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Cine a spart solidaritatea?
IV.

Memorandul ajunsese așa-der a 
fi pentru „Tribuna” și cei-ce o ins
pirau și conduceau ultima ancoră de 
scăpare. Ei vedeau, că de’l vor scăpa 
din mână și la conferența ce avea 
se urmeze, vor căde difinitiv cu Zia
rul și cu „politica” lor cu tot. De 
aceea memorandul fu pus de ei mai 
pe sus de solidaritatea națională, âr 
toți, a căror vederi nu armoniau cu 
ale lor, erau declarați sons fagon de 
„contrari ai alipirei tradiționale că- 
tră tron“ cu „tendența de-a compro
mite reputațiunea poporului român 
ca element de ordine”.

Tocmai în ajunul conferenței 
din 1892 loan Slavici pusese în cir
culație o broșură infectă, în care 
își depusese tot talentul său denun
ciator! c și totă sărăcia sa de senti
ment și de pudore națională. Acest 
„Ardelean” de contrabandă, mai avu, 
după tote cele petrecute, îndrăsnela 
de a espeda la noi de peste graniță 
ast-fel de pamflete, învinuind pe toți 
bărbații independenți ai partidului 
nostru, că ar fi de rea credință față cu 
causa poporului român.

Când s’au întrunit der delegații 
conferenței naționale la 20 Ianuarie 
1892, ei se găseau într’o atmosferă 
infectată de miasmele neîncrederei 
nutrite în mod sistematic prin sus- 
piționările și denunțările tendențiose 
ale matadorilor „grupului tribunist1'.

Conducerea partidului rugase (fi
arele nbstre române se fie cât se 
pote de reservate în cestiunea atât 
de delicată a memoriului la. corbnă. 
Cum ar fi putut produce înse cei 
dela, „Tribuna” în publicul român 
nedumeriri și aversiune față cu toți 
câți se contrarian vederilor lor decă 
numitul c|iar nu făcea escepțiune? Ce 
se alegea de „politica” și de „cam
pania. memorandistă” a „Tribuniști 
lor” decă ei s’ar fi supus disciplinei 
de partid și dâca n’ar fi pregătit te
renul pentru spargerea solidarităței ?

In conferența amintită matado
rii grupului au declarat resboifi so
lidarităței, fără mult înconjur, prin 
faptul că, după ce au propus „aș- 
ternerea neamânată a memorandu
lui”, au declarat categoric, că vor 
susține propunerea lor chiar și 
atunci, decă vor remâne în mino
ritate și vor cere votare nominală asu
pra ei în conferențn publică.

Pană atunci în cele patru con- 
ferențe premerse, dela 1881, tbte de- 
cisiunile însemnate ale partidului 
s’au luat cu unanimitate. Și nici nu 
se putea altfel după ce era odată 
proclamat principiul solidarității na
ționale. Luptele între diferitele pă
reri și votările se petreceau numai 
în sinul comisiunilor.

Și tocmai atunci când era vorba 
ca națiunea se se adreseze tronului 
se fi fost cu cale a-se abate dela 
acest procedeu? Nu era ore impusă 
necesitatea ca un pas atât de impor
tant ca acesta se fiă decis cu una
nimitate?

Ce le păsa înse de tbte aces
tea lui Slavici și Companiă, când ei 
tocmai la aceea ținteau, ca prin sci- 
siune se se țină la suprafață?

Decă ar fi mers după mintea lor 
de sigur ei ar fi forțat votarea în 
conferența publică și pe toți, câți ar 
fi votat contra propunerei lor, i-ar fi 
declarat de „antidinastici” seu, cum 
se esprima Slavici mai diplomatic, 
de nisce omeni cari „vor se-șl în- 
tdrcă fața din spre Viena” și „por
nesc din convingerea, că Viena nu 
mai are să fie centrul Monarhiei”.

Nu e meritul lor decă nu s’a 
întâmplat așa și decă votarea, ce au 
provocat’o, s’a făcut într’o ședință 
secretă a delegaților conferenței. 
Acesta votare în ședința secretă s’a 
cerut din partea celor ce erau de alte 
vederi în privința modului cum avea 
se se procedă într’o causă ca acesta, 
și cari voiau se se evite spectacolul 
deprimător, ce l’ar fi oferit o ast-fel 
de votare în public.

Meritul matadorilor „grupului”, 
este numai, că, după ce le-a. succes 
cu ajutorul unei febrile agitațiuni în 
tot timpul conferenței, se învingă la 
votare cu-o majoritate de 20 voturi 
asupra solidarității naționale, n’au 
raspectat condițiunea, celis’afost pus, 
de-a observa reserva cuvenită în pu
blic și a nu esploata acâsta împre 
jurare pe cale cjiaristică.

In aceeași c|i înse, în care s’a 
fost făcut amintita votare secretă, 
„Tribuna” a divulgat’o și a conti
nuat a se făli cu victoria, ce au ra- 
portat’o „Tribuniștii” asupra celor
lalți.

Nu numai că n’au avut nici 
o remușcare despre ceea.-ce au fă
cut, der se lăudau încă, că au pro
vocat desbinare într’o cestiune atât 
de însemnată și delicată.

In dieta ungară s’au terminat în șe
dința dela 10 Aprilie desbaterea proieetului 
de lege asupra convesriunei, care a fost pri
mit și în a treia cetire. A urmat apoi desba
terea budgetului instrucțiunei publice. Mi
nistrul Wlassics luând cuvântul vorbesce 
despre influența culturei maghiare asupra 
politicei naționale maghiare. Releveză mă
surile luate de guvern pentru unificarea 
școlilor secundare. Regretă, că burghezi- 
mea se îngrămădesce pe cariera funcțio- 
narismului și negligeză industria și co- 
merciul. La espunerile sale asupra instruc
țiunei primare, partidul poporal prin, dese 
întreruperi cere mai multă grije pentru 
instrucția religiosă morală. Wlassics răs
punde, că la școlă în prima linie vine: 1) 
formarea caracterului, 2) cunoscințele indi
vidului, 3) spiritul maghiarismului. — Ve- 
ress Iozsef cere esecutarea art. 20 din 
1848. Observă cu regret, că din Roma s’a 
pornit o agitație sistematică confesională 
(întreruperi: Asta nu o tolerăm! La or
dine! Președ. sună și chiamă la ordine pe 
Zmeskal). Veress declară, că n’a avut de 
gând să ofenseze. Partidul poporal se li- 
niștesce. — Wlassics răspunde, că guver
nul a esecutat numitul articul prin sub
venționarea bisericei protestante. Cestiu
nea acuma nu este actuală.

Schwarzenberg contra Golu
chowski. In diua de 7 Aprilie s’a ținut 
în Praga o întrunire electorală clericală, 
în care prințul Schwarzenberg vorbind 
despre mișcarea „Los von Rom“, a adus 
grave acusații contra lui Goluchowski, 
care ar tolera acea mișcare. Schwarzen
berg a dis despre Goluchowski, că n’are 
calitățile unui bărbat de stat și nu caută 
să apere interesele Austriei.

Billow în Viena..
Tocmai în diua când pangermanii 

aranjară în „Reichsrath” scandalul de care 
pomenim la alt loc, a sosit în Viena can
celarul german contele Billow, venind din 
Veneția.

Visita lui Billow în Viena a urinat 
pe neașteptate, căci mai înainte se sciea, 
că el voia să se reîntorcă la Berlin prin 
Miinchen. Programul călătoriei șil’a schim
bat însă în Innsbruck.

