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Procesul de presă al „Dreptății^.
Ceea ee am dis mai in diJele trecute 

eacă s’a împlinit. Toți, chiar și cel mai să- 
rac creștin, pot gusta in liniște și tignă 
dulceața sfintelor sărbători, numai unui po
por intreg de trei milioane, p oporului român 
din aceasta țeară nu-i cu putință, nu-i 
slobod.

Dovadă este procesul de presă, care s’a 
ținut Vineri in 28 Deeemvre nou a. c. 
aici in Timișoara contra „Dreptății “ și a 
„Foaiei de Dumineca".

Redactorul respundătoriu al acestor foi, 
Domnul Dr ValeriuBranisce, a fost 
osândit la doi ani prinsoare de stat, 1300 fi. 
pedeapsă in bani sau alte 130 di 1 e prin
soare, 119 li. 70 cr. spese de proces, eară 
sentența aceasta are să se publice odată in 
cele două foi redactate de osânditul nostru 
luptătoriu.

Aeeasta-i mângâierea și dăruirea cu care 
a învrednicit părinteasca stăpânire poporul 
și neamul românesc la sfintele sărbători ale 
Crăciunului din est an.

Pedeapsa e aspră, lovitura e grea și 
din tot mersul procesului se vede că ura 
cea mai mare, resbunarea cea mai insetată 
a imboldit la osândire așa crâncenă asupra 
luptei sfinte a unui popor lovit și împilat 
după dragă voiă și după placul cel mai 
resfățat pentru că acest popor românesc 
doarme adânc incă și totuș este așa tare și 
așa plin de viață.

Cu prilegiul acestui nou proces de presă 
s’a dovedit din nou, că nici adi la sfârșitul 
veacului numit al luminilor in care trăim, 
că nici după douădeci și opt de ani de 
stăpânire ungurească, nici cei ce pîrăsc, nici 
cei ce ddc că-i vinovat, nici cei ce osândesc 
pe pîrîtul nu cunosc sau nu vreu se cu
noască poporul român și se știe de dorin
țele și de durerile sale.

Dar cum se poate acest lucru ne mai 
audit și necredut intr’un stat european ?

Se poate, pentru că și cei ce pîrăsc și 
cei ce osândesc pe Români aici pe pămân
tul locuit și lucrat de Români, din care 
toți trăiesc, unii cu chin și alții cu îmbui
bare, toți aceia multe vor fi învățând și 
știind și vrând, dară toți aceia nu sunt 
Români și cu toate aceste toți aceia nu-și dau 
truda nici cât iși dă goanga cea mai netreb
nică se invețe și se cunoască limba, cre
dința, firea, datinile, obiceiurile și necasu- 
rile poporului și nu vreau se fie drepți bi
nevoitori ai neamului românesc.

Acești osenditori cresc acasă, in școli, 
in societatea mare cu cunoștințe greșite 
despre Români, cu ură și nesuferire față 
de poporul român și' astfel se fac osândi- 

tori nedrepți față de neamul românesc și, 
prin urmare, fac slușba cea mai rea și cea 
mai stricăcioasă țării insași. Dară ei au 
jurat că vor fi drepți, fără ură și fără frică. 
Și ei au fost nedrepți, cu ură și cu frică. 
Și aceasta este rău preste tot dară in de
osebi este rău țării. Acestea le vom dovedi 
mai la vale.

Procurorul de stat sau fiscul crăiesc a 
pîrît deodată douădeci și doi de articoli nu
mai ca se poată lovi in aceste foi, cari 
luptă pentru, drepturile și libertatea națio
nală a Românilor și din aceste ținuturi ale 
țării. Cu mai puțini articoli pare că nici n’a 
avut nădejde.

Dară nici acești jurați neromâni n’au 
putut dice la toți articolii pîrîți că redac
torul ar fi vinovat.

Toți articolii pîrîți insă n’au fost alt
ceva, de cât un resunet curat și pe față al 
plângerilor poporului, un strigăt de durere 
și de suferințe eșit din peptul milioanelor 
de Români.

Contra legilor n’a fost nimica.
In altă țeară adevărat liberă și consti

tuțională n’ar fi cutezat nici un procuror de 
stat se ridice pîră contra acestor articoli, 
pentru că n’ar fi aflat jurați cari se-i dee 
lui drept și se dică că pîrîtul este vinovat.

Cu toate că și pe aici este de ajuns se 
pomenești numai numele: român, pentru ca 
să se spărie toți cei rătăciți sau cei cu 
musca pe căciulă, totuș procurorul de stat 
in vorbirea sa lungă și lată nu s’a sfiit se 
ațițe pe acești jurați cu scornituri și se-i 
imbete de cap cu cele mai nerușinate ne
adevăruri, cu falsificări istorice și cu bat- 
jocurirea întregului neam românesc, numai 
și numai ca se poată ajunge osândirea 
pîrîtului.

Publicul românesc, bărbați și femei, tot 
oameni cu carte, cari au audit acele tună- 
turi sforăitoare ale procurorului, li-a fost 
milă de el și s’au scârbit că aceste le vor
bește un om, carele poartă numele unui 
bărbat român ca cum a fost al fieertatului 
Grozsdu.

