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De minune!
Ungurii lucrează în ruptul capului 

ca de milleniu se poată pregăti la Bu
dapesta lucruri de minune de frumoase 
și înălțătoare pentru ei, dar’ toate semnele 
arată că sforțările lor o se ducă la un 
sfirșit în acel fel „de minune", cum Ro
mânul înțelege când zice cuiva:

Te făcuși — de minune!
Ca să nu creadă cineva că numai 

așa din încăpăținare românească vorbim 
cam în batjocură despre o muncă așa 
mare și scumpă a Ungurilor, vom da 
două pilde.

Neputincioși de-a arâta lumii lucrări 
măestre făcute de oamenii lor înșiși, 
pecum li s’ar ședea, ei au trimis pe 
Pulszky să le cumpere de prin țerile 
bogate în mari măestri, tablouri și statue 
frumoase, pe cari să le pue spre vedere 
lumii ce va veni. Pulszky s’a dus 
în Italia și s’a dat pe chefuite și s’a 
îndrăgit de-o femee frumoasă, cu care 
a mâncat mulțime de bani, ear' când 
la cumpărat, aluat lucruri de nimic plătite 
cu sume grozave, de rîde lumea de 
Unguri de toți, pentru atâta «pricepere» 
în prețuirea lucrurilor de artă. Era în 
Italia un museu cu tablouri, numit 
„Scarpa", museu cam de-a doua, a treia 
mână. Cei ce-’l aveau, l’au îmbiat prin 
toată Europa de venzare pentru 100,000 
franci. (50,000 fl.) Și n’au căpătat pe el 
pe tot atâtă. Au ajuns să-’l liciteze. 
La licitație s’a dus și Pulszky și a pus 
pe femeea ce ajunsese a-’l purta de nas, 
se liciteze în locul lui. Aceea, înțeleasă 
să vede cu licitatorii, a dat pe un singur
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chip din ace.l mus eu, f30,000 franci! 
Chipul nu e vrednic nici 25,000. Așa 
și cu altele: a trimis Pulszky lăzi întregi 
de pânze și chipuri cioplite, nește lucruri 
slabe, care numai admirate nu pot fi de 
pricepători în ale artei, cel mult de cutare 
»fodroș Pista băcsi« de pe Alfold. Ear 
după ce-a mâncat 400,000 fl. prin țeri 
streine și și-a procopsit nația și milleniul 
cu astfel de lucruri, Pulszky zice: simt 
nebun, dați-me la casa de nebuni, că 
bine încă am trăit destul!

Las’ că, repețim, li se ședea Ungu
rilor se iasă la un astfel de prilegiu, în 
fața lumii numai cu lucrări făcute de 
oameni de-ai lor, căci ce pot Italienii și 
Francezii, o știe lumea, și ea ar voi se 
vadă la această mare serbare «națională 
maghiară« ce pot dar’ ei, Maghiarii?

Inchipue-’ți acum esposiția de ta
blouri de milleniu. Ce-o se zică price
pătorii în fața ei, dacă nu aceea că: 
într’adevăr e — de minune!

Altă pildă.
Au plănuit Ungurii să zidească de 

milleniu un sat în Budapesta, care să fie 
un mic chip al mestecăturii de popoare 
din țară. O uliță a satului e «strada 
maghiară«, alta e „a naționalităților!1 In 
asta din urmă e câte-o casă românească, 
alta slovăcească, alta serbească, alta 
ruteană, și așa mai departe, fie-care cu 
toate cele de lipsă unei curți.

Casa românească, făcută la Sălașul- 
de-sus, are pe lângă ea o șură cu graj
duri, o cocină, cotarcă și fântână. A 
costat de tot 3800 fl.

In această casă vor fi între altele, 
țineți-vă rîsul, de puteți, iubiți ceti

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

tori, — cinci păpuși mari, îmbrăcate în 
feliurite porturi românești din comitat!

Săracă sărbare de milleniu! Este 
aceasta oare într’adevăr o „sărbătoare", 
a țerii, precum foile ungurești o spun 
zilnic ?

O, nu! De-ar fi sărbătoare a țerii, 
adecă a tuturor poporelor, n’ar fi lipsă 
să pui tu păpuși în casele făcute după 
chipul celor a nemaghiarilor, că am avea 
doar’ și noi Românii pe cine și cu ce 
trimite acolo, cinci Româncuțe cu ochi 
vii, care se-’și arate portul și frumseță 
în fața lumii streine, și tot așa ar trimite 
și Slovacii și Serbii și alte neamuri.

Așa însă, Ungurii dovedesc ei înșiși 
lumii streine, cât de dragi îi au pe ei 
celelalte popoare din țară, că sunt ne- 
voiți să facă păpuși ca se arate ce fel 
de ființe vii mai simt în țeara aceasta, 
afară de neamul cu pinteni!

Și lumea streină văzănd aceasta, 
va trebui să-’și zică iarăși, negreșit, că 
’i-s’a arâtat un lucru — de minune!

Si câte alte încă, lucruri tot în 
acest fel de minune, va fi dat lumii să 
vadă în Budapesta la milleniu, și dacă 
și noi ne vom face cum să cade datoria 
în față acestei sărbări forțate și neade
vărate, și cu noi alăturea și frații noștri 
Șerbi și Slovaci, — străinătatea întor- 
căndu-să ■ dela milleniul unguresc își va 
zice negreșit:

Cu adevărat de minune sunt toate 
ce acolo am văzut: și stările din Pesta, 
și exposiția, și satul millenar și, mai 
ales, stările în țara însăși!

Și nu fără cuvent va judeca lumea 
așa despre o țară cârmuită cum a 
noastră e cârmuită!
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„Fariseism". „ Tribuna" de Marți 
cătrănită foarte, pe întreaga sa față primă, 
scarmână teribil la „Revista Orăștiei" pentru- 
că îndrăsnește a scrie cum ei nu-’i prea place. 
In năcasul seu însă «Tribuna» ne dă de nou 
dovadă, că aprinderile de care pătimește în 
timpul din urmă, o fac să judece rău lumea, 
văzând în jur de sine numai oameni de rea 
credință, rafinați, «farisei», ori apoi că por
nește dela sine însăși în judecarea altora. Luând 
anume notiță despre entrefiletul nostru din 
numărul trecut «In fața milleniului», «Tri
buna» scrie:

«lariseism.*  După declarația de răsboiu 
„R. O.“ ca reflexiune la un articol al nostru 
în care pledam pentru o manifestare bărbă
tească în fața milleniului, scrie următoarele:

«Dorim din toată inima să vedem această 
lucrare pregătită și dusă în deplinire cât să 
poate mai cu bărbăție.»