Sosit în Bozen, cancelarul Bulow a 
conferit timp de o oră cu ambasadorul 
german din Viena prințul Eulenburg. Sera 
a sosit în Viena.

Scopul visitei lui Biilow este— pre
cum se afirmă — de a comunica lui Go
luchowski impresiile, ce și-le-a luat din 
convorbirea cu Prinetti în Veneția. Cer
curile politice vienese sunt fdrte satisfăcute 
de acestă visită. Biilow va fi primit de 
Majestatea Sa monarchul și va face o 
visită și ambasadorului italian Nigra.

După o telegramă din Viena, visita 
lui Biilow însă nu însemnă, că reînoirea 
triplei alianțe ar fi pe deplin asigurată. 
Ea însemnă tocmai contrarul, că adecă 
mai sunt greutăți de învins și piedecî de 
înlăturat. Pănă în momentul de față nu 
s’a încheiat nici verbal, nici în scris trac
tatul de alianță. Pe basa negocierilor de 
pănă acum se pdte admite, că Italia pre
tinde modificări în structura tractatului 
de alianță și mai pretinde, ca să se țină 
semăde raporturile Italiei față de Francia. 
Urmeză der, că înțelegerea dintre Francia 
și Italia necesiteză complectarea tractatu
lui triplei alianțe. Italia mai pretinde pu
blicarea noului tractat și ca condiție sine 
qua non cere înlăturarea tuturor diferen
țelor economice și comercial-politice din
tre ea și Austro-Ungaria. Italienii nu se 
mai mulțumesc c’o amiciție platonică și 
Austro-Ungaria va fi nevoită să aducă 
jertfe în tariful ei vamal.

Din „Reichsrath“.
(Operetă pangermană).

Am semnalat deja erî, că în ședința 
dela 9 Aprilie a „Reichsrath“-ului, pan
germanii au înscenat un mare scandal.

La ordinea (filei era desbaterea asu
pra cheltuielilor reclamate de instrucția 
industrială și școlele de specialitate. La 
posiția privitdre la înființarea unei școle 
industriale în Budweis, deputatul Ploy a 
propus, ca de-odată cu șcdla acesta să se 
înființeze una și în Eger. Pangermanii 
(partidul-Schonerer) pretind separarea aces
tei propuneri, fiind-că ei la nici un cas 
nu aprobă budgetul pentru înființarea șco- 
lei din Budweis.

Președintele ordonă votarea asupra 
propunerii lui Ploy și de-odată cu acesta 
scandalul isbucnesce. Schonerianii flueră, 

bat în bănci, sbieră și urlă. Berger scote 
dintr’o flueriță'de metal tonurile cele mai in
fernale. Hanisch lovesce în bancă c’un drug 
de fier. Stein înjură pe președintele și 
guvernul. Sgomotul e la culme. De-o
dată Stein iese din sală și cere servito
rilor să-i aducă fanfare; servitorii fiind 
însă din întâmplare Cehi, spun că nu-i 
pot împlini cererea. Atunci Stein reîn- 
tră în sală și scandalul reîncepe și mai 
turbat. Furia Germanilor radicali întrece 
ori-ce închipuire. Lindner amenință pe 
președintele cu bastonul și amicii lui îl 
încuragieză să-și împlinăscă amenințarea. 
Creștinii sociali rdgă pe președinte să nu 
cedeze terorismului.

Președintele declară, cu estrema în
cordare a vocei sale, că se face votarea. 
Partea cea mai mare a deputaților se 
scolă, casă voteze. Pangermanii însă aran- 
găză un sgomot uriaș și când văd că sgo
motul lor nu folosesce nimic, își părăsesc 
băncile și dau năvală spre tribuna preșe
dintelui. înainte de ce ar fi apucat careva 
din drepta să grăbescă în ajutorul preșe
dintelui, pangerraanul Iro smulge clopoțe
lul din mâna președintelui și bocănesce cu 
el în masa presidială Alt deputat pangerman 
îi smâncesce lui Iro clopoțelul și-l aruncă 
spre capul președintelui. Din norocire n’a 
nimerit și clopoțelul sbură în părete, apoi 
cădu pe podele.

Președintele vădend că nu pote pune 
capăt scenelor scandalose. ridică ședința.

In pausă toți președinții partidelor 
țin o conferență. La 53/4 ședința se re
deschide și președintele declară, că tim
pul fiind înaintat, închide ședința.

In urma acestui scandal situațiunea 
parlamentară a devenit și mai critică. Pe 
coridorele camerei între ministru-preșe- 
dinte Koerber și contele Stiirgkh a fost o 
viuă altercație. Koerber a dis:

— M’am săturat și n’am plăcere de 
a fi tot mereu tras Ia răspundere. Faceți 
ce vreți. Eu acuși o se plec.

Din congregația comitatului 
Caraș-Severin.

Săptămâna trecută s’a ținut aduna
rea estraordinară a comitatului Caraș-Se
verin în Lugoș.

Ședința, deși a fost scurtă, totuși — 
după cum ne spune „Drapelul" — ea a 
scos la ivelă o mulțime de miserii, cari 
constitue tot atâtea probe despre starea 
nefirescă, în care a ajuns țera prin neno
rocitul sistem sub care gemem.

D-l Coriolan Brediceanu a interpelat 
asupra unui cas flagrant de volnicie a 
unui notar comunal importat în comitatul 
Oaraș-Severin. Acest notar Bassert din 
Jablanița a atacat pe stradă în public pe 
advocatul părții contrare soției sale din- 
tr’un proces de insultă. Interpelantul în
trebă pe vice-șpan, decă are de gând să 
cerceteze riguros acestă causă și să pedep- 
sescă pe culpabil.

Viceșpanul răspunde, că va cerceta 
causa și vinovatul nu va scăpa de pe- 
depsa meritată.

D-l Tomici a arătat o sumă de mi
serii administrative, între cari violarea ci- 
miteriului gr. or. român din Birchiș, unde 
cu asistență administrativă, s’a înmormân
tat un nazarinean. D-sa a reîmprospătat 
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sacrilegiul din Balinț, cestiune, carepar’că 
ar fi ajuns în stadiul de a-se pierde prin 
dosare.

Intrându-se după aceste interpelări 
în ordinea de di, comitetul permanent 
propune felicitarea noului ministru de 
comerciu Horanszky printr’o adresă.

D-l C. Brediceanu luând cuvântul 
motiveză de ce Românii nu pot se se ală
ture la adresa de felicitare cătră noul mi
nistru. De 32 anî — dice oratorul — dom- 
nesce sistemul actual; loialitatea și cur- 
toasia, ploconele și închinăciunile ndstre 
numai umilire și despoiarea de drepturi 
ni-au adus. Sistemul politic inaugurat la 
1867 s’a abătut în decurs de 32 de ani 
cel puțin de o miie de ori dela temeliile 
sale, încât adi nu mai pentru-că ținem 
la națiunea nostră și la programul parti
dului național român, suntem decretați ca 
„antipatrioți44 și „trădători14. In chipul 
acesta sistemul actual ne face în mod 
artificial „trădători de patrie", er pe cei 
ce jdră în ideia de stat național maghiar 
îi face tot în mod artificial patrioți paten
tați. Pănă și terenul economic, comercial 
și industrial e infectat de puroiul acestui 
sistem, și când colegul lui Horanszky, mi
nistrul de agricultură Daranyi, dice în 
dietă „că tote teoriile trebue puse la o 
parte față de unicul scop al regimului: 
crearea statului național maghiar44, pe 
care motiv nu are pământ și ajutor de 
stat, decât numai pentru Ungurii și pre- 
făcuții lor, — atunci să nu se mai aștepte 
dela noi aderențe, felicitări și asigurări de 
sprijin față de un nou ministru. Românii 
nu pot adera la adresa propusă, ci iau 
simplu la cunoscință comunicatul minis
trului.