Mai ales prin mulțimea de verdi uscate, 
cu cari procurorul a încercat se isbească in 
autonomia bisericei române naționale și in 
mai marii bisericei, in treaba școalei și a 
creșterii tinerimei școlare, și-a arătat ne
știința, nedreptatea și ura sa păcătoasă.

Dacă dară și un procuror de stat, pă- 
zitoriul legilor, ispititoriul dreptății și al 
adevărului nu mai are in cotro, ci este 
silit să se folosească de armele neadevăru
lui, ale urei și ale fricei nu pentru ca se 
facă bine și dreptate, ci pentru ca se mol- 

comească setea de resbunare, se împlinească 
dorul de lovire și de nimicire, atunci causa 
ce o apără un astfel de procuror este o 
causă slabă și rea.

Chemarea și datorința unui procuror de 
stat adevărat in această țeară cu mai multe 
popoare, este cu mult mai gingașă, mai 
mare și mai măreață și la nici o întâmplare 
nu ii se șede și nu-i slobod se lucre cu 
armele inegririlor și batjocurilor neîntemeiate 
și cu spurcata armă a minciunii atunci, când 
are se respândească lumină, se stătorească 
adevărul și se înrădăcineze respectul de lege 
și pacea intre popoare.

De acea dară credința noastră *ăste ne
clătinată, că procurorui in acest proces de 
presă a lucrat numai la îndemnul negru al 
inimii sale și numai după știința sa proastă 
și după priceperea sa greșită, dară nici de 
cum după dorința și in numele poporului 
maghiar.

Poporul maghiar este cu mult mai bun 
si mai nevinovat de cât se ardă de setea 5 
urei și a resbunării și poporul maghiar est»-* 
iu multe privințe tocmai așa de necăgit și 
de amărît ca și poporul român și nu are 
nici voiă nici răgas se umble cu specule 
blăstămate, cum o fac aceasta renegații 
semănători de ceartă și vrajbă.

Poporul român și cel maghiar au 
in pace multe sute de ani și vreau 
iască așa și in viitoriu și totdeui 
aceasta nu se va pute, atunci nu 
român va fi de vină, ci alții.

De vină vor fi aceia, cari iși incSizav 
că ei sunt buni de faguri, eară poporul țării 
numai de jug și de rug.

Fără mâniă și tară fățăriă, din inimă cu
rată și cu durere o spuuem dară, că cu un 
proces așa neîntemeiat procurorul a făcut 
cea mai slabă slujbă stăpânilor săi, eară pe 
luptătorii pentru adevăr și dreptate nu i-a 
infricat nici un minut.

Toate acestea îi le-au spus mai lim
pede ca lumina soarelui aperăiotiuT ‘«pîrîtu- 
lui, Dl Dr. Miloș Stefan ovici advocat r1 
Poșon și fruntaș al partidului național slo
vac din Ungaria și tot acestea ii le-a dove
dit și pîrîtul redactor responsabil Dr. V. 
B r a n i s c e.

Amândouă vorbirile așa numite de apă
rare dau de gol pîra procurorului de stat 
și arată că cine sunt adevărații vinovați la 
tulbureala și nemulțumirea cea mare din țeară.

Curtea cu jurați insă, care nici ideiă 
n’are de istoriă, limbă, literatură, politică 
română, de Român și românească, a fost de 
altă părere, a credut procurorului și a <Jis 
că pîrîtul este vinovat. Cară tribunalul la



rendul seu a dat pedeapsa scrisă la începu
tul acestor rânduri. Apârătoriul al doilea, 
Dl Coriolan Brediceanu advocat in Lu- 
goș, a dat recurs de nimicire la Curia din 
Pesta. Recursul este prea bine și tare în
temeiat in lege.

Până la sosirea hotâririi Curiei osendi- 
tul a rămas pe picior liber stând pentru 
Dsa chizeși Domnii C. Brediceanu și 
Emanuil Ungur ia nu cu legătuială de 
cinci mii floreni.

Procesul de presă pus in spatele acestor 
foi este fără păreche pân acuma in istoria, 
este chiar cu coarne și nu s’a intemplat cu 
nici un popor, cu nici o foaia din această 
țeară, de cât numai cu noi Românii. Apoi 
nu-i aceasta semn de dreptate, de dragoste 
și de curagiă mare ?!

Toate ca toate, dară mai tare ne-a în
tristat și ne-a durut, că la acest proces de 
presă puternicii nici de cum n’au lăsat se 
fie de față economi plugari români. Na fost 
modru ca un Român in frumosul port na
țional, cu opinci și cojoc se capete un bi
let de intrare. Dară nici prin uliți nu le-au 
dat pace. Toată armata poliției a fost in 
picioare și n’a suferit nici trei patru plu-< 
gări la un loc. Eară unui Român din Liget 
care a cerut bilet îi s’a răspuns: Du-te mai 
intâiu și fură, apoi vină la judecată.

Opinca română dară a fost 
prigonită!