Ce este aceasta dacă nu fariseism!
Te aliezi cu millenariul care cerea în

dulcirea Ungurilor și cu el împreună declari 
și pregătești războiu partidului național, și apoi 
tot tu te zici (?) că dorești manifestația în fața 
milleniului? —

Adecă trage, mă rog, la îndoială bună- 
credința cuvintelor noastre, și crede că noi un 
fel scriem și altul sințim, că poate noi n’am 
fi dorind manifestație mare în contra mille
niului unguresc! Destul de urît. Cetitorii 
noștri știu însă ce păreri avem noi despre 
milleniu, pentru lămurirea celor dela „Tribuna" 
însă, reîmprospetăm aceea ce «Revista Orăș
tiei» a scris până acum. In nr. 50 din anul 
trecut, în articolul de frunte se zice despre 
milleniu:

»E un tămbălău pentru noi fără de nici 
un preț, care nouă nu ne poate prici nuî nici 
o bucurie, cel mult întristare, făcându-ne să 
ne aducem aminte că într’adevăr să împlinesc 
o miie de ani de când avem nenorocirea a fi 
stăpâniți de niște oameni fără inimă față de 
noi. De-ar avea numai nițel simțământ în tru
purile lor, oamenii aceștia ar trebui să vadă 
că noi nu putem, sărbători cu ei împreună în 
acele zile. Ar fi un vânzător al cinstei nea
mului seu acel Român, bărbat sau flăcău, bă
trân sau tiner, care ar primi a face parte din 
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Din ziarul unei dame.

Eram numai o gâscuță 
în rochițe vișinii,
Nu ’ncetase mama bine
Să ’mi dea încă jucării,

Și'i făceam atâtea, Doamne! 
Biata nu mai cuteza
Să mă lase pâri la școală 
Să merg macar singurea,

Căci cu-obrajii foc de rumeni 
Și din ochi țișnind văpăi 
îi veneam încungiurată 
De un cârd de țăngălăi!

Și-apoi vai de biata pace
Pe-unde ceata mea trecea :
Răsuna piața ! însă 
Mai ales de gura mea !..

Fără stîmpăr, cu ’nfocații 
„Curtezani" mă zbeguiam, 
Mă dam roată printre denșii, 
Și rideam, și’i nebuneam /...

*

Stol iubit de zile bune
De-abia mai zărite ’n zare, 
Cum vă depărtați de mine 
Tot mai mult și tot mai tare!

între voi și între mine
Un nor des par că să lasă
Ce vederii mi v’ascunde
Și fatal mereu să ’ndeasă.

Se pot, brațele mi-aș tinde
Să vă prind și-aduc pe loc,
Să vă mai trăesc odată
Dulci, nebune, cu noroc...

Dar' cum clipa ce-arn scăpat’o 
Nu să ’ntoarce înapoi,
Mă trezesc cu ochii ’n lacrimi 
Gândind, zile dragi, la voi...

Ioan Moța.

Hrană sufletească.
Cu multă plăcere ne luăm astăzi voe 

să vorbim earăși cetitorilor noștri ceva despre 
prea folositoarea întreprindere a d-lor Carol 
Muller din București, ca editor, și Dumitru 
Stăncescu, ca conducător al „Bibliotecii 
pentru toți".

Cu bine începând, această publicație a 
străduit și străduește spre tot mai bine, și în- 
într’adevăr ea e pe calea unui avânt neaștep
tat de îmbucurător.

In anul dintâi a scos de sub tipar 26 de 
volume, despre cari am vorbit, (vezi Nr. 51 
din «Revista Orăștiei» de anul trecut). De 
astă-data vom vorbî pe scurt despre cărti
celele apărute în anul al doilea, Nr. 26 încoace.

Nr. 26 e: „Din biografiile oamenilor 
celebri", traducere după feluriți scriitori streini 
de Dumitru Stăncescu. O carte aceasta de 
mare folos mai ales pentru tineri, studenți, și 
alții, cuprinzind în schițe scurte, date ce te 
fac cunoscut cu 25 de bărbați mari ai lumii: 
scriitorii, filosofi, pictori, oratori, sculptori etc. 
și dela vre-o 15 ne dă și fotografiile lor. E 
prea ieftină această cărticică cu 16 cr, cu cât 
să vinde și ea ca și celelalte toate I

Nr. 27: „Antichitatea greacă" de Ma- 
hoffy, traducere de L. T., un volum prețios

ce ne face cu de-amănuntul cunoscut vechiul 
popor grec, odinioară atât de mare și tare. 
Aflăm aci amănunte despre care era caracterul 
grecilor peste tot; cum era făcut un oraș al 
lor, cum o casă, care era viața Grecilor în 
familie, creșterea, robii, negoțul, înmormântarea, 
religia, legile, calendarul, și alte multe, — lu
cruri foarte bune să le știm și de lipsă mai 
ales tinerilor studenți, dela care să cere să 
aibă cunoștință despre popoare. In cărticica 
asta le află pe scurt și îndesate toate.

Nrii 28, 29, 30, 31, 32 și 33, cu
prind la un loc, întreagă lucrarea literară a 
unuia dintre cei mai mari scriitori poporali 
români, alui Ioan Creangă. Care cărturar ro
mân umblat câtuși de cât în ale cetitului, n’a 
auzit de acest nume ori nu s’a întâlnit cu el 
prin vre-un călindar, prin vr'o foaie, și întâl- 
nindu-’l, care n’a rămas încântat de felul plin 
de duch și veselie cum dânsul scrie! Trebue 
într’adevăr să ne bucurăm ca de lucru mare 
că putem avea scrierile acestui literat, pe 
lângă prețuri așa mici, cum ni-le îmbie «Bi
blioteca pentru toții» Lucrarea lui Creangă 
stă din două părți: una, aduceri aminte din 
copilărie, a doua : Povești. Făcea pân’ acum 
două volume ce costau vre-o 5 fl. — acum 
le poți avea pe toate la un loc (toate șase 
broșurelele) cu 96 cri, dar’ pot fi cumpărate 
și singuratice, cu câte 16 cr.
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al lor alaiul Petreacă-’și ei de ei, noi n’avem 
de ce ne bucura», etc.

Ear’ în articolul de anul nou (Nr. 1 din 
estan al „Revistei"), am zis:

„Anul viitor, pe pragul căruia stăm, 
este mai ales un an, care ne chiamă cu glas 
tare la grele opintiri și cheltueli de puteri. 
E anul milleniului unguresc cu care vom avea 
încă mult și greu de lucru!"