Fișpanul pune la vot propunerea co
mitetului permanent, pe care majoritatea 
o primesce.

Mascagni despre Români.
Se scie, că Luni sera marele maestru 

italian Mascagni a sosit în BucurescI, unde 
i-s’a făcut o strălucită primire. „ Universul11 
publică o convorbire pe care d-l Benedetto 
de Luca a avut’o cu Mascagni. Estragem 
din acesta convorbire partea în care mă- 
estrul și-a espus părerile și impresiile sale 
privitor la Români și România.

Rugat fiind să-și spună impresiile 
asupra României, Mascagni a dis:

— Nu e ușor de spus, te asigur. Cu 
tdtă ndptea trecută, eu am încă în suflet 
adânca impresie de aseră (primirea). Amin
tirea acestei primiri nu se va șterge din 
inima mea. Am mereu înaintea ochilor 
mei spectacolul acelei mări de popor, care 
se agita în jurul meu; am în urechile mele 
ecoul acelor aclamațiuni: Trăescă Mas
cagni! Trăescă Italia! Trăescă Italia! etă 
ce m’a mișcat mai mult la demonstrația 
de Luni sera. Acea serbare, nu era și nu 
putea fi făcută modestei mele persdne, ci 
iubitei ndstre patrii. Aceea de aseră a fost 
triumful artei italiane.

— Venirea d-tale e tocmai nemerită. 
Chiar în dilele aceste solidaritatea italo- 
română a avut, la Roma, un nou sigiliu 
de simpatie și de iubire, în primirea fă
cută de studențime, de cetățeni și chiar 
de guvern ^studenților români presenți 
la congresul „ Corda Fratres “. Popo
rul din Bucurescî a credut de a-și arăta 
astfel recunoscința sa cătră poporul frate 
din Capitoliu, sărbătorind pe acela, Jcare 
onoreză așa de mult Italia în regatul ei 
natural: acel al artei.

— Admirabilă înțelepciune a stră
moșilor noștri! Grație unei mâni de 
omeni, pe care Roma i-a trimis în aceste 
regiuni se apere granițele estreme ale im
periului seu, ne este dat adi de a îmbră
țișa aci un popor tare, mare și glorios de 
frați devotați nouă. Cine ar îndrăsni să 
nege, că o rază din înțelepciunea Romei 
strălucesce încă pe aceste frunți, că o pal
pitație a afecțiunei latine vibreză' încă în 
aceste inimi? Că Românii iubesc pe Ita
lieni o sciam, der nu mi-ași fi putut în
chipui nici-odată, că afecțiunea lor era așa 
de mare.

— Ce însemneză a ave o inimă de 
artist ca a d-tale! Numai câte-va ore de 
când ești în România și ți-au fost de ajuns, 
ca să cunosc! acest popor într’adevăr bun, 
sincer, plin de sentiment și de entusiasm.

— Și apoi natura țărei, amicul meu! 
Eu veniarn din Varșovia, din sfânta Rusie, 
tristă prin stepe și singurătate, și trecând 
granița română, mi-s’a părut că mă întorc 
în fertilele câmpii ale Lombardiei ndstre, 
mi-s’a părut că mă reîntorc la frumosa 
primăvară a Italiei. Nu-ți voiu spune efec
tul, pe care mi-l’a făcut acestă prea cu- 
ridsă limbă română, care îți răsună la 
ureche ca și un dialect din Sudul țărei 
ndstre. Inima mi-a tresărit in piept, ca la 
sunetul unui scump cuvânt cunoscut....

Revoluția in Belgia.
Tendințele revoluționare iau pro

porții din ce în ce mai mari în Belgia. (
Socialiștii au proclamat dilele aces

tea principiul forței.
După cum ne spune o telegramă ve

nită din Bruxella, alaltăeri a avut loc o 
întrunire a socialiștilor, la care au luat 
parte și patru republicani spanioli. Depu
tatul Van der Velde a pronunțat un dis
curs revoluționar, în care a spus, că pen
tru a obține sufragiul universal, adi nu mai 
e suficientă agitația de pănă acuma, tre
bue se apelăm la forță. Socialiștii, în nu
măr de vr'o 1500, au parcurs strădile în 
strigăte subversive și întîlnindu-se cu po
liția s’au încăierat cu ea. Doi polițiști și 
un socialist au fost răniți. Socialiștii și-au 
luat drumul apoi spre palatul principelui 
Albert. Poliția primind ajutor dela gen- 
darmi i-a împrăsciat pe manifestanți. Au 
fost răniți mai mulți socialiști.

Asemenea manifestații s’au ținut și 
în orașele provinciale. In Gent mulțimea 
aștepta la gară pe deputății, cari se în
torceau din Bruxella. Pe deputății cato
lici au trebuit să-i escorteze polițiștii pănă 
la casele lor. S’au întâmplat mai multe 
ciocniri. In Louvier socialiștii au aprins 
localul redacțional al unei foi clericale. 
S’au întâmplat ciocniri și în Antwerpen.

Se depeșeză din Bruxella: Când re
gele Leopold a sosit cu trenul de sud din 
Biarritz, mai multe mii de dmenl manifes
tau pentru sufragiul universal. Lucrătorii 
au urmărit trăsura regelui pănă la palat. 
Oposiția are de gând a trimite o depu
tăție la rege, să-l facă atent la revoluția, 
ce se prepară.

Dela Academia Română.
Bticuresci, 28 Martie v.

Academia Română ține în săptămâna 
acesta done ședințe publice : una adi, Joi, 
făcându-se următdrele lecturi: Dr. L Felix 
„Din istoria higienei, partea II, degenera
rea și regenerarea neamului, protecția co
piilor44. Dr. V. Babeș: „Despre substanțele 
aperătdre și vindecătore ale sângelui44.

A doua ședință publică în săptămâna 
asta va fi mâne, Vineri. Cu astă ocasiune 
va ceti D. A. Xenopol „Secularisarea ave
rilor mănăstiresc! din punctul de vedere 
juridic44. (In numărul de eri (69) al diaru- 
lui d-vdstră ați anunțat greșit, de sigur 
după vr’un (jiar bucureștean rău informat,i 
că în ședința publică din Vinerea trecută4 
a cetit d-l Ilie Barbulescu. Precum v’arri 
scris, în .ședința aceea a cetit lucrarea in
dicată d-nul At. Marienescu, vă rog der 
a face cuvenita rectificare).

Dumineca trecută o parte a membri
lor Academiei a făcut escursiune la Mă
gurele, unde a visitat institutul de fete 
loan Otteteleșanu, dirigeat de Academia 
Română în frunte cu ilustrul ei membru 
d-l I. Kalideru. Impresiunea primită a fost 
forte raulțumitdre.

Secțiunea sciințelor a candidat ca 
membru în locul vacant prin mortea lui 
Dr. Kretzulescu pe d-l Stefan Hepites, 
director al institutului de meteorologie. 
Secțiunea literară va ține Luni ședință 
pentru a candida membrii corespondenți.