Ea a fost prigonită și acum, când a 
venit din îndemnul său liber ca se arete că 
este una și simte una cu acei fii de carte 
ai sei, cari luptă și se jertfesc pentru po- 

">rul intreg.
Opinca română a fost impedecată in tot 

ca se nu poată fi de față, se nu 
3 nu vadă cum ii se face nedrep- 

omânului și cu câtă ură se vorbește

FOIȘOARA. 
Colinde.

O! ce veste minunată,
In Vitleem ni se-arată;
Că a născut prunc, din Duchul sfânt,

Fecioara curată.
Mergend Iosif cu Maria
In Vitleem a-se 'nscrie,
Intr’un sălaș, lângă oraș

A născut pre Christos.
x .re fiii.l cel din vecie
Ce l’au trimis tatăl mie,
Ea se-1 nască, el se-1 crească,

Se ne mântuiască.
Păstorii vâdend o zare
Din ceriu o lumină mare,
Ei fluerau, ângerii cântau,

Cu toți se bucurau.
După o stea luminoasă
Dintre celelalte aleasă,
Trei crai mergeau, daruri aduceau,

Iu genunchi au cădut.
Acelora se le urmăm
Credincioșilor se strigăm:
Mărire ție, celui din vecie,

Puternice Doamne.

de el, numai ca se-1 poată goni și se-i 
poată înfunda gura mai ușor.

Pentru ca se arătăm cât de mare a fost 
frica stăpânitorilor drepți și curați mai în
semnăm, că din seara dilei de 27 Decem- 
vre, toată <Jiua ds 28 Decemvre și până la 
ameadi in 29 Decemvre nou, unii membri 
ai redacțiunii și in deosebi persoana redac
torului respundâtoriu al acestor foi au fost 
incungiurați de panduri pe față și in as
cuns și urmăriți in toate mișcările lor. Se 
temeau și de umbra lor.

Se pricepe că toate foile străine au 
cântat pe o strună cu procurorul și i-au 
ținut isonul intru toate.

Nu-i mirare dară dacă poporul s'a amă- 
rît până in fundul inimei. Dară poporul ve- 
dend că capii și conducătorii sâi nu se co
desc, ci stau cn fruntea ridicată, poporul 
incă s’a purtat in cea mai bună renduială, 
nu și-a perdut cumpătul, ci și-a crestat 
pățania la răvașul cel mare pentru alte 
dile mai bune și impregiurări mai po
trivite.

Poporul român iartă, dară 
nu uită.

Dară nedreptatea, ura și frica cea mai 
mare s’a aretat, când procurorul de stat a 
strigat la sfârșitul vorbirii sale și a băgat 
vină, că pîrîtul redactor incă este din fa
milia lui H o r i a și Cloșca, Axente 
și Avram I a n c u.

Nici o rușine, nici un pecat!
Noi toți, pe cari ne doare inima de 

neamul nostru, toți suntem din familia lui 
Horia și Cloșca, a lui Axente și Iancu, 
insă nu in înțelesul priceput de procurorul, 
ci in alt ințeles mai măreț și mai sfânt...

Plini de grige și de durere așteptăm și 
petrecem dară in est an sfintele sărbători 
ale Crăciunului; insă tăria și nădjdea popo-

Toate limbile plesniți cu manile 
Lăudaț: pre Christos, toate neamurile, 
Pre cel ce astăzi din Fecioară s’a născut 
Toată lumea de bucurie s’a umplut. 
Dacă Fecioara pe Fiiul a înfășat 
In iesle dobitocească l’a culcat, 
Steaua de la răsărit a strălucit 
Sfântă nașterea lui Christos a vestit, 
Cei trei crai de la Persida au venit 
Cu daruri in Vitleem ei au sosit, 
Și venind ei in Vitleem au aflat 
In peștere prunc strălucind luminat, 
Vâijend pre Isus prunc in iesle culcat 
Cu bucurie toți lui s’au închinat, 
Aur, smirnă și tămâe au adus 
Scumpe daruri înaintea lui au pus, 
Cu păstorii și noi se ne veselim 
Cu munții și cu chiedrii se dânțuim, 
Credincioșii cu ângerii se cântăm 
Și toți împreună se ne bucurăm, 
Că împăratul nostru Christos s’a născut 
Și blăstămul strămoșilor s’a perdut, 
Turma lui cea aleasă a mântuit 
Tuturor bucurie a strălucit, 
Trimițind poporului mântuire 
Pre păment pace și bună voire, 
Mărire nașterii lui Christos se fie 
Totdeuna acum și până ’n vecie.

rului român adi du o mai poate frânge nici 
dureri, nici prigoniri, nici prinsori.

Pre cum cu mărire a invins lumina 
Dumnezeiască a adevărului și a dreptății; 
pre cum a fost de strălucită isbânda dra
gostei asupra urei și nedreprății, așa va 
invinge și dreapta causă a poporului romă», 
numai dragoste se avem cătră ea și cre
dință neclătită in luptă.

Sărbători fericite!

De la frați — la frați.
In săptămâna trecută s’a cernut in dieta 

din București răspunsul ce avea să se 
dee la cuvintele regelui României Carol I, 

: cu care a deschis dieta statului român na
țional și neatârnătoriu.