Acestea, domnilor dela «Tribuna», noi 
le scriam în zilele când D-voastră vă certați 
ca la ușa — parlamentului unguresc, și când 
acum v’am auzit făgăduind oare-cum «oficios» 
că să va pune la cale manifestație bărbătească 
în fața milleniului, noi ne-am bucurat cu ade
vărat, căci făgăduința asta era tocmai după 
așteptarea și dorința noastră.

E așadar’ cel puțin lucru urît să scrieți 
cum ați scris, că bucuria noastră ar fi «fa
riseism ».

Noi atât de orbiți de patimă nu sântem 
ca pentru cuvântul că în unele privințe nu 
ne-am fi înțelegând, să nu vă spriginim nici 
atunci când v’am vedea punând la cale lu
cruri bune.

Da, repețim că dorim din inimă să ve
dem acea manifestație pusă la cale și dusă 
în deplinire cu multă bărbăție I Și mai adau- 
gem la asta o dorință nouă, și anume: noi 
dorim tare, ca făgăduința asta frumoasă, să nu 
cumva să rămână numai — făgăduință!

Alegerile noue
dela

Dobra, Petroșeni și — Ilia.

A trecut și această a doua probă! 
Sfirșitul ei peste tot luat, e mulțumitor, 
întrucât în douâ din cercurile numite, 
au eșit scoși din urnă tot ațâța români câți 
și de rendul trecut. Am fost mulțumiți 
cu reușita din rândul trecut, sântem și 
cu aceea din rendul acesta.

Numai întrun cerc, dorințele drepte 
ale Românilor celor buni, au suferit în
frângere : în cercul Iliei. Aceasta ne 
miră. De rendul trecut Ilia era pe care 
o puneam mereu în frunte, căci la Ilia 
eșise o listă curat românească: 4 Ro
mâni din cei mai buni, — de astă-dată 
Ilia trebue sâ o punem mai napoi ca 
Dobra și Petroșenii, căci aci sfirșitul a 
fost mult mai slab pentru noi, decât de 
rândul trecut. In’rândul trecut reușiseră 
4 Români neatârnători, cari întrând în 
congregație ar fi vorbit cum inima le-ar 
fi dictat, căci n’aveau nici un cuvânt 
de-a se teme de încruntarea sprâncenelor 
solgăbiraelor ori altor „mari“ bidigănii, 
— în rândul acesta a reușit 1 Român

Mulți au încercat să-’și scrie aducerile 
aminte din copilărie, dar’ ca Creangă nime
nea n’a isbutit, de el nu te mai saturi să-’l 
cetești; și mulți au scris povești, dar’ pe 
Creangă earăși nimeni nu ’l-a putut nici ur
ma decum întrece, în felul cum el scrie. Totul 
la el e plin de duch și veselie, par’că asculți 
pe un unchiaș ișteț și neîntrecut de șăgalnic, 
povestindu-’ți ștrengării cari de cari mai des
fătătoare.

Rugăm pe cetitorii „Revistei Orăștiei" 
să cumpere aceste cărticele, și-’i încredințăm 
că vor fi prea mulțumiți de elel

Nr. 34: „Istorice" de Ionescu-Gion, cu 
portretul autorului. E un volum ce cuprinde 
trei lucrări istorice scoase pe ales din scrie
rile istorice ale d-lui Ionescu-Gion, un scriitor 
istoric dintre cei mai tineri și mai buni ai 
noștri. Cele trei lucrări din volumașul de care 
vorbim sânt: «Dacia Caterinei a II-a«, «O 
încercare de colonisare în Țara-Românească» 
și «Nicolae P. Mavrogheni», toate trei foarte 
de interes.

Nr. 35: „La gura sobei" snoave și bas
me de Dumitru Stăncescu, cu portretul au
torului. Un volum earăși dintre cele mai bune 
ale «Bibliotecii pentru toții». Dl D. Stăncescu 
e un povestitor poporal dintre cei mai buni 
ai noștri și singur în felul seu. Scrie scurt și 
te trece repede dela o întâmplare la alta, fără, 

neatârnător, unul atârnător (notar) și 
doi Unguri!

Adecă față de trecut am perdut 
doi membri în congregație.

Lăsăm să urmeze scrisorile ce am 
primit despre aceste alegeri.

Eată-le:

Alegerea dela Dobra.
Dobra, 9 Febr. 1896.

D-le Redactor,

Este cunoscut sfirșitul alegerii dintâi în 
cercul nostru: reușiseră 5 Români, și 1 străin. 
Protestată fiind alegerea, și nimicită, noi 
ne-am pregătit de a 2 alegere cu nădejde ca 
să fie curățită și de cel 1 străin. Am ținut o 
consfătuire în loc cu inteligența de aici, apoi 
a doua cu inteligența din cerc. S’a hotărît în
lăturarea ori cărui străini

Așa am întrat în luptă. President acuma: 
Ăcs Săndor din Ilia și protopretorul Goro 
de față.

Notarii noștri și primarii au făcut ce au 
putut pentru mai marii lor, dar’ nu prea.

Ei candidase 3 străini: pe Goro, Hohn 
și Mikse. în dimineața alegerei slăbise la unul: 
Gord.

Presidentul s’a purtat cinstit, tot așa și 
Gord, dar’ nu așa vr’o 2 scriitorași, cari apu
când țedulele dela alegători ștergea un nume 
și scria pe Gord. Și între mulți sânt și unii 
mai slabi de înger, care credeau că nu e bine 
să se strice cu mai marii notarilor români, 
buni și ei, căci i-ar putea delătura și înlocui 
cu alții, unguri, mai răi. Astfel ca prin pene a 
reeșit și acum Gord. Aleși dar’ sânt în cercul 
Dobrei: 1. Dr. L. Petric 2. Aron Muntean 
3. Iosif Petroviciu 4. Ioan Morar, preot 5. I. 
Sârb și 6. Gord Ede. Vorbă scurtă: Am reușit 
destul de bine.

Laudă merită: bravii economi Aron Mun
tean, Nicolae Criste a Iluții, din Dobra — 
apoi Gostăeștu din Lăpușnic, și Roșcanenii!

De osândit peste tot: nestătornicia unor 
bărbați, cari nu fac politică cinstită. Fac gură 
unde nu trebue și întră în tufă unde ar tre
bui să dee peptl — Caractere ne trebue între 
inteligenți, apoi poporul e bun.

— Totodată am înțeles că foarte mulți 
îndreptățiți alegători au fost șterși din lista 
pro 1896 — anul alegerei de deputați dietali.

Nu s'au publicat listele, fi așa nici ri am 
putut reclama !

Cluburile naționale ar trebui înființate 
pretutindea și apoi aceste să se intereseze de 
liste, să nu rămână fruntașii românilor ne- 
luați în liste.