SOIRILE DILEI.
— 29 Martie v.

Parastas. Atragem atențiunea pu
blicului nostru asupra parastasului solemn, 
ce se va țină poimâne Duminecă la orele 
10 a. m. în biserica Sf. Nicolae din Scheiu, 
în amintirea acelor fericiți răposați pentru 
cari pioșii amici și rude au contribuit drept 
corone eterne ajutore de bani pentru 
masa studenților noștri.

Societatea de lectură „loan Popasu14 
a studenților dela gimnasiul și șcdla co
mercială cr. or. română din Brașov invită 
la ședința festivă, ce se va ține Duminică 
în 31 Martie (13 Aprilie) 1902 în sala fes
tivă a gimnasiului român. Începutul la 
orele 3 p. m. Programul ședinței: 1. Cu
vânt de deschidere, rostit de președ. 
societății D-nul Marcu Jantea. 2. „Heures 
dorees44, Vals de Ivanovici, esecutat de 
orchestra societății. 3. Nomenclatura e- 
roilor din poveștile ndstre poporale, stu
diu folkloric, de Trandafir Scorobeț, cl. 
VIII. ginm. 4. Psalmul 133, de Eusebiu 
Mandyczewski, eșec, de corul societăților. 
5. Mortea lui Fulger, de G. Ooșbuc, decla
mată de 1. Nițescu cl. VII. gimn. 6. însem
nătatea învățământului comercial, diserta- 
țiune de Nicolae Olariu cl. III comerc. 7. 
a) „Zorile44, de G. Dima, 6) „Cântec de 
seră44, de N. Popovic! esecutat de corul 
societăților. 8. Jidanul călare, anecdotă 
de Th. Speranță, declamată de Vicențiu 
Dîmboiu, cl III. corn. 9. a) Andante și 
Allegro, din „Souvenir de Mehadia,44 pot- 
puri de Klein, eșec, de orchestra socie
tăților cu solo de violină. b) Lin dorme 
cântărețul, romanță, quartet, esecutat de 
orchestra societăților. Ofertele benevole, 
cari se vor adăuga la fondul mesei stu
denților, se primesc cu mulțămită.

Moștenirea americană, despre care 
am vorbit odată, ni-o presentă „B. T.“ 
din Budapesta în următdrea lumină: Gu
vernul american a comunicat guvernelor 
europene, că în America a murit un om 
de origine din Europa cu numele James 
(Ion) Deian, lăsând o moștenire, ce în
trece suma de 18 milidne dolari. Princi
palul moștenitor este un locuitor din Bu
dapesta, și anume medicul poliției din car
tierul VII, d-l Dr. A. D. Un reporter vi- 
sitându-1 er! în locuința sa, str. Dam- 
janich Nr. 46. l’a intervievat asupra aces
tei cestiuni. Dr. A. D. este un om cu 
avere și bine vădut, e însurat și are co
pii adulți, în mijlocul cărora duce o vieță 
familiară model. Scirea despre colosala 
moșteiiire nu l’a scos din sărite și vorbia 
despre afacere în tonul cel mai indiferent. 
Repausatul Ion Deian era, după-cum spu
nea doctorul, nepotul de soră a tatălui său 
și familia lui îșl trage originea din co
muna Șard, comitatul Albei - interiore, 
unde tatăl seu era proprietar. Ion De
ian era din cale afară agil și sîrguitor 
și deja în etate de 23 an! își câștigase 
prin comerciu o avere de 10.000 cor. A 
învățat nemțesce, franțuzesce și engle- 
zesce și a călătorit în întreg continentul. 
Mai târdiu ajunse în România (Dobrogea), 
unde a luat în arendă moșii mari dela un 
boier. Ast-fel și-a câștigat o avere colo
sală și la 1871, când s’a dus în America, 
ea desertor, avea deja vr’o 300.000 cor. 
De când a emigrat, doctorul n’ă mai au- 
Jit nimica despre el, pănă acuma, când a 
cetit din gazetele românesc! afacerea cu 
moștenirea. De alt-fel nu este încă sigur 
decă acel Ion Deian este identic cu vărul 
său. Doctorul a luat măsuri la consulatul 
american din Budapesta pentru stabilirea 
identității. Este interesant, că s’a găsit și 
un alt moștenitor din jurul Brașovului cu 
numele Nicolae Dăian, care privesce lu
crurile în lumină mult mai optimistă. El 
și-a luat chiar un advocat, în societatea 
căruia are de gând să plece în curând în 
America.

Lucrătorii agricoli streini îii Ro
mânia. Din rapdrtele consulare austro- 
ungare aflăm următdrele: Cu tdte măsu
rile restrictive luate de guvernul român, 
invasiunea lucrătorilor agricoli străini 

cresce din an în an. Lipsa de lucrători 
români îi forțdză pe proprietari a-și aduce 
brațe din monarchic și din Bulgaria. Vice
consulul austro-ungar din Focșani scrie 
într’un raport al său, că pănă la 1898 îîl 
termin mediu era nevoie pe an de 25.000 
lucrători străini. La 1898 au fost 35,764, 
la 1899 37,244, la 1900, 36,110, cu tdte că 
în acest din urmă an guvernul român a 
pus Ia disposiția proprietarilor 15,000 sol
dați. La 1901 numărul lucrătorilor străini 
s’a urcat la 66,961, dintre car! 43,682 la 
munca agricolă, 20,430 la pădure și 2849 
la pescărit. In numărul acesta însă nu sunt 
cuprinși cei-ce au trecut granița unul câte 
unul, ci numai cei veniți în grupuri. Re
tribuțiile muncitorilor străini se evalueză 
la 24 milidne lei. Pe di se plătesce lucră
torilor una cu alta 1.50—2 lei, împreună 
cu hrana. Pentru posturile, cari reclamă 
cunoscințe mai multe agricole, sunt apli
cați mulți omeni de specialitate din Aus- 
tro-Ungaria pe la proprietari.

Un căpitan curagios din reg. 37 
din Oradea-mare a murit Marția trecută 
în etate de 37 anî. Numele căpitanului 
era Robert Kămpf și despre faptele lui 
îndrăsnețe multe se vorbiau în Oradea. 
Odată fusese generalul Grancy în inspec
ție la Oradea. După inspecție, stând de 
vorbă în fața casinei cu mai mulți oficeri, 
generalul voia să-și aprindă țigara. Nime
nea n’avea țigară aprinsă, nici chibrituri 
la sine. Kămpf era în balconul casinei și 
de acolo a sărit jos, să dea generalului 
foc. Altă-dată a mers călare, din rămășag, 
înaintea trenului pănă la Komădi, er pănă 
la Dobrițin s’a dus pe jos din Oradea în 
3‘/3 ore. Ultimul său act de bravură a 
fost, când a sărit de pe podul de fier de 
peste Criș pe ghiață, dela o înălțime de 
12 m. Atunci și-a frânt amândouă picid- 
rele. După-ce s’a însănetoșat, a fost per
mutat în Bosnia, de unde erăși l’au adus 
în Oradea, unde a murit acum.