Cu acest prilegiu mai mulți deputați ca 
I G r ă d i ș t e a n u, Filipescu, Fleva, 
L a h o v ar i, Sturz a, Barbu, Balșu 

i și alți mulți au pomenit și au vorbit și des- 
i pre soartea noastră a Românilor din Unga
ria, Ardeal și Bănat și au înșirat suferințele 
și prigonirile ce purtăm și răbdăm din par
tea puternicilor pentru că noi ținem una cu 
capul la limba și la nația noastră.

Toți au vorbit numai bine despre noi, 
și ne-au mângâiat ca frați adeverați că ne 
vor și sprigini dacă vom fi oameni ca și 
pân acuma.

Această sfătuire din București s’a audit 
și in Italia și frații noștri italieni au răs
puns asemene frumos și cu îmbărbătare pen
tru noi și pentru lupta noastră.

Despre aceste ii s’a scris mult din Bu
curești foii noastre „Dreptatea". Din 
această scrisoare noi publicăm următoarele 
rânduri cari trebue se ni le insemnăm bine 
pentru că vin de la frații noștri:

Pentru noi, cei de dincolo, atât discuția 
din cameră, cât și cea din senat este de o 
importanță mare, pentru că in ambele corpuri 
legiuitoare române, obiectul predominant al 
discuției a fost cestiunea națională; 
și cu plăcere constat, că de astă dată aproape

Neamului românesc.
Mai multe «J-ile triste de cât seuine
Avut-ai, o, dulce neam românesc!
Mai mult râu de cât bine
De mult dușmanii îți doresc.

Veacuri lungi ai fost in robie 
Cu a tiranului lanțuri tu ferecat 
Cugetând dușmanii că pe vecie 
Se le fi supus și tot aplecat.

înăbușit ’ți era glasul
Răpită libertatea, călcată stima, 
Oprit ’ți era tot pașul 
Uitată cu totul originea.

Pe pămentul udat cu sânge 
De strămoșii sâi martiri 
Vedeai bietul român cum plânge 
De a tiranului grele asupriri.

Puține neamuri suferit-au atâta chin amar 
Cât tu, o dulce neam românesc,
Stând insâ drept in picioare ca falnicul stejar 
Ai dis — sufer și in necasuri mâ oțelesc.

Căci suna-va odată oara in care se-mi resbun 
Se infrâng tiranul și lanțurile grele 
Se-mi capât libertatea și dreptul străbun 
Căci râu apasă lanțul de mult oasele mele. 

Alibunariu, NicolaeTințiariu.



toți vorbitorii și-au ridicat graiul in favo
rul nostru, și toți au vorbit ca prietini 
puși in deplină cunoștință de causă, — sămn, 
că năcasurile și suferințele noastre sunt 
astăzi bine cunoscute și bine ințelese din 
partea tuturor fraților noștri din România, 
fără deosebire de partid.

Din R o m a a sosit in București o te
legramă de cuprinsul următoriu: „277 depu- 
tați, aparținând diferitelor partide ale came
rei, au adresat președintelui, prin mijlocirea 
biroului, o moțiune, după care, camera, in- 
spirându-se de principiile de drept public, 
care a dat esistență Italiei, esprimă cea mai 
mare simpatia cătră poporul român, care 
luptă in mod așa de nobil pentru aperarea 
independenței și a comunei lor naționalități 
latine “.

Lucru prea firesc, că un act atât de in- 
semnat al majorității camerei italiene, a pus 
in mișcare și in ferbere neobicinuită intreaga 
eameră română.

Primul vorbitoriu, care a pus cestiunea 
in discuțiune a fost dl Jonel Grădișteanu 
care propune inmediat după deschiderea șe
dinței, ca față cu actul celor 277 deputați 
italieni, cari au cerut președintelui lor, ca 
acesta in numele lor se salute pre românii 
luptători pentru drepturile lor, camera ro
mână se autoriseze pe președintele ei, ca se 
mulțămiască deputaților italieni. (Aplause 
sgomotoase). Se scoală apoi dlN. Filipescu 
și declară, că este perfect de părerea dlui 
Grădișteanu; totuș, pe motivul, că președin
tele camerei române n’a primit nici o comu
nicare oficioasă, deputății români se răspundă 
prin o adresă privată, fără a lua calea oficială.

Dl N. Fleva, combate părerea dlui Fili
pescu, și cere, ca camera română de astă- 
dată se pună la o parte certele politice și se 
țină cestiunea la inălțimea la care a ridicat’o 
camera italiană. (Aplause).

Moțiunea presentată Camerei române de 
dl deputat I. Grădișteanu și subscrisă de 38 
deputați:

„Camera română, față de moțiunea sub
scrisă de 277 deputați din camera italiană, 
prin care esprimă sentimentele de admirația 
poporului român de la Dunăre, — se crede 
obligată la rândul său, a esprimă sentimen-

Poesiă poporală.
(Din O e b z a, comitatul Torontal.)

Frunză verde nucule 
Nu-mi mai cânta cucuie, 
Inzădar m’ai tot cântat 
Căci mândra tot m’a uitat.