Cu deosebire preoții și învățătorii sânt 
scoși din liste I d. e. din Brîznic, Lăpușnic etc.

cu toate acestea, să simți vre-o ruptură între 
ele. Pe o față îți spune atâtea cât altul ’ți-ar 
fi spus pe trei-patru. Are apoi o limbă desă
vârșit de netedă și dulce românească. Reco
mandăm cu căldură toate scrierile d-sale, pre
cum și volumașul acesta, ce cuprinde 16 
snoave scurte și de haz despre Țigani, Jidani 
Nemți etc. și 5 povești foarte frumoase.

Nr. 36: „Povești de Crăciun" vo
lum tradus de mai mulți inși, din feluriți 
scriitori, și cuprinzând povești scurte menite 
a îndrepta spre bine sufletele și mințile ceti
torilor, mai ales a tinerimii, pe seama căreia 
e întocmit volumul. Sânt lucrări așa de bune 
că nu trebue așteptat Crăciunul ca să le ce
tești, ci să le dai în mâna tinerimii în totdeuna.

Nr, 37: Proză și epigrame, de Radu 
D. Rosetti, scriitor tinăr și cu talent, negreșit, 
dar' încă în desvoltare. Scrie bine. îndeosebi 
epigramele îi sânt bune.

Nr, 38: „ Werther" de Goethe, tradus, 
în frunte cu portretul frumosului Goethe. E 
o lucrare de forță a marelui poet german, și 
românește e bine tradusă. Trebue să ne bu
curăm că «Biblioteca pentru toți*  a început 
să scoață și astfel de opere mai mari și de 
preț, cari în zădar la eăutai pe piața literaturei 
noastre, sau și de le aflai (Werther a mai fost 
tradus, dar' slab) le aflai în o formă vrednică 
de compătimit.

Alegerea dela Hia.
Ilia, 10 Febr. n. 1896.

D-le Redactor,
Precât am fost de glorioși la alegerea 

din toamnă pentru congregație, pe atât sântem 
de învinși acum la a doua alegere. De unde 
vine asta? De acolo că neînțelegeri sânt sus, 
neînțelegeri jos I Toți oamenii pricepători sânt 
puși pe gâduri de lucrurile întâmplate la Sibiiu 
între »fruntași». Mulți întreabă că de aceea 
s’au luptat și au suferit șicanări pentru ei, ca 
acum de acestea să ne facă ? Nu să mai inte
resează oamenii noștri de nimic. Să serbează 
milleniul de cătră contrarii noștri, noi însă și 
în nădejdea ce am mai avut'o nu ne mai vine 
a crede, ci sântem amărîți și năcăjiți până 
dincolo I

își va trage sama odată acela care dând 
cu pumnul în masă a făcut se sară în laturi 
toti cari erau de mult la masă:

Certele domnilor de sus au avut urmarea 
și aici jos la noi, arâtându-să în nepăsarea de 
acum la a doua alegere pentru membrii la 
congregație. Era odată o foaie pe care fiește- 
care român abia apuca s’o capete, și îți părea că 
nu te slugăresc ochii precum ai voi să o ce
tești, dar’ acum numai cu silă o mai primești. 
Acolo aveam noi dată linia de ținută și anume 
așa după-cum noi simțim, și toți ne străduiam 
ca într'acolo să tindem unde ea ne arată. 
Acum însă s’au schimbat oamenii, și cu ei și 
lucrurile I

Nu eu le spun acestea, d-le Redactor, 
ci sânt numai vorbe și păreri amare, auzite 
din gura obștei celei mari, cu prilegiul alege
rilor de care ve scriu.

In toamnă am reușit cu o listă curat 
națională, acum la a doua alegere nu! Acum 
ne-au scos ohii contrarii noștri punând numai 
pe iubitul nostru protopop, dar’ și pe dânsul 
mai mult de silă decât de voe bună

Las’ că multă slăbiciune au arătat de 
astă-dată mulți dintre ai noștri, cari lăsându-și 
conștiința acasă, au venit și au votat contra 
noastră. Intre ei chiar unii învățători și preoți.

Au venit 201 alegători însă cei mai mulți 
n’au fost de folos. Aceștia n’au pus în urnă 
pe acei membri cari eșind învingători să-'i apere 
cu vrednicie în congregațiune ci au votat 
pentru pretorul Hohn Kăroly, postarul Fekete 
Aladăr și notarul Simeon Dragomir.

Și au eșit aceștia aleși cu majoritate de 
numai 1 vot, zi române, m vot!

N’au lipsit din partea oficianților nici 
amenințările și înfricările. Să știe din >Re
vista Orăștiei» ce încurcătură era să fie de nu 
eram noi cu grigiă. S’au luat apoi cu toții dela 
notar la notar, spunându-le și făcând câte știu 
ei. Până și pe proprietarul mare sârb, Cser- 
novits din Zam, l’au adus la alegere. Oamenii 
aceștia mai rău s’au chinuit în săptămâna din

Nr. 39: „Povestea vorbii" de Anton 
Pan, partea a IlI-a (partea I e sub Nr. 16, 
a Il-a sub 25 ai «Bibliotecii»). Scrierile pline 
de înțelepciune și de povățiuri spre bine ale 
lui Pann erau mult cercate și-neaflate. Acum 
le avem Să ne folosim de prilegiu le să și 
dăm în mâna tuturor ce știu ceti Sânt pagine 
de aur toate paginele acestor scrieri!

Nr. 40: „De prin veacuri", de Carmen 
Sylva, Regina României. E volumul al II-lea, 
sub același titlu (întâiul e sub Nr. 7.) și e un 
volum ce face, ca și celalalt, multă onoare 
«Bibliotecii pentru toți» și celor ce îl au pe 
masă. Sânt lucrări mărunte scoase mai ales 
din istorie și înfrumsețate foarte de bogata 
fantasie a autoarei Aflăm aci: „Fiica lui De- 
cebal“, „Dragomira“, „Constantin Brâncovean" 
„Petru Cercel'*,  „Căderea Vidinului" și altele, 
totatâtea lucrări ce ne privesc și plac.

Nr. 41: ,, Cele dintâi noțiuni asupra ști
ințelor" de Huxley, membru al societății re
gale din Londra, traducere.

♦

Eată în câteva cuvinte, ce putem afla 
în „ Biblioteca pentru toți".

După cea mai bună a noastră părere, 
aci află cetitorul o hrană sufletească cum 
mai bună nu să poate dori: desfătătoare și 
în același timp spre bine povățuitoare. Și 
cine oare nu dorește se poată da astfel de 

urmă, ca în agonia morțiil Și după atâta 
sforțare, au reușit cu — z vot!