Ciocnirea din Timișora între civili 
și militari, despre care am amintit deja, 
s’a întâmplat în hotelul „Kronprinz44 și a 
fost provocată de cătră evreul Csendes 
Iakab, care s'a adresat în mod obraznic 
cătră oficerii Dolveth și Holz, se nu-i 
fixeze nevasta. Locotenentul Dolveth, i-a 
răspuns: „Taci jidan obraznic44 și i-a tras 
o palmă. Ou acesta evreul a ajuns în fu
rie și mai mare, așa că oficerii au fost 
nevoiți a-1 pune la reson.

Atentat anarchistic. In Bruxella a 
fost dilele acestea o esplosie de dinamită 
la Banca națională. Esplosia însă n'a fă
cut stricăciuni mai însemnate. Anarchiștii 
aveau de gând .a profita de învălmășela 
provocată prin esplosie spre a fura banc
note. De astă-dată n’au reușit.

Iehoviștii. Un număr de locuitori în 
sud-vestul Rusiei au fost. condamnați la 
închisdre, pentru-că au profesat și propa
gat doctrinele sectei lehoviștilor. Acestă 
sectă fu întemeiată de cătră un fost ofi- 
cer de artilerie cu numele Ilgin. Iehoviștii 
sunt convinși, că lumea nu va dura, de 
cât două-deci de ani, după care satana va 
dispare și va veni o nouă umanitate 
exemptă de ori-ce păcat. Influența lui 
Ilgin asupra țăranilor ignoranți și super
stițioși era așa de puternică, încât deve
nise o primejdie pentru siguranța publică. 
El fu așa-der arestat și condamnat la 
două-deci de ani închisdre; secta pe care 
a întemeiat’o însă el, este și acuma în 
flore, cu tdte sforțările autorităților.

l’rognosa ploilor în anul 1902, 
compusă pe basă sciințifică de Vasile 
Spariosu, căpitan. Prețul 40 bani. Princi
piile fundamentale ale prognosei se află 
în disertațiunea d-lui căpitan scrisă în 
limba germană „Uber die Ursache der 
Wetter-Trubungen44. (Despre causa turbu- 
rărilor atmosferice14). „Prognosa44 este un 
căiețel de două file, având titlu și espli- 
cații românesc! și se pdte procura cu pre
țul indicat la librăria Pacher & Kisie în 
Mostar (Herțegovina). Este de mare utili
tate mai ales pentru agricultori.
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Licitații. Pentru darea în antreprisă 
a edificiului judecătoriei și a penitencia
rului din Jibou (Selagiu), președintele tri
bunalului din Zălau publică licitație, pe 
diua de 30 Aprilie. Devisul lucrărilor este 
stabilit în suma de 111,001 cor. 04 bani. 
— Pentru darea în antreprisă a museului 
^industrial „Francisc Iosif 1“, din Clușiti 
oficiul zidirilor publice din Clușiu publică 
licitație pe diua de 6 Maiu a. c. Devisul 
156,177 cor. 74 bani, ofertele se pot face 
atât en bloc, la tote specialitățile, cât și 
separat: la lucrările de pământ (2400 cor.) 
zidărie (77,478 cor.), cioplitul în piatră 
(8,865 cor.), ferărie (21,263 cor.), dulgherie 
■(5,613 cor.), tîmplărie (8,319 cor.), lăcătu- 
șerie (3,790 cor.) etc.

„Baba și popa“. O foie din Buda
pesta scrie următorul basm, care dă o 
■dovadă splendidă despre fantasia cores
pondentului seu : Un preot român mergea 
■cu trăsura la Clușiiâ. In trăsură era preotul 
și vizitiul. In Apahida o babă îl rogă pe 
preot se o ia în trăsură. „Suite babo,“ 
răspunse popa. Peste cât-va timp, popa 
-tocmai își întorse privirea și vede, că baba 
scosese un revorver, pe care îl ținea spre 
el. Repede se aruncă popa asupra babei 
și îismîncesce revolverul din mână. Atunci 
'babă scose un cuțit, pe care popa de ase
menea pune mâna și întorcendu-1 spre 
baba îî aplică o împunsătură mortală. 
Când colo popa vede, că baba era numai 
■deghisată ca babă, în realitate însă era 
«n tîlhar. Popa s’a dus direct la poliție 
și a denunțat cele intîmplate. — Un reporter 
.al unui diar din Clușiu informându-se la 
poliție, a aflat, că cele publicate în f<5ia 
•din Clușiu sunt nisce născociri.

Emigrările jidovilor din România.
Cetim în „ApărareaNațională" de Joi:
A ajuns un adevărat scandal agita

ția, care se face de cătră o parte din evrei 
.și din presa jidovită pe tema emigrărilor.

Nu se scapă nici o ocasiune, se agită 
atât în țeră, cât și în străinătate pe acestă 
nenorocită cestiune din care suferă atât 
țera, cât și înșiși ovreii.

Este drept, că la început se accen
tuase un curent de emigrare pentru că 
mulți meșteșugari erau încurcați din causa 
cererei de reciprocitate. Der acestă condi- 
țiune ne mai cerendu-se, curentul de emi
grare și-a perdut cu desăvârșire ori-ce basă.

Un mare negustor evreu din Iași so
sind în Capitală, am profitat de presența sa 
pentru a-1 întreba asupra pretinselor emi
grări în massă e evreimei din Iași.

Marele negustor care esploateză și o 
'moșie într’un județ din nordul Moldovei, 
zne-a spus următorele:

— Evreii sunt forte satisfăcuți, că 
nu li-se mai cere reciprocitatea și că le
gea nu se va aplica decât la tdmnă. Pană 
atunci situația multora se va întări, pe de 
altă parte se speră că recolta va fi admi
rabilă și piața își va recăpăta elasticitatea, 
va fi un aflux puternic de numărăr și 
■atunci întreprinderile și clădirile vor în
cepe din nou.

Evreii pământeni, cari la început por
niseră pe panta emigrării, s’au convins, că 
tot e mai bine în țeră decât în America 
■său în Australia, unde e vorba să lupți cu 
omenii energici și unde concurența e forte 
aprigă.

— Der din Moldova nu au emigrat 
-în ultimul timp evrei în mase?

— Au emigrat cu totul aprăpe 425 
de familii. Din aceștia, trei sferturi aprope 
.au rude în America, er restul sunt omeni 
într’adevăr nevoiași.

Li-s’au trimis de cătră rude scrisori 
în care se descrie în colori frumose vieța 
■ce o duc evreii din America ce sunt sus
ținuți de societăți de binefacere.

*
Mai mulți evrei s’au plâns, că mâ

nuitorii fondului pentru emigrare nu prea 
aveau consciința împăcată. Prin orașele Ba
cău, Petra-Nemțu, Roman, Dorohoiu și al
tele, s’au format comitete pentru emigrare 
care trebue să stringă fonduri și să diri- 
geze emigrările.

In unele din aceste comitete s’au în
tâmplat delapidări scandaldse. Membrii co
mitetelor umblă cu trăsura, strîngend banii 
pentru fondul emigrărilor și apoi cheltuesc 
banii evreimei sărace în petreceri și des- 
frânări.

Mai ales la Bacău s’au relevat ase
menea fapte care pun într’o tristă lumină 
pe acei cari agită și propagă pentru emi
grare.

*
Și în Bucuresci agenții de emigrări 

profită de ocasiune pentru a-și aranja pro
priile lor afaceri. S’a fondat o adevărată 
clică ce dispune cum vrea de fondurile 
trimise de societățile filantropice evreesci 
din Viena, Paris, Odessa etc.