De te-aș prinde cucuie 
Nu ți-aș mai da calea mă 
Căci tu cu al teu cântat 
Ți-ai făcut numai păcat.

Cucuie pasăre neagră 
Mergi la mândra mea ingrabă 
Cântă-i și o ’nveselește 
Intreab’-o de mă iubește.

Sboară cucuie mai tare
S’o afli la preumblare, 
Prin grădină singurea 
Ca se poți vorbi cu ea.

Și se-i ceri un revaș măi! 
Subscris chiar de mâna ei, 
Se văd dacă mă iubește 
Ori cu altul fericește.

Purece. 

tele sale de recunoștință și iubire camerei 
mume, care nu uită nici odată vlăstarele 
sale, trimițindu-le cuvinte de incuragiare pen
tru lupta ce duc in interesul conservării drep
turilor naționalităților și in deosebi celor de 
rassă latină".

Nesmintit că cestiunea se va mai dis
cuta in camera română, atunci când moțiu
nea presentată se va pune la ordinea (filei 
conform regulamentului. Și până atunci insă 
deputății români au acceptat propunerea 
dlui Nicu Filipescu, si incă eri seara au 
trimis fraților din Italia următoarea telegramă 
semnată de 77 deputați români:

„Profund mișcați de manifestația sem
nificativă făcută de 277 membri din parla
mentul italian, subsemnații membri ai ca
merei române v6 rugăm ca pre cel dintâiu 
semnatar al moțiunei presentată președinte
lui camerei italiene, se esprimați colegilor 
Dvoastre sentimentele noastre de recunoș
tință pentru generosul și prețiosul sprigin 
pre care in mod spontaneu ați dat causei 
române, Vă asigurăm de afecțiunea nealte- 
rabilă ce o păstrăm Italiei leagănul la
tinități i“.

Telegrama a stilisat’o dl N. Filipescu și 
s’a trimis la adresa deputatului italian Im- 
briani.

Ei bine, ce dice oare domnul Kâlnoky. 
Și lucrurile acestea tot Liga culturală din 
București le-a pus la cale?!

Brutus.

Invitare la prenumerațiune.
„Foaia Duminecei“, intocmită pentru 

trebuințele poporului român, va apare și mai 
departe odată pe săptămână.

Prețul de prenumerațiune este: 
pe un an 2 fl. sau 4 corone 
pe ‘/g an 1 fl. sau 2 corone.

Abonamentele se fac mai cu înlesnire 
prin mandatele poștale. Rugăm a ne 
scrie bine și ceteț adresa intreagă, adecă 
numele, locuința, poșta din urmă a abonen- 
tului, pre cum și timpul de abonament.

„Foaia Duminecei" va apare de la anul 
nou incolo sub redactorul său propriu res-

Poesii poporale.
C ă t ă n i a.

Fruntea verde, foaie lată, 
Neamțule, crucea te bată; 
lai feciorii de la tată, 
Și drăguții de la fată. 
Mergi drace in cănțălărie 
Și te bagă 'n cel ce scrie 
Feciorii la cătănie!
Bagă-te și printre cărți 
Bagă-te și ’n domnii toți. 
Neamțule periți-ar vița 
Și ți-ar putrezi sămința.
Până-s pruncii mititei,
Tu uu bagi seamă de ei;
Dacă pruncii cresc in sus,
Tu mi-’i duci la număruș. 
Cresc frumoși, și mult mi-s dragi, 
Le dai pușca și nădragi, 
Care-s uriți, bulendroși 
îi țipi acasă voioși.
Vin acasă, vin in sat,
Și cânii pe ei se bat.
Câți feciori de treabă fură
Toți cătane se făcură*.
Niște urîți ce au rămas, 

ponsabil in mărimea sa de pân acum, inse 
nu mai mult ca adaus la qliariul „Drep
tatea."

Abonamente și reclamațiuni se trimit la 
adresa administrațiunii, toate celelalte scri
sori la adresa redacțiunii „Foaia Duiuinecei" 
in Timișoara (Temesvâr, Zâpolyagasse 
Nr. 6).

Administrațiunea.

Cronică.
Românii din Torontal. Unul dintre co

respondenții noștri din Torontal ne scrie, că 
in 26 Decemvre s’au cuminecat cei 315 elevi 
ai școalei poporale din Comloșul-mare. 
Anume acești elevi sunt impărțiți astfel, că 
in clasa intâiă sunt 73, in a doua 103 bă
ieți, eară in școala fetelor sunt 139 fetițe, 
cari cercetează regulat și in fîe-care (li școala. 
E neincungiurat de lipsă dară să se mai În
mulțească clasele și invețetorii, pentru ca să 
nu se intemple și aici primeșdia ca in co
munele curat românești Torac și Vălcani, 
unde s’au întemeiat școale comunale. —

Alegătorii români din cercul Comloșului 
s’au purtat de astădată cu toată vrednicia 
alegând un român de membru al congrega- 
țiunii Torontalului, pe Dl Iuliu Bogdan. 
E rândul la alesul acuma ca și el se-și facă 
datorința. Vom aștepta și vom vede. —

Petrecere română in Vărădia. Luni in 
7 Ianuariu n. 1895 adecă a doua (li a Cră
ciunului reuniunea de cântări și musica ro
mână gr. or. din V ă r ă d i a arangează acolo 
concert impreunat cu teatru și joc sub con
ducerea Dlui Pau Far ca jun. dirigentele 
corului. Programul de cântări conține tot 
piese alese. Piesa teatrală este „Medicul 
fără v o i ă" comedia in 3 acte. Prețurile: 
locui intâiu 50 cr. al doilea 30. cr. al treilea 
20 cr. de persoană. începutul la 7 oare seara.