Ne-a durut tare loviturile venite dela a 
noștri. Nu pot tăcea ticăloșiile unor oameni. 
Trebue să numesc persoane, ca Partehie Dehel 
Mihai Cărmăzan, Iosif Popescu, toți învățători. 
Era să uit pe dl Cioran din Branișca, despre 
care mi-’i greu să mai zic chiar și rău. A 
fost și un popă între cei rătăciți, care nu mai 
știi că ce o să se aleagă de capul lui.

Apoi loviturile venite dela notarii „ro
mâni eftră ne dor. Un Lăcătuș care ne 
roagă să-’l alegem pe la si noade și congrese, 
sta acum în ușă și punea cu sila în mâna 
alegătorilor sediile contrare nouă.

Unde e apoi și »fiul meu Iuliu» recte 
Năndra Gyula? Cum ai cutezat, iubitule, să 
lovești cu bastonul peste picioare pe bătrânul 
preot din Sîrbi pentru-că n’a băgat țedula 
ce i-ai dat’o?

Vrednici de laudă și români buni au 
fost d-ni: Oltean, Nicolau Iuga, isteț învățător, 
d-nii preoți din Branișca și din Câmpuri, în
vățătorii Popoviciu, Pârvu, Olariu, Rusu și alții 
cari îmi vor ierta dacă am trecut cu vederea. 
Deasemenea preoții din notariatele Vălișoara 
și Căienel, cari să ierte că nu-’i scriu aci, căci 
nu le știu numele.

Dar’ cu toate sforțările, slabă victorie 
au secerat la Ilia — cu un vot!

Eu nu mă semnez cu numele «Delean» 
ca să fie prepusul tot asupra părintelui Budoiu 
— pentru ce de altfel îl pismuesc, ci mă 
semnez cu cinste: Un român.

Alegerea dela Petroșeni.
Despre alegerea dela Petroșeni aflăm 

următoarele:
Duminecă nainte de ziua alegerii, proto

pretorul Buda Kăroly a poftit la sine pe câțiva 
inși la o consfătuire, și anume pe domnii 
Ștefan Rădic, protopop gr.-cat. și Avram Stanca, 
adm. protop. gr.-or. V. Dombora notar, din 
partea Românilor, apoi pe d-nii Barcsay Ărpăd, 
Andreics Jănos, dir. minelor de cărbuni, și Gord 
Ferencz, din partea Maghiarilor.

în această consfătuire (întâia consfătuire 
de acest fel la care au fost poftiți și fruntașii 
Români), după mai multe desbateri s’a ajuns 
la încheiarea unei buneînvoeli (pact) în înțe
lesul căreia, din cei cinci membri ce aveau să 
se aleagă, să fie trei Români și doi Unguri.

S’au statorit persoanele ce să fie alese, 
d-nii: V. Dombora, not., Basiliu Socol, preot 
(Livezeni), Isidor Saturn, preot (Merișor), Ro
mâni, apoi Andreics Jănos (Sârb de neam) și 
Matyăsowsky Jozsef.

Aceștia an și reușit ca aleși.
Noi între împrejurările sociale și cultu

rale între cari trăim, sântem mulțumiți cu 
acest șfîrșit.

hrană sufletului seu? Acum o poate avea fie
care om cu carte, cât de sărac, să nu peardă 
dar’ vremea și prilegiul.

Pentru popor noi recomandăm anume 
cărțile de sub numerii:28, 29, 30, 31, 32,33, 
35, 36 și 39. Acestea sânt toate scrise așa 
că fiecare țeran să le înțeleagă. Celelalte, bune 
și ele, sânt scrise în limba literară înaltă, ne
pricepută de popor.

Copleșiți de multe năcasuri, noi nu le 
vom simți așa de greu, dacă ne vom ști căuta și 
desfătări nemateriale, și astfel de desfătări plă
cute, răcoritoare oare-cum, aflăm în căr
ticelele de care am vorbit. Piccolo.

Si dacă... y
Și dacă ’n mândre primăveri 

Cresc flori mirositoare,
E că pământul e scăldat 

în sfântul foc de soare I

Viața noastră e un vis
Ear’ omul visătorul,

De vrei un dulce vis să ai
Nutrește ’n pept amorul!

Numai iubirea sinceră
Și sfântă fericește, —

De vrei ferice să trăesti
Copilă, dar’, iubește!

Emilia Sabo,
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Spriginitori ai Jidanului.
Șibot, la 10 Febr, 1896

D-le Redactor,
Vineri în 7 1 c. având subscrisul ceva 

de lucru în comuna Balomir, trecând prin ea 
am vâzut o mulțime de cară cu peatră și cu 
cărămidă trăgând în curtea jidanului Klein. 
Un locuitor ’mi-a spus că Jidanul voește sâ-’și 
facă o șură și un magazin pentru bucate și 
altele. Am întrebat apoi de le plătește bine 
la cei ce îl ajută? ’Mi-a răspuns că nu, ni
mica nu le plătește, ci numai așa în clacă 
îi lucră, pentru-că pe unii îi împrumută cu 
bar>i eară altora le dă beutură pe așteptare. 
Adecă, pe lângă folosul ce-’l trage din că
mătăria cea mare, că dă bani cu percente 
foarte urcate, mai ia și — clăcă 1

Am înțeles anume, că el împrumută 
de băncele celea mari jidovești bani cu 6% 
(șeasă la sută) apoi le dă la oameni mai să
răcuți chiar și cu 3O°/0. Și nu numai în aceea 
comună dar’ și în cele vecine, care toate să
răcesc stoarse în acest chip.

Durere că poporul nostru deși este 
pișcat și supt până la inimă de aceste lipitori 
veninoase, totuși nu se deșteaptă car când 
să va deștepta va fi prea târziu! După-ce 
cu locuitorul acesta am mai vorbit multe lu
cruri bune, spre folosul poporului, m’am dus 
de-a dreptul la casa preotului N. Suciu, ca 
și mai bine să mă pot lumina despre celea 
auzite. Acolo mergând am aflat și pe alte 
persoane cinstite din comuna aceea care ase
menea erau mâhnite uitându-se la locuitorii 
lor cum se făceau iobagi la Iuda! ’Mi-a spus 
și acelea persoane că prelângă toate între- 
punerile lor ca se nu se ducă la Jidan sâ se 
închine lui, totuși sânt unele suflete slabe și 
nepricepâtoare care nu vreau se înțeleagă în
vățătura conducătorilor lor I Și acest perciunat 
apoi văzând că o parte de oameni îl ascultă, 
să silește în ruptul capului ca și pe alte su
flete să le tragă pe partea sa, ca astfel în 
urmă să poată a-și bate joc și de conducă
torii poporului! înțelegând acestea am vrut 
se însemn pe toți aceia, cari s’au făcut iobagi 
Jidanului, și să-’i dau la gazete să-’i știe lu
mea toată, dar’ ’mi-am stâmpărat încă mânia 
asupra lor, în credința că de azi încolo nu 
s’or mai face slugă la Iuda. Ear’ dacă totuș 
nu să vor feri de cuibul acestui jidan, îi voi 
pune și cu numele prin foi, pentru ca să 
se știe.