Am avut ocasiunea să întâlnesc pe 
mai mulți bătrâni meșteșugari evrei, cari 
au fost goniți când s’au dus să ceră 
ajutdre.

Un văpsitor bătrân a spus cu lacrămi 
în ochi: Nu mai găsesc de lucru aci. Mi-a 
scris un nepot al meu că la New-York 
găsesc văpsitorii de lucru. Ași vre să plec, 
der n’am bani. Am cerut la comitet și mi-a 
dis că n’are. Nu sciu ce să fac. Nici ai 
noștri nu au milă de noi.

Etă cum esploateză clica evreescă. 
ce propagă emigrările pe nenorociții lor 
coreligionari.

*
O altă specie de cavaleri de indus

trie o formeză acei cari emigreză nu din- 
tr’un interes stringent ci din dorința de 
speculă.

Am constatat, că samsari, mici ante- 
prenori de lucrări și alți speculatori, se dau 
drept meseriași muritori de fome și prin 
protecții puternice căpătate dela șefi de 
comunități israelite străine, capătă mijloce 
destule pentru a specula în străinătate.

Decă nu reușesc, intervin din nou pe 
la bogătașii evrei și sunt readuși în țeră.

Unul a venit cu o recomandație dela 
Rabinul Engliterei pentru a i-se da parale 
și tote mijlocele ca să plece în America.

*
Un diar jidovit, publicând scirea că 

guvernul are de gând să vie cu o modi
ficare a articolului 7, am întrebat pe un 
inițiat al politicei, care ne-a declarat că 
afirmările diarului sunt o sfruntată min
ciună.

— Nu numai că guvernul nu se va 
atinge de articolul 7, der se va opune din 
răsputeri în contra ori-cui va încerca să 
se atingă de singura ndstră garanție na
țională.

Acesta nu este o cestie de partid, ci 
o cestiune de neam, de aceea partidul care, 
tot-deuna a fost apărătorul integrității te
ritoriului, va sci să-și facă datoria!

Cestiunea evreiescă se va resolvi la 
vremea ei. Să nu se facă presiuni, căci 
cu presiunile se exasperăză un popor, și 
cine va ave să sufere consecințele, sunt 
cei-ce fac agitații sterpe și vinovate!

Săptămâna patimilor in Madrid.
Aspectul, ce ni-1 presentă în săptă

mâna patimilor capitala Spaniei este din 
cale afară înălțător de inimi. Joi și vineri 
nici un vehicul nu pote circula pe strădi; 
acestea aparțin esclusiv pietonilor. In fiecare 
moment se ivesc procesiuni compuse din 
omeni îmbrăcați în talare lungi de colore 
violetă. Acești omeni aparțin diferitelor 
confraternități (hermandade). Apoi vin pur
tători de luminări, băețl de chor, preoți, 
cari cântă psalmi lugrubri în jurul icone- 
lor. Acesta dureză tdtă dina și o parte 
din nopte. Sera, casele devoților sunt ilu
minate splendid, miile de făclii răspândesc 
o lumină stranie.

Joi a fost anul acesta, ca și în toți 
anii ceremonia spălării piciorelor Corte
giul regal s’a dus la biserica palatului, 
unde a pontificat nunțiul papal. Regina și-a 
ocupat scaunul, er alăturea fiică-sa mai 
mare, princesa Asturiilor, infanta Maria 
Theresa și tînărul rege.

După oficiarea serviciului divin, re
gina și întreg cortegiul au trecut în sala 
colonelor, unde s’a procedat la ceremonia 
spălării piciorelor. Corpul diplomatic, mem
brii cabinetului, grandii Spaniei și tdtă 
familia regală era de față.

Regina, asistată de damele sale de 
onore, spălă piciorele la 12 cerșetdre și 
servi prândul la 12 cerșetori, luând farfu
riile din mânile grandilor Spaniei. Cere
monia acesta, ce se repetă în fie-care an, 
,a fost instituită de Ferdinand III al Cas
tiliei la 1242 în ondrea lui Christos, care 
după cum se scie, a spălat cu propriile 
mâni piciorele apostolilor, pentru a-le da 
eseinplu de umilință.

Vineri, serviciul s’a început în capela 
Regală la orele 9. In momentul adorațiu- 
nei crucei, duhovnicul curții presentă re
ginei pe o tavă un pachet de acte legate 
cu panglică roșie. Erau actele de condam
nare la mdrte a nouă criminali. Apropiân- 
du-se regina, duhovnicul dise:

Maiestate, veți ierta pe acești con
damnați ?

Și Maria Christina, cu voce emoțio
nată răspunse:

— Ii iert, pentru-ca și D-deu să mă 
ierte 1

Scirea grațiării condainnaților fu co
municată telegrafic la diferitele tribunale.

Obiceiul de-a grația pe condamnații 
la mdrte în diua de vinerea patimilor, este 
forte veche la curtea Spaniei. Este o re
miniscență a vechiului obiceiu, de a lăsa 
poporului la Pasci grațiarea unui condam
nat (Barabba).

La început se făcea o singură gra- 
țiare 'și regele alegea din întîmplare pe 
unul din cei presentați. Când veni Isabella 
II. la putere, la ceremonia din Vineria 
Patimelor, ea cădând în genunchi și să
rutând piciorele Răstignitului, își întinse 
mânile asupra actelor de condamnare și 
strigă, cu lacrămile în ochi, Vă iert pe 
toți, pe toți, ca D-deu să mă ierte și pe 
mine 1

De atunci se respecteză în acăstă (li 
obiceiul introdus de Isabella II.

■ ■ — ——.

abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1902

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

cordne, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, petrei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Dare de semă, și mulțămîtă, publică,.
Sângeorgiul-român, 19 Martie 1902.
Reuniunea de cetire și cântări locală 

la 2 1. c. a aranjat o representațiune tea
trală urmată de dans în „Hotelul Hebe“ 
dela scalde. Cu acestă ocasiune s’au înca
sat cor. 152 din cari subtrăgând spesele cu 
cor. 68'16, a rămas venit curat cor. 83'84 
cari s’au transpus la cassa reuniunei. Su- 
prasolvirl au incurs dela următorii domni:

Bodd Kâroly, forestier 2 cor.; Mu- 
rakozy lânos, forest. 60 b.; Teii lânos, 
tutor public cerc. 3 cor.; Karâcsonyi Gyula, 
cont. 60 b.; Niculae Budescu, cancelist la 
jud. reg.60 b.; Gustav Fleischer, farmacist 
2 cor., toți, din Rodna veche; Anton Han- 
gea, înv, fund. în Năsăud 60 b.; Emil 
Murășan, not. com. în Ilva mare 1 cor.; 
loan Rus, cojocar și comerciant 1 cor.; 
Alesandru Bolfa, vice-not. 60 b.; Petre 
Ilieșiu, colector 1 cor., toți din Maier. Dr. 
Andrei Monda, medic 1 cor. 50 b. losef 
Wagner farmacist 2 cor., Karaesonyi Andr. 
com. 1 cor., Rode K. mag. post. 1 cor. 
50 b. și Ioan Câmpean, sergent de jen- 
dariuerie 60 b., toți din Sângeorgiul-român, 
carora și pre acestă cale li-se esprimă 
mulțămita comitetului pentru marinimd- 
sele contribuiri, depuse pe altarul tinerei 
nostre reuniuni. Comitetul își esprimă tot
odată profunda sa mulțumită față de d-1 
D-r Andrei Monda. medic în loc și pre
ședintele reuniunei, căruia în primul loc îi 
revine meritul pentru buna reușită atât 
morală, cât și materială a acestei repre- 
sentațiuni; apoi față de demnele, dom- 
nișorele și domnii diletanțl pentru zelul 
dovedit, felicitându-i tot-odată pentru suc
cesele obținute, și față de d-1 Iosif Wagner, 

farmacist, pentrug focul de artificii produs 
în pausă.