Apel cătră publicul român. Rugați 
fiind din partea unui anonim, c& <e-i câști
găm portretul marelui nostru istori tr" 
Maior, ne adresăm prin ac&I. ta 
public român ca, având cineva acest 
se binevoiască a se insinua la red 
(liariului nostru, de unde numitul 
va cumpăra numai de cât.

Tragu-și căciulele p6 nas
Și fac la fete năcas.

Leneșul.
Lunea, Marția n'arn lucrat.
A ținea m’am apucat. 
Mercurea e sărbătoare, 
Te scapă de multe boale. 
âpoi Joile ’s legate, 
Nu lucru se-nu fac păcate. 
Viuerile le cinstesc 
Și nu mă prea ostenesc. 
Sâmbătă când ași lucra, 
Gata îi popa cu toaca. 
Taci părinte nu toca, 
Că eu incep a lucra.

Strigăte.
pis’a maica, că mă scoate,
De la câte rele toate,
De la două nu mă poate .-
De la mândra, de la moarte.

Eu mândruțo plec, mă duc,
Pleacă-te să te sărut;
Se te sărut de călare,
Se-mi pară drumu’mi plimbare.



Legea poliției de câmp. De la un co
respondent primim următoarele : Am onoare a 
comunica referitoriu la respunsul din „F oaia 
Duminec ei“. nr. 50 in poșta redacțiunei 
cumcă in comit. Caraș-Severin deja circulează 
o cărticică pre la casele comunale: „Articlul 
de lege XII din a. 1894 despre economia 
agriculturală și despre poliția rurală11. Edi- 
țiunea ministeriului reg. ung. de interne, 
Budapesta 1894, 8° (prețul 30 cr.) pagini 53.

Tot lângă aceasta broșură s’a mai tipă
rit o edițiune oficioasă de altă cărticică mai 
voluminoasă sub titlul: „Ordinațiunea ese- 
cutivă la art. de lege XII 1894 despro eco
nomia agriculturală și despre poliția rurală“, 
Budapesta 1894 de 166 pagini (prețul 1 fi. 
20 cruceri).

Se poate căpăta și la Dl E. M i c u, in 
Ohaba-serbească p. u. Batta (Krassomegye).

Biserica română din Maiere a mai 
primit următoarele daruri creștinești: Prin 
colecta Dlui Ilie C u r e s c u, president la 
comun, de avere.-din Caransebeș au incurs: 
de la Dsa 2 fi. apoi de la Dnii Vasile S e- 
ger cian, Al. B ă 1 a ș, Stachiu Popovic i, 
Soiosy, n.eligibil, Diaconovicli 
câte u n fioren, N. N. de Stoica câte 50 
cr. La olaltă 9 fl. v. a.

Concert in Costei. Tinerimea plugari
lor români din Costei lângă Verșeț va da 
acolo in 7 Ianuariu n. 1895 concert impreu- 
nat cd joc. Se va da și piesa teatrală „Câr- 
lanii“, vodevil in un act de Negruzzi.

Pfioducțiune teatrală in Biserica-albă. 
Cor.u’1 vocal român din Biserica-albă aran- 
giază in preseara de s. Vasiiu (31 Decernvre 
st. v.) o producție, cu un program foarte 
interesant. Se va juca „Campanela d’argint“ 
operetă in-1 act de F. Boissiere trad, din 
francesă do N. Stupariu. Solii și corurile 
mixte din aceasta piesă sunt foarte frumoase 
și melodioase. Sujetul istoric din al XVI 
seclu. Cț ; unele — procurate anumit din 
Vienr foarte elegante și fidel istorice. La 

i-* 'ții <îorul va suprinde publicul cu 
jomi'ce' și anume: „Pescarii italieni11 
rerlinii și ghigerlinele Vienese“ in 
.•iginale, incă își vor ave efectul 
m detaiat se va distribui mai târ- 

iicul român va sprigini ca și până 
producția acestui cor și cei cari do-

Stan pățitul
(Incheiarea).