♦

Rugăm și noi din parte-ne pe Ro
mânii buni din Șibot să stătue cu sfa
tul și cu îndemnul pe lângă cei-ce încă 
nu se pot desbăra de Jidanul, să-’l pă
răsească pe el, și să se ajuture ei creș
tinii între sine, căci cu mult mai bine 
le e și lor și viței noastre românești 
peste tot.

Doar’ numai n’om mai fi și azi 
iobagi la câți trași-împinși cari sunt 
veniți printre noi nu de dragul nostru, 
ca să ne facă bine, ci ca să folosească 
neștiința noastră și să ne stoarcă bine!

Răzbunare urîtă.
Seliste. 12 Febr. 1896.

Onorată Redacțiune,
Multe patimi s’au deslănțuit acum cu așa 

zisa „crisă“ și mai multe încă ațițate ard în 
spuză. Aderenții „Tribunei nouă" țin să-’și 
răsbune cu tărie tot ce vre-odată i-a agitat 
contra adversarilor lor.

In 6 Februarie eram mai mulți inși la 
amicul nostru Dr. loan Radu în Brad. De 
odată numai ne pomenim, că întră proprietarul 
cuartirului, dl N. Obedh, și poftind la o parte 
pe dl Dr. I. Radu îi zice: „d-le doctor, ce vrea 
dl German, că veni tocmai acum aci și-'mi 
zise să grigesc, că la mine în casă d-voastră 
țineți „adunări politice" și faceți nu știu ce 
scrisori, Or să vie cu jandarmii aici dacă nu 
vă provoc să vă împrăștiați! Eu nu știu ce 
jandarmi ar putea porunci ca în cvartirul d-tale 
se nu vie cine voește să vorbească cu d-ta, 
și să faci în urmă, ce vrei în cuartir!"

Dela dl Obădan, I. German s’a dus la 
pretură și a înaintat o scrisoare.

Nu trecu nici o oară după aceasta și 
ofițerul gendarmăriei din Brad și sosi. Spusă 
că pe temeiul unei denunțări, făcute la pretură 
are poruncă să vadă dacă aici să țin adunări 
secrete și să fac ceva scrisori contrare statului.

I s’a pus la îndemână să cerceteze. A 
căutat ce a aflat mai cu îndemână și a dus cu 
sine, neînțelegând ce e, bilanțul societății ,.Cri- 
șana“ pe 1895, care însă îndată l’a trimis 
iarăși napoi.

Vezi bine neavând ce, n’a descoperit nimic 
precum nădăjduia I. German.

Judece ori-cine de ce e vrednic dară un 
astfel de denunțant!

Și un așa individ mai are încă obrazul 
a să înștiința pe Ia redacțiunile „Tribunei" și 
„Telegrafului Român" ca „apărător al intere
selor românești în Zarand" și corespondent 
„cinstit"?

„Cum nu vii tu Țepeș-Doamne?"
Cu deosebită stimă
Nicolae Pecurariu,

CORESPONDENȚĂ
Balul din Dobra.

Dobra, 11 Febr. 1896.

Domnule Redactor,

Balul din Dobra dat la 27 Ianuarie v. 
de cătră d-nii Dr. Laurențiu Petric, Iosif Pe- 
troviciu și Adam Leșnican în folosul bisericei 
gr.-or. din Dobra, a reușit peste toată aștep
tarea! Sala dela hotelul «Husariu» s’a dovedit 
și de astă-dată, mult prea mică chiar și numai 
pentru publicul mai ales din Dobra și jur.

Toate petrecerile din Dobra sânt renu
mite pentru bunaînțelegere și vioiciune, de 
care totdeuna publicul e însuflețit. Balul acesta 
a întrecut chiar pe altele și în privința aceasta. 
S’au jucat toate patru cadrilele în cea mai 
frumoasă ordine și cu deosebită acurateță.

In pausă, la mezul nopții, s’a întins masa 
în mijlocul salei, la care întreg publicul s’a 
azezat ca într’o familie. S’au ținut și vorbiri, 
anume: Părintele loan Sârbu a vorbit în onoarea 
damelor, Dr. Petric pentru publicul ce-a luat 
parte; Simeon Dragomir pentru d-nii arangeri 
și stimabilele lor soții etc.

Petrecerea a durat până dimineața.
Din drăgălașa cunună a damelor am 

putut însămna pe următoarele: doamnele Dr. 
Petric. Iosif Petroviciu, Adam Leșnican, loan 
Moldovan, Iosif Herbay, George Herbay, Iuliu 
Țig, Moisescu, loan Herbay, Criste, Oprean, 
Muntean, Iustinia Moldovan (Deva), Petroviciu 
(Lapugiu), Popoviciu (Făget), Ognean (Soborșin) 
Hrianka, Solomon Lobi, Ignâcz Lobi, Halpern, 
Rignat (Deva), Kemăny (Dobra), Dragomir 
(Gurasada), Stoica, — apoi d-șoarele: Herbay, 
Tobias, Sindea (Roșcani), Petrovici (Dobra), 
surorile Kemăny, Lobi, Borbăth Anna (Gura
sada), surorile Hits (Abucea).

Cer iertare dela amabilele doamne și 
domnișoare, a căror nume nu le-am putut 
însămna. El.

Teatru în Cugir.
Cugir, i2 Febr. n. 1896.

D-le Redactor,

Rar ni să dă nouă sătenilor câte un pri- 
legiu să ne mai uităm batăr pe câte-o clipă 
două năcasurile zilnice și să ne simțim și noi 
într’o stare mai plăcută, mai desfătată. Așa 
un prilegiu ni s’a dat nouă Cugirenilor în seara 
de 2 Februarie st. n. când diletanții din Cugir 
în edificiul școalei grănițerești au jucat piesa 
teatrală „Cinei CineC, de V. Alesandri. Sala 
eraîndesuită de public atât din loc cât și din jur.