Din însărcinarea comitetului:
loan Marcul, 

secretarul reuniunei.ULTIME SOIRI.
Viena, 10 Aprilie. Cancelarul 

Billow a făcut ac|i visită contelui 
Goluchowski. La l1/2 a fost primit de 
Majestatea Sa monarchul; apoi a tăcut 
visite ambasadorilor Italiei, Rusiei 
și Angliei, ministrului președinte Koer- 
ber, lui Krieghammer și Kallay.

Berlin, 10 Aprilie. Pressa eo
ni enteză viu visita lui Bulow în 
Viena, întărind, că tripla alianță se 
va reînoi fără modificări.

Budapesta, io Aprilie. Ministru- 
președinte Szell plbcă ac|I la Viena, 
ca să se întelnăscă cu cancelarul 
german.

Odessa, 10 Aprilie. Pe la finele 
lui Iunie fiota de resboift va fi mo- 
bilisată în stil mare. Nu se scie causa 
acestei mobilisărl. Se^fac deja trans
porturi de munițiunl la Sebastopol.

Viena, 10 Aprilie. Se telegrafeză 
din Castoria, că țăranii bulgari de 
acolo răsculându-se, Turcii au inter
venit și astfel s’au iscat încăerări 
sângerose. Peste 200 prisonierl bul
gari au fost trimiși la Salonic.

borna, 10 Aprilie. In cercurile 
oficiale se vorbesce de o înțelegere 
între Italia și Austro-Ungaria în ces
tiunea albanesă. Basa înțelegerei va 
fi, că decă eventual s’ar readuce pe 
tapet cestiunea Orientului, să se ob
țină autonomia pentru Albania.

Londra, 10 Aprilie. Lui „Stan- 
dardu i-se telegrafăză din Bruxella: 
Negocierile de pace nu s’au între
rupt, dăr situația politică e apre
ciată aici în mod pesimistic. Obstina
ția lui Steyn face se se preluugescă 
negocierile.

Juiteratură.
„Cuventărl bisericesci de Mas- 

sillon’4, traduse din originalul tranoes de 
loan Genț protopop gr.-oat. român al die- 
cesei de Oradea-n are.—D*ja la 1898 apă 
ruse in Oradea-mare cartea cu t’tlu1 demni 
sus, care cuprinde 17 predici de ale vesti- 
tu:ui orator eclesmsiic frances. Pr> d cile 
sunt împărțit.^ de traducător după anul bi- 
s'rwesc rtisăriten, și fle c re este pusă la 
acea Duminecă sâu sărbătâre, cu a că ret 
evanghe'ie se potriv-scj predica. — Un vo
lum elegant de pe.<te 400 pagini în 8° ci 
i orlreiul iui Massilcn. Trnduc rea se dis
tinge piintr’nn litnbag ă ales. Prețul 5 co
rone (6 Lm 50) plus 30 bani porto. Se afla 
de 'eucjare la T.pogrtfia A. Mureșianu, 
Braș v.

Mama sfântului Augustin de Emil 
Bougau 1, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E Dăia>u. Tipografia archidie- 
eesană din Blașiă. Cart°a are 31 oole de 
tipar (500 pagini) și este fructul osteuele 
lor unor labor oșl „tudențl în teologie de'a uni- 
versitat-a dtu Bu 'apesta. Cuvântul „Salba“ 
ne reamintește sooietatea literară ou ace
lași nume a teologilor d n. seminarul desfi 
înțat, „S-ta Barbara11 din Viena. cărei so
ci eățl îi mulțumim publi a ea Fabiolei și 
a unei părți din oateoh'smul oel nare al 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edificătdre în stil îngrijit, tiparul curat, 
hârtia bună. Prețul unui ese nplar legat 
elefant în pânza este 4 cordne (-|- 30 b 
porto) Un esemplar broșat 3 corâne (-(- 
30 b porto). Se 'tiflă de venețare și la Tipografi t 
A. Mureșianu, Brașov.

„Suppleoc Libellus Valachorumuf 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăiauu. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianuu.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. JPop.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 71 — 1902.

URORA“, A. Todoran 
— Szamosujvăr, l&=—

Dela Tipografia „A
—din Gherla

se pot pro ©Mr»» aarmătore e ©aa^țas
Preț. Corone.

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

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

(Inventări bisericesc! la tote sârb, de 
peste an de I. Papiu........................3.—

Cuvântări fnnebrale 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.—

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

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

Dumne^eesca litnrgie a celui dintru 
sfinți părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș................................. —.50

Mania Sfântului AuffUStin, tradusă de 
Salba..................................................... 2.—

Manual caj’echetic pentru primii ani școl. 
de Basilin Rațiu............................ —.80

Predice pentru Duminecile de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
barbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du
mic. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va 
meșului.................................................1.60

Istoria Îconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula............................................... — 20

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

Nu nfo uita. Colecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafeș. a. —.50

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Boca Velcherianul .... —.16

Albina și leneș» 1 de Aron Boca Vel
cherianul ............................................... —.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 șrola poporală de luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.60

Cartea ilustrată 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 seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
oresoarea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.50

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

('ântiîrâții. Novelă de Dem. Dan —.30 
(Drmen Sylva, Prelegere publică ținută 

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

Chiuitmi do car* strigă feciorii în jhc, 
de P. Reteganul.............................—.56

125 Chiuituri do ca.I strigă feciorii 
in joc....................................................—.24

< ii vârful penei Scrieri satirico-umoiis- 
tioe de Anton Popp. I. Monologe. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petrecătore 1.—

J)in poveștile iui Esop de Aron Boca 
Velcherianul................................. —.16

Din t eeutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu .... ................... —.60

D'le negre. Versuri de Petrea dela Clu 
ș;Q — cu o prefață de G. Simu . . —.30

Felicitai! în poesii și prosă la Anul- 
Nou, 4>ua nascerei și c)iua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchii’, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiN pu diferite oca 
siunl șooiastice, de George Simu . —.4(1

Preț. Corone.

