oodrului, de George 
Simu................................................- .12

Cântăreții. Novelă de Dem. Dan —.30
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicdră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României.... - .20

Chiuituri (le cari strigă feciorii în jnc, 
de P. Reteganul............................ —.56

125 Chiuituri do caii strigă feciorii 
în joc....................................................—.24

Cu vârful penei Scrieri satirico-umoris- 
tioe de Anton Popp..I. Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petreeetore 1.—

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Veleherianul................................. —.16

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu .... ................... —:60

pile negre. Versuri de Petrea dela Clu 
șiii — cu o prefață de G, Simu. . —.30

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, 4’-ua nascerei și diua numelui cătră 
tată, mamU, moș, unchiu,, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
siunl școlastice, de George Simu . — .40

Preț. Corone.

Filoxera omonime'. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.16

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiunl a d-lui V. Petri pentru el. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.80

Gruia lui Novac........................—.20
Horia lui Pinten Vitâzul . . . —.12
Idealul perdut. Novelă originală de 

Paulina C. Z. Rovinar....................... —.20
Îndreptar pentru urtogrtfîa română, 

de Vas. Dambrava........................—.24
Im.»erați» țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Veleherianul ... 7" —.16
IONEL. Eduoatiunea unui bun cop'l, 

catte pentru părinți și educatori, de V. Gr. 
Borgovan...........................................2.—

Ifigenia în Taiiria. Tragedia în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf...........................................—.60

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp...................................   . — .40

Lira Sionulni său cântarea sărbătorilor.
— Poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Veleherianul, cu o 
precuvântare de G. Simu .... .—.50

Monologe de Antoniu Popp:
Nr. 1. Pe neaștepte . . . . . —.08
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă

trân ................................................... —.16
Nr. 3. La Anul-nou........................—.08
Nr. 4. Ce nici prin minte nu mi-a tre

cut  .... —.(8
Nr. 5. O pățanie.............................—.08
Merinde dela șcdlă seu învățături pen

tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa....................... » 1.20

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar...........................................- .30

Mușii Someșană. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.05

N-rii 76 și 77. Narapune istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.40

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G. Simu............................................ 1.20

Op-agurî. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.80

Opera unui om de b'ne. Novelă origin.
- continuarea novelei ^Idealul pierdut1* —
de Paulina C. Z. Rovinar .20

Păcălitul. Monolog comic de Antoniu 
Popp. Prețul......................................—.08

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un' 
volum de 102 pagine, cuprinde 103 poesii 
bine a’ese și aranjate. Prețul red. (dela 
cor. 2.40) la........................................1.20

Povestea Pascirui seu credința deșertă 
poporală. De Ar. Boca Veleherianul —.16

Părintele Nicoiae. Schița din viâța preo
ților, de G. Simu . ........................ — 60

PiO'atea poporului român, său cântări 
evlavidse pentru cei-ce merg la mănăstire, 
Ia locuri sfinte ei în procesiurî. Compusă 
de doi preoți gr. cat MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-mare................... --,20

Pe prag’U1 mormântului. Versuri fnne- 
brale, de G. Simu ........................— .50

Păcală și Tândulă. Poveste de G. Că- 
tană........................ ... ................... — .20

Prietenul sătenul ii român. ’Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi-și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... '60

Pilde Și sfaturi pentru popor del. Popp 
Reteganul .............. ....................... —.’60

■Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, dufă Ernest 'Legouve •. . . —.12

Poveștile Bănatului, de George Oătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 50 ni., tote 3 
tomurile...................  ’1.30

Reguli și sfaturi hune pentru pruncii; 
școlari, de Ar. Boca Veleherianul .. — 20

Preț. Corone.

DiaJegnl țiirt nulii' cu S. Petru în 
porta mini ui de Aron. Bmi Ve'ch. - .5) 

Renasroiea limbo’ române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 

Prețul fie-ărei broș........................... —.8<)
Amloeh de-odată............................ 1.40

Bîset.e și zîmhete de Tit. V. Gheaja —.60 
Românul îu sat și la o.-.te, de Ioan Pop 

Reteganul...................................... —-IO
Schițe (lin Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn....................................... 2. ■
Snppiex Libellns Valacho-nm. 1791. — 

Text original, de Dr. E. Dăian . . 1.—
Suspin si zimbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp......................................- -80
starostele seu dafini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.30
Tra» liifirî J viorele. Poesii poporale de 

I. P. Rrtpganul. Edițiunea a III. . —.60
Țiganul In mănăstire. Poveste în ver

suri de Ar. Boca Veleherianul . . —.16
Țiganul în Rain. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Veleherianul........................—.16
Ultimul siehastrn. Traditiune de Geor

ge Simu ........................................... — 12
Un cuvânt cătră frați româ I despre 

filoxera omenim'I seu vinarsul, de Aron 
Boca............................................... — -‘-0

Versuri de dor, adunate din poeții ro
mâni de A......................................... —.50

Îndreptar teoretic și pract ic pentru în
vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția IU................... .... . . . . 2.40,

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană ................................. ..... ~ •,;0

()i‘:'r General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar...................................... —-80

Vieța P. C. Verg. Maria,, de C. Dara
bant ............................................... — -30