Predarea piesei a reușit peste așteptare! 
Pubicul a fost foarte mulțumit cu ce s’a putut 
vedea și din apausele ce urmau după toate 
scenele, să dovedea aceasta. Diletanții au fost 
următorii: Sandu boer (dl P. Nicoară), Sma- 
randița nepoata boerului (d-șoara Iustina Ste- 
fănescu), Tincuța pretina Smarandiței (d-na 
Nicoara), Florica (d-șoara Valeria Crișan), 
Graur ficior boeresc (dl V. Recean), țerani și 

țerance. întreg jocul piesei numai spre laudă 
le poate slugi diletanților și ar fi de dorit ca 
cât mai des să ne desfăteze cu astfel de pro- 
ducțiuni teatrale. După producțiune a urmat 
joc până în zori de zi, când apoi publicul s’a 
depărtat ducând cu sine plăcute aduceri aminte.

XJn participant,.

NOUTĂȚI
In temniță. O nouă jertfă a arătării însu- 

flețirei sale pentru osândiții în procesul Me
morandului, își ispășește astăzi acest »păcat«. 
E dl Ion Herlea lui Ilie din Vinerea, care 
după osânda dela Cluj a trimis o scrisoare de 
alipire și felicitare cătră osândiți. Tribunalul 
din Deva l’a osândit pentru aceasta la trei 
luni temniță ordinară. Bravul țeran a primit 
cu nepăsare osânda, și din ziua de Tăerea 
capului sfântului han, din ziua numelui său, a 
întrat în tremnița din Deva. Iți dorim să scapi 
în pace și sănătos, iubit frate, din închisoarea 
pe care o suferi I

*
Răspuns. Privitor la întrebarea pusă 

nouă, că oare bine ar fi să se învoiască co
munele noastre cu banca de asigurare de foc 
ce stăpânirea vrea să o facă în părțile acestea, 
dăm azi sfat hotărît comunelor noastre, se nu 
se învoiască cu ele, se respingă a intra 
în acea tovărășie, căci nu epoporului însuși 
de nici un folos! Folosul l’ar trage ear’ alții, 
ce numai de durerile poporului n’au grigiăl 
Representanțele comunele în acest înțeles să 
hotărească la întrebarea ce li s’a pus în pri
vința asta.

*
Convocare. On. membrii a societății 

de lectură rom. din loc, sânt prin aceasta poftiți 
la „adunarea generală" ordinară, ce să va ținea 
Duminecă în 23 Februarie a. c. st. n. la 4 
oare p. m. în localitatea societății. Program: 
1. Deschiderea adunării generale. 2. Raportul 
comitetului. 3. Censurarea și aprobarea rațio- 
ciniului pro 1895. 4. Aprobarea preliminarului 
pro 1896. 5. Alegerea funcționarilor. 6. Even
tual desbaterea altor propuneri.

Orăștie, la 5 Februarie 1896.
Dr. I. Mihu m. p., N. Vilt m p.,

președinte. - notar. .
*

Petrecere. Suboficerii bataillonului 1 
din rog de infanterie 62, din loc, arangează la 
22 Febr. n. o petrecere cu joc în sala otelului 
„Szechenyi". Pot lua parte numai cei invitați, 
începutul la 8 seara.

*
Petrecere în Oravița-montană. «Re

uniunea română de cântări si musică din 
Oravița-mont«. a arangiat Joi la 1/13 Febr 
1896 în sala otelului «Coroana Ung». de 
acolo, o petrecere cu joc împreunată cu con
cert și teatru.

*
Serata literară în Caransebeș. So

cietatea de lectură „loan Popasu“ a teologilor 
și pedagogilor gr.-or. din Caransebeș, dă o 
„Serată literară", în ziua de Trei-îerarchi, 
(30 Ianuarie st. v.) la hotel: «Pomul verde», 
începutul 7*/ 2 oare seara. Pentru comitet: Io- 
sif Birta, secretar Iancu I. Stan, v.-președ. 
Venitul curat e destinat pentru fondul So
cietății și al elevilor bolnavi.

*
O — „poesie". In numărul său de 

Marți „Tribuna", vorbind despre cei ce nu mai 
au putere dar’ mai ales voe, a mai scrie în- 
trânsa, începe cu următoarea declamație:

„Peștii scoși din plinul mării pe uscat, 
se zbat, să svârcolesc. Astfel ni să par și cei 
ce scoși din plinul mării naționale, dela „Tri
buna", au ajuns pe uscatul „Revistei Orăștiei"..

Dragă poete al „Tribunei", dar’ tare ai 
scrintit’o aci, voind să-’ți arăți puterea fantasiei. 
Ai făcut pasul dela sublim la... dăianism.

*
„Vieața" prețioasa revistă literară din 

București, condusă de poetul Al. Vlăhuță și 
care apare în fie-care Duminecă, are în nu
mărul său 37, cel mai nou, următorul cuprins 
bogat și bun:

»Noroc«, nuvelă de Al. Vlăhuță; «Ispita» 
poesie de G. Coșbuc; «Un măestru și un dis
cipol» critica criticei lui M. Dragomirescu asupra 
criticelor lui Maiorescu; «Artiștii» poesie de 
St. 0. Iosif; «Inseparabili» poesie de Radu 
D. Rosetti; «Mărunțișuri politice» critică a 
felului de a face politică în Țară; «Fiți tari» 
poesie de C. Sandu; «Apostolul» poesie de 
Petofi tradusă de St. O, Iosif; «Liniștea mării» 
poesie de M. Anghel, etc.

Precum să poate vedea, un cuprins bo
gat: literatură, critică literară, critică politică, 
critică socială, etc. lucrate toate de scriitori 
cu talent. Noi recomandăm iubitorilor de li- 
turatură această revistă, ca fiind foarte bună.

*
„Familia" foaie literară și beletristică ce 

apare de 32 ani în Oradea-mare sub condu

cerea d-lui Iosif Vulcan, are în numărul sen 4, 
cel mai nou, următorul cuprins: «Alesandru 
Dumas fils», cu portretul; «Resplata» de P. 
O. Boca; «Deputatul nostru» comedie în 3 
acte de Gr Mărunțeanu; «Inimă» poesie de 
Elena din Ardeal; «Pe ghiață» tablou; «Po
iana somnoroasă» legendă de Irwing, tradusă 
de Dr. T.; «Că astăzi» poesie de Enea P. 
Botă; «Ingrășarea anormală» de Dr. I. Poenariu; 
«Descântece de mărit» culese din popor; Sa
lon ; Literatură și arte; Noutăți etc.

Declaratiune.•

în numerul 8 al „Tribunei" sub 
titlul »Celebrități necunoscute«, cine-va 
din Zarand defaimă și în privința stării 
sociale și ținutei românești, pe d-nii Dr. 
1. Radu, N. Pop și N. P^curariu, din 
prilegiul consfătuirei dela Brașov.