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

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

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

Paulina C. Z. Rovinar....................... —.20
îndreptar pentru ortografia român», 

de Vas. Cambra va........................—.24
Irnârăția țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul .... —.16
IONEL. Eduoațiunea unui bun copjl, 

catt* peetru părinți și educătorl. de V. Gr. 
Borgovan..............................................2.—

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

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

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

Monologe de Antonio Popp :
Nr. 1. Pa neașt.epte................... —.08
Nr. 2. Pentru ce am rămas flăcău bă

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

cut ....................................................—.08
Nr. 5. O pățanie......................... — .08
Merinde dela școlă sâu învățături pen

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

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

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

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

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

Op-agiir'. Gât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.80

Opera unui om de bine. Novelă origin.
- continuarea noveld .Id.aiul pierdut" —
de Paulina O. Z. Rovinar .... .20

Piică’il-111. Monolog comic de Antoniu 
Popp. Prețul......................................—.08

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Un 
volum de 102 pagine, cup inde 103 poesii 
bine alese și aranjate. Preț.fl red. (dela 
cor. 2.40) la........................................1.20

Povestea Puseu ''i sGi ere lința deșertă 
poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.16

Părintele Nicn'ne. Schițe din viâța preo
ților, de G. Simu............................ — 60

Ple'ntoa poporului romă:;, seu cântări 
evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte si în procesim I. Compusă 
de doi preoți gr. cat Murășenl din diee. 
gr. cat. a Oradei-ronre........................—.20

Pe pragul' mormântului. Versuri fune
brale, de G. Simu ...... — .50

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

Prietinul sîilâiiulti român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elev' și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... 60

Pilde și sfaturi pentru popor de I. Popp 
Reteganul.......................................... —.60

Probitatea în copilărie. Scfliț-ă din sfera 
educ, dufă Ernest Legouvâ . . . —.12

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
, învățător. Torn. I, II, III â 50 til., tote H 
tomurile.................................................1.30

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
școlari, de Ar. Boca Velcherianul . — 20

Preț. Corâne.

S. Petru în
Veich. - .5')

Dialogul ți ir anii Iu' cu 
porta laiului de Avon B.»ca

Renașterea limbei române în vorbire 
și scriere, de Dr. Gr. Silași, broș. II. și III. 
Prețul fie-ărei broș................................—.80
Ambele de-odată.................................. 1.40

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.60 
Ro i ânnl în sat și la oste, de Ioan Pop 

Reteganul...................................... —^0
Schițe din It .iia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn......................................... 2. -
Supplex Libellus ValâcliO’mm'. 1791. — 

Text original, de Dr. E. Dă’.an . . 1.—
Suspin si zimbire. Poesii și prosă de 

Ant. Popp.......................................... ~ -80
Starostele seu datini dela nunțile Ro

mânilor ardeleni de I. Popp Reteg. —.30
Trandafir! D viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.60
Țiganii! bi mănăsfiro. Poveste în ver

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

Ar. Boca Velcherianul........................—.16
Ultimul sichastrn. Traditiune de Geor

ge Simu...............................................—.12
Un cuvânt cătră frații româ' I despre 

filoxera omenimil seu vinarsul de Aron 
Booa,................................................~ -20

Versuri do (lor, adunate din poeții ro
mâni de A......................................... —.50

îndreptar teoretic și practic neutru în- 
vețămânlnl intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................2.40

Dinul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană ...........................................— *b0

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar...................................... —.80

Vieții P. C. Verg. Marin,, de C. Dara
bant ............................................... — -30

Zîna Câmpiei, de A. Boca Veich. —.16 
Zidirea Iu mei, Adam și Eva. Originea 

sfintei cruci și cele 52 Vineri, de I. P p 
Reteganul......................................— -16

Cărți cSe rugăciuni :
Icomi suflatului. Carte de îugăciunl și 

câi țări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată ș> edată cu permisiunea măiitului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Păt.iașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., < , / ” -
simplu............................

legată în p^rză. 
legată în piele . .

„ r catifea .
Mărgărituri ol sufletului. Carte bogată 
rugăciuni și cântări l iserieescl, forte fru- 

Prețul unui esemplar le- 
. . 1.-
. . 1.60
. . 3.20

5.- 7.60
Carte bo- 
bisericeștl

coresă și amplificată. — Legată
. 1.—
. 1.60
. 3.20
5.-7.60

de 
mos ilustrată, 
gat simplu .

legat
n

Micul
gată de _ 
forte frumos ilustrată pentru pruncii tdo
lari de arnbe sexele. — Prețul unui esem- 
plar legat...................................... - .44

Cărticică de rugăciuni și câid.VI pen
tru pruncii școlari de arabe sexele. Cu mai 
multe iodne frumose. Prețul unui esemplar 
legat............................................... —.20

V'°ul Prea Sfintei Vergure .Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumose. Pre
țul unui esemj.lar. legat și espedat franco 
este.................................................... —.20

Epis!oli< D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.24

J)in „Literatura poporală^, 
de Donuțiu bogariu.

Nr. 1. Moș Toma. Bădiceiinu, vestitul 
caraghios al economilor de vite (Mocani
lor» din Săcele. Prețul................... —.12

cu pânză . . .
„ piele și aurit
„ legă’ură de lux 

mărgăritar suflet OS", 
rugăciuni și cântări

Preț. Corâne.

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele. —.12
Nr. 3. Insurătdiea Sorehii (bas.mj —.12 
Nr. 4. Fiul bucătăresei î»nj ©râtului 

(basm)................................................—.12
Nr. 5. Vâciirelul (basm) ... - .12
Nr. 6. Diana, dîna munților și Faf.il de 

împerat, ou manile tăiate (2 basmurl), —.12
Nr. 7. ('inc! dialoguri întocmite pentru 

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

Nr. 8. Spirifon și Niculne (basm) —.12
Nr. 9. Fiiul oii (basm) . . . . —.12
Nr. 10. Povestiri și anecdot. pop. —.20

piblioteca teatrală a „Auroril*.

Nr. 1. Calea drâptă e cea mai bună 
comediă într’un act de A. Kotzebue, lo- 
calisață de Corn. Darabant . . . —.20

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

Nr. 3. Otrava de nârciog'. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp .... —.16

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

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

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
aot 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'ti de școală aprobate
și recunoscute ca cele mai bune și mai metodicescl 

de Vasile Pe. t r i:
Nou ABCl)-ar românesc. Editiunsa XII 

emendată și aprobată de îu.dtul ■» in. reg 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul său nr. 16.006 din a. 1889.

Prețul unui esemplar legat . . —.50
Legendar seu car»e de cetire pentru 

școlele poporale. Partea l-a : pentrn al 3-lea- 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emeu- 
dată și aprobată de înaltul ninister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin, 
emisul sâu nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................ 1. -

Tot tic același autor:

b'cola română. F6i» pedagogică și di
dactică pentru inte esele institutelor de în
vățământ și ale organelor acestora. Anul 
III, IV. și V. (I. și II. e epuis8t. Fie-care 
an 1 fi., cu porto...................................2.20

Școla pract’că. Magazin de 1-cțiunI și 
materii pentru instrucțiunea primară Tom.
11. LI. și VI. (I. e epuizat), fie-care 2 — 
ou porto.................................................2.20

Plan (le lecțiun! p ntru ședlele româ- 
nescl. întocmit pe 30 de săp'ămânl —.50 
cu porto...........................................— .60

Plan de îtnețăment pentru șfolele 
Doporale nemaghiare, în înțelesul articlului 
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

Lenea de pensiune pentru învățătorii 
pooorall din Ungaria, dimpreună cu ordi- 
națiuuile ministeriale publicate în urmă, 
prețul................................................... — .44

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

„CăUndarul Plugarului pe anul 1902.
Prețui unui es -mplar....................... —.50

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde.
ateesBEsite serss peistTBii școBă și cancelarie. — T©t soînl <Ie ti g» ari tu ca ©ficiose.

Tipografia nostră primesce spre efectuire tot soiul de lucrări tipografice cu prețurile cele mai moderate.
CataSoge sa trimit ori-șî-cui gratis și franco, Ven^ătorsior se dă rabatai cuvenit. '

Tote comandele a se adresa la: Tipografia ,AUR0EA“ A. Toioran,
în Gheria — Szamosujvăr.
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Tipografia A. Mureșiauu,Brașov.