Zîtm Câmpiei, de A. Boca Velch. —.16 
Zidirea lumei, Adam și Eva. Originea 

sfintei cruci și cele 12 Vineri, de I. P„p 
Reteganul............................ .... . - .16

Cărți efie rugăciuni 5
Icona sufletului Carte de ingăciunl și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată ș’ edatft cu permisiunea măritului or- 
dinariat -lit-cesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu. preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., coresă și amplificată. — Legată 
simplu................................................1.—

legată în p^nză......................... 1.60
legată îu piele..............................3.20

„ p catifea .... 5.—7.60
Mărgări țarini sufletului. Carte bogată 

de rugăciuni și cântări bisericesc!, forte fru
mos ilustrată. - Prețul unui esemplar le
gat simplu................................. . 1.—

legat cu pânză................. 1.60
„ „ piele și aurit . . 3.20
„ „ legătură de lux 5.- 7.60

Micul mărgăritar sufletes*'. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
fbrte frumos ilustrată pentru pruncii șco
lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat...................................... - .44

Cărticica de rugăciuni și canUvI pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Ou mai 
multe iedne frumose. Prețul unui esemplar 
legat .  ...........................................—.20

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frum6.se. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
•este .......................................... . —.20

Episloliu D-lni nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.24

I)ln „ Literatura poporală?, 
de Domfțiu I)oyariu.

Nr. 1. Moș Toma Bădiceanu, vestitul 
caraghios ai economilor de vite (Mocani
lor! din Săcele. Prețul . . . . . —.12

Preț. Corone.
Nr. 2. V|ad Hoțul dela Săcele. —.12 
Nr. 3. Insiirătoiea Socului (bas».) —.12 
Nr. 4. Fiul bucătăresei î.npârâtului 

(basm)................................................—.12.
Nr. 5. Viicărelul (basm) ... .12
Nr. 6. Diana, dina munților și Fata de 

împărat cu mâuile tăiate (2 basmurl), —.12
Nr. 7. Cinci dialoguri întocmite pentru 

elevii școlei popor, menite ca produețiunl la 
esamene și alte festivități școl. . . —.20

Nr. 8. Spiriton și Nicuîae (basm) —.12 
Nr. 9. Fiiul oii (basm). . . . —.12
Nr. 10. Povestiri și an^cdot. pop. —.20

jiiblioteca teatrală a „Aurorii?.
Nr. 1. Calea drepții e cea mai hun:':, 

comediă într’un act de A. Kotzebue, lo- 
calisață de Corn. Darabant . . . —.20

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, looalisată de Ant. Popp . —.24

Nr. 3. Otrava (le hârciog’. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp .... —.16

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba ffanoesă de At. 
Bologa...........................................— .20

Nr. 5. Di-crețiă fără voia. Comediă în
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
Darabant............................................... —.24

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant .................................................... —.20

Nr. 7. Otrava femeiușcă, comediă de
I. Țințar . . . .............................- -20

Nr. 8. Distrași!. Comediă într’un act 
de C. Darabant.................................—.20

Căa*iB de scoală aprobate
și recunoscute ca cele mai bune și mai nietouieesc! 

de Vas i le Pe ir i:
Nmi ABCD-ar românesc. Edițiunsa XII 

emendată și aprobată de înaltul ■ iu. reg 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 16.006 din a. 1889.

Prețul unui esemplar legat . . —.50
Legendar sen cane de cetire pentru 

școlele poporale. Partea l-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de șcdlă. !<dițiun*a X., emeu- 
dată și acrobată de înaltul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin. 

, emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................ 1.—

Tot de acelașB autor:

8cola română. Foie pedagogică și di
dactică pentru interesele institutelor de în- 

I vățăment și ale organelor acestora. Anul 
III, IV. și V. ii. și II. e epuisat. Fie-care 
an 1 fl., cu porto.................................. 2.20

Școla pract'că. Magazin de lecțiunl și 
materii pentru instrucțiunea primară. Tom.
II. IU. și VI. (I. e epuisat), fie-care 2.—
cu porto.................................................2.20

Plan de lecțiunl pentru școlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săptămâni —.50 
cu porto . ... ................... —.60

Plan de învățământ pentru ș biele 
poporale nemaghiare, în înțeiesul ardeiului 
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........................—.44

Legea de pensiune pentru învățătorii 
poporali din Ungaria, dimpreună cu ordi- 
națiuuile ministeriale publicate îd urmă, 
prețul....................................................-.44

^criptologia seu modul de a. învăța co
titul scriind, îndreptar pentru învățători la 
tractarea cetitului în școlă . . . 2.—

„Călindarnl Plugarul ni “ pe anul 1902.
'Prețul unui esemplar....................... —.50

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde.
Kecwisîte <3e scris peiitrts școlă și canceîaric. — Tot soiol de tipărituri oficios®.

Tipografia noștră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
s : trimit ori-șt-cui gratis șî franco, gjay* Vendâtoriior se dă rabat&aB cuvenit.

■}&3 Tote comandele a se adresa la: Tipografia , AURORA* A. Toioran,
în GfoerEa — Szamosujvăr.

(?)
Tipijgi&fla A. frltrreșianu. Kiașcv.

frum6.se