Stan ajungend in cetatea pomenită, își legă 
1. de- un frăgariu și incepu a da mână de 

’ rin ’'mrătorilor ; ear când fu vremea de ple- 
ăteasa îl ruga se iasă afară din cetate 
,6-și lase oasele prin pustietatea acea, 

nu voi! Atunci împărăteasa eșf cu lu- 
ăi, și incuie ușa cetății; lăsând in lăun- 
'tan. Stan își aședă calul intr’un grajd, 

.1 in urma culcușului. Aruncâudu-și 
virea in dreapta, el o casă mare, mare, 

și se socoti că aci va fi aflând un pat bun și 
moale ; plecă dară pre trepte in sus. In chilia 
intâiu nu vâ<ju altă de cât un scaun, in a doaua 

eară așa, in a treia, a patra, a cincia și șasa tot 
așa, abia in chilia a șeptea află el un pat, apoi 
o masă pre care era o lumină și o carte. Lângă 
masă era și un scaun. Stan se desbrăcâ, se aruncă 
in pat, și incepu a frunzări prin carte ca se-i 
vină somnul. Pre la 12 oare aude apoi Stan ceva 
sgomot prin curte ca cum ar fi o căruță. Stan 
tace și cetește. Deodată se aude „zdup“ ușa de 
la chilia dintâiu, „zdup“ de la a doaua, de la 
treia, de la a patra, a cincia și a șasa. La a 
șeptea ușă incepu acum a bate cineva. Stan nu 

resc a participa se nu aștepte invitare sepa
rată, ci se participe in numer cât de mare.

Românii in armată. Anuarul militar 
statistic al armatei Austro-ungare pro 1893, 
apărut filele acestea, face următoarea con
statare relativă la aptitudinea corporală a 
feciorilor obligați la serviciul militar, impar- 
țiți după naționalități: Mai mulți feciori apți 
pentru serviciul militar s’au aflat, in pro
porție cu numărul, intre Români, după aceea 
urmează Croații, locul al treilea îl ocupă 
Maghiarii, după aceștia vin succesiv Rutenii, 
Germanii, Cehii și Polonii.

Numiri și inaitări in armată. Din 
monitoriul militar aflăm ca maiestatea Sa a 
denumit cu rangul de la 1 Ianuariu 1895 de 
oficeri in reservă la armata comună și pe 
următorii: Vasilie Avramescu la regimentul 
de infanteriă numărul 61, George Iuga, loan 
Simon, Ioan Cristian, Leontin Motea, Cornel 
Cristea, Alesandru Balcu, Augustin Andrea, 
Ilarian Dancăș; apoi de cădeți in reservă 
subștituți de oficeri și pe : Octavian Popescu, 
Simion Ilie, Iuliu Hamzea, A. Balcar, Va
silie Vasilievici, George Morariu, Francisc 
Bârdoși, Iosif Rus, Iuliu Popovici, George 
Damian, George Cucuț, Augustin Ferențiu, 
Constantin Berariu, Stefan Angel, Pavel 
Bălteanu. La honvezi pe: loan Șliam, Aurel 
Pop, loan Prescură, Liviu Bitea, Iuliu Nico- 
laevici, Mihaiu Vuici, Vasilie Magda și Gre- 
gorie Mârza.

Noue prigoniri. Din Tiirr de lângă 
Blășiu se scrie, că protopretorul Blașiului a 
făcut perchisiție in casa invețătoriului Făgă- 
rășan, pentru că femeia invățătoriului a co
lectat mai multe obiecte pentru tombola din 
București. După o perchisiție și un interoga
toriu mai lung, obiectele colectate le-a con
fiscat.

Petrecere cu dans in Abrud. Inteli
gența română din Abrud invită la petrecerea 
împreunată cu dans, ce se va arangia Luni 
in 26 Decemvre 1894 (7 Ianuarie) 1895 in 
sala magistratului orășenesc din Abrud, (mai 
nainte ospetăria „la Româncuța“.) Dansului 
va premerge piesa teatrală: „Pentru ochii 
lumii“ sau „Cum se îmbată lumea cu apă 
rece.“ Comedie in 2 acte. Localisată după 
Labiche de Virgil Onițiu. — Prețurile locu
rilor : Locul I. 1 fl. Locul II. 80 cr. Locul 

se mișcă din pat, ci dice: „poftim și intră dar 
deșchideți singur ușa, că nici mie nu mi-au 
deschis’o alții! Iu chiliă intră o ființă omenească 
îmbrăcată in negru de sus până jos. Stan puse 
cartea la o parte incepu a căuta la oaspete său. 
Deodată Stan sare din pat și voește se iasă afară 
să-și vadă de cal, dar necuratul — căci el era, 
îi opri drumul și prindendu-1 de mână îl trase 
înapoi cătră masă făcendu-i semn se ia lumina 
in mână și se vină după el. Stan îl pricepu și-i 
urmă. Plecară cătră o peșteră. Ajunși la locul 
acela necuratul deschise ușa și intră in lăuntru, 
iar Stan după el. Merseră ei cam o poștă prin 
păment când ajunseră la o altă ușă lângă care 
era o sapă.

Necuratul <Jise acuma lui Stan se ia sapa 
in spate, ear cu cheia ce se afla pre părete se 
deschidă ușa cea încuiată. N’ai grijă că l’o asculta 
Stan ! Cine-a închis ușa acea o și deschidă <Jise, 
el, iar sapa nu-i a mea, nu am dară nici un 
drept a pune mâna pre ea!“

Necuratul tremură odată de mânie, luă sapa 
pre umere, deschise ușa și amendoi intrară in o 
criptă (un loc zidit in păment unde 8e pun morți 
cu sicriurile lor.) Necuratul puse apoi sapa jos, 
și dise lui Stan se sape acolo, unde stă densul 
cu picioarele! — „Ba eu $eu nu voiu săpa, 

III. 60 cr. Partere 40 cr. începutul precis la 
7 oare și jumetate. Bilete se vend in prăvă
lia domnului Samuil David și seara la cassă. 
Venitul curat e destinat pentru imbrăcarea 
copiilor seraci.

Producțiune și petrecere in Brașov. 
Societatea sodalilor români din Brașov in
vită la producțiunea și petrecerea colegială, 
care se va ține Duminecă in 25 Decemvre 
st. v. 1894, (jma de Crăciun,, in sala hotelu
lui Central nr. 1. începutul lâ :7 oare seara. 
După producțiune urmează dans, incepend 
cu „Călușerul și Bătuta11.

Concert in Sân-Miclăușul-inic. Corul 
vocal bisericesc gr. or. român din Sân-Nico- 
lau-mic sub conducerea Dlui Simeon Muntean 
din Muraniu arangeaza Luni a doua di a 
nașterei Domnului (26 Decemvre v. 1894) in 
sala cea mare a ospStăriei lui Iosif Pilier din 
loc un concert împreunat cu joc. Pentru co
mitetul arangiatoriu: Blașiu Codrean, 
președinte.^Georgiu Adam, cassariu. Victor 
Stoicoviciu notariu. Prețul de intrare 
pentru familiă 1 fi., pentru persoană 50 cr. 
începutul la 7 oare seara. Ofertele marini- 
moase se se trimită la adresa lui: Georgiu 
Rancu in Sân-Nicolau-mic u. p., Uj-Arad. 
Bilete de intrare se pot căpSta seara la cassă. 
Programul: 1. Cuvent de deschidere rostit de 
președintele comitetului arangiatoriu. — 2. 
„Mulți ani“ eșec, de cor. vocal. -— 3. „Salu
tarea patriei11 cor. bărb. — 4. „Cui a cântat 
cucul11, declam, de coristul Georgiu Netin. — 
5. „Pe ai țerei“ cor. barb. — 6. „Uită 
mamă11 cor. bărbătesc.. — 7. „Moș Martin11 
deci, de coristul Sava Grosav. — 8. „Cucu
ruz11 cor. bărb. — 9. „Preotul și Văcariul“, 
dialog rostit de coristu: Luca Perin și Mi
haiu Rujescu. — 10. „Spiritul11 cor. bărb. —*
11. „Taci bărbate11 doina I.-al P. Moisa. —
12. „Baba Ana“ deci, de coristul: Dimitrie 
Perin. ■— 13. „Iubirea11 cor. bărb. — 14. 
„Dragoș in Moldova11 deci, de coristul: 
Petru Elieviciu Radu. — 15. „Junimea Pari- 
siană11 cor. bărb. — 16. „Florea lui Petac“ 
deci, de coristul: Dimitrie Burfece. — 17. 
„Oșteanul român11 cu sopran in 6 voci. — 
18. „Dis’a badea11 cu sopr. in 6 voci. — 19. 
„Vlăduțu mamei“ deci, de președintele coru
lui Luca Perin. — 20. „Resai lună“ cu supr. 
in 6 voci. — 21. Cuvânt de închidere rostit 

ântâi pentru că nu vreau, a doaua pentru că pre 
locul acesta eu nu am pus nici o mână de pă
ment! Sapă tu!“ Necuratul se puse și săpa o 
groapă de doi pași dar cam afundă. De odată 
dede cu sapa de un sicriu, și făcend semn lui 
Stan îl arătă; — „Vâd — îi dise Stan. Si ce a 
fi?“ Când rosti Stan cuvintele acestea sună o 
pocnitură groaznică, necuratul peri, sicriul se des
chise, iar in sicriu zăcea intins pre spate ființa 
cea neagră. încet se sculă ea diu sicriu și prin- 
dind pre Stan de mână îi <Jise : — „Stane, „Stane ! 
prin tine m’am curățit eu astăzi de pâcateP — „Eu 
sunt împăratul Nero, — continuă figura cea neagră
— moșul împărătesei celei de acuma, carele am 
făcut multe și mari fărădelegi. Am condus popo
rul său, am pedepsit poporul meu pre nedreptate.
— și am făcut și alte multe pecate. Sunt acuma 
50 ani de când am murit pedepsit de Dtjeu ca 
se mă fac strigoi și se umblu noaptea prin 
această pustietate. Câți oameni au venit aici se 
doarmă, toți au murit de frică vedăndu-mă — nu
mai tu Stane ești unicul care nu te-ai infricat. 
Patru norocuri ai avut că ești incă in viață, și nu 
ești și tu acolo unde sunt ceialalți mulți, adecă: 
1. Că nu ai deschis ușa când ceteai in pat. 2. 
Că nn ai luat sapa in spate când ți-am poruncit. 
3. Că n’ai descuiat ușa criptei când am ajuns