Pentru lămurire, subscrișii declarăm, 
că cunoaștem pe numiții domni de băr
bați cu posiție socială respectată, aleși 
membrii la congregațiunea comitatensă 
și în toate corporațiunile noastre locali, 
tineri cari și în viața privată și în a- 
faceri naționale românești, totdeuna 
'și-au împlinit datoria cu zâl și lăpădare 
de sine.

Solidari cu ei, ne esprimăm cele 
mai serioase îngrijiri cu privire la des- 
binările urmate dela secvestrarea «In
stitutului tipografic« și a ziarelor »Tri- 
buna« și «Foaia Poporului«, proprietate 
a noastră a tuturora.

Corespondentul “Tribunei" a fost 
deci condus la denunțările sale de im
pulsuri cu totul străine causei politice, 
cu care să maschează!

7Mrand, Ianuarie 1896.

Savu Stărulă m. p., preot-capelan în Ri- 
bița; Simeon Băcilla m. p., preot în Ormindea; 
George Drăgan m p., preot în Băița; loan 
Roman m. p., preot gr.-or. în Luncoiul-de-sus; 
Avram Glava m. p., învățător în Dealu-mare; 
loan Câmpean m. p., preot în Rovina; Ga- 
vril Borza m. p., preot Dupăpiatra; Aron 
Faur m. p., preot în Potingani; Andron Bog
dan m. p., ales preot în Țerețel; E Pop m. p., 
măestru; Toma Oțel m. p., măestru; Aron 
Radu m. p., măestru; loan Stanciu m. p.; 
Petru Coflica m. p., măestru; N. Faur m. p., 
măestru; George Feier m. p., măestru; Du
mitru Suciu m. p., măestru'; P. Rimbaș m. p., 
comptabil; loan Fugătă m. p., preot în Lun- 
coiul-de-jos; Alexandru Draia m. p., din Criș- 
tior; loan Drâmbărean m p., măestru; Petru 
Cioran m. p, Costea Nicolae m. p., măestru; 
Avisalon Feier m. p., măestru; George Mi- 
heț m. p., măestru; Nicolae German m. p., 
măestru; Constantin Costin m. p., măestru; 
George Golcea m. p., măestru; L. Laslo m. p. 
Nicolae Florea m. p., preot în Rișca; Ioachim 
Comșa m. p., preot în Zdrapți; A. Roman m. p., 
Petru Todoran m. p., preot în Curechiu; N, 
Obădău m. p., negustor; Toader Vraciu m. p.

Numeri singuratici din „Re
vista Orăștiei“ se află de vânzare, 
ă 5 or. unul, la domnul librar 
F. Schăser în Orăștie.

FEL DE FEL
în școală. învățătorul cătră un școlar: 

Toate adunările tale sânt rele. N’ai tu pe 
nime acasă să-’ți ajute, să te învețe ?

Școlarul: Ba am, pe tata.
înv. Nu înțeleg cum de îți ese tot

deauna mai mult decât ar trebui. Ce e tatăl-tău?
Școlarul: — Chelner.
înv. Așa?! Pricep, pricep.

Pentru redacție responsabil: loan M. Convin.
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„ARDELEANA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII

(282) 2—2CONVOCARE.
^f)omnii acționari ai societății, se invită, în Virtutea Hui 18 al statutelor, la a

X-a adunare generală ordinară,
care se Va ține în Orăștie la 20 februarie 1896 st. n. la 2 oare după amiazi in sala 
cea mare din casa proprie (piața^mare Nr. 2), cu următorul

PROGRAM:
1. Raportul anual a Direcțiunii.
2. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Decisiune asupra compturilor anuale.
4. împărțirea profitului curat.
5. Fixarea prețului biletelor de presență pentru anul viitor.
6. Alegerea alor 2 membri în Direcțiune

Domnii acționari, cari doresc a participa la adunare 
la cassa institutului cel mult până la 19 Februarie a. c. st.

Din ședința plenară a direcțiunii institutului, ținută k

7. Alegerea comitetului de supraveghiare pe un nou pe
riod de 3 ani

8. Eventuale propuneri făcute în temeiul § 28 din statute.
9. Exmiterea alor 2 acționari, pentru verificarea procesului

verbal, încheiat în adunarea generală.

sunt poftiți a-’și depune acțiile și documentele de plenipotență 
n. 12 oare antemeridiane.
11 Ianuarie 1896 st. n.

Iosif de Orbonaș m. p.,
președinte.

Dr. Ioan Mihu m. p.,
director-executiv.

CONTUL BILANȚULUI.
ACTIVE: PASIVE:

Cassa în numerar.................................. 7.842 03 Fonduri proprii:
Efecte publice.................................. 40.537 10 Capital social:
Efectele fondului de pensiune 9.760 09 2000 acții â fl. 50 . . 100.000 fl. — cr.
Efectele fondului de zidire . 1.000 — Fond de reservă • • * 55.257 « 01 «
împrumuturi pe cambii cu giranți 410.317 68 Fond de pensiune 9.760 « 09 «
împrumuturi pe cambii cu acop. hip. . 208.635 62 Fond întru acop. perd. instit. 6.752 « 72 «
împrumuturi pe hipotece 167.837 43 Fond de zidire • • 1.000 « — « 172.769 82
împrumuturi pe obligațiuni cu cavenți . 128.808 45 Interese anticipate pro 1896 10.768 91
împrumuturi pe efecte publice 770 — Avansuri dela Banca austro-ungară 22.400 fl. — cr.
Realități................................................... 32.778 fi. 82 cr. i Cambii reescomptate • ■ 170.249 « 25 «

după amortisare .... 163 « 82 « 32.615 — Depuneri ... . 628.462 « 08 «
Mobiliar................................................... 604 fl. 80 cr. Dividende neridicate • 338 « 26 « 821.449 59

după amortisare .... 60 « 48 « 544 32 Diverse conturi creditoare , . . 1.793 09
Diverse conturi debitoare și interese restante • 19.627 27 Profit curat . 21.513 58

1,028.294 99 1,028.294 99

• Miner va» institut tipografic, societate pe acții.

CONTUL PROFITULUI SI PERDERILOR.
SPESE: VENITE:

Interese: Profit transportat din anul trecut 474 82
pentru fondul de reservă 2.239 fl. 96 cr. Interese:

« depuneri spre fructificare . 30.976 « 25 « dela împr. pe cambii cu giranți 37.148 fl. 15 cr.
« cambii reescomptate . 14.138 « 97 « 47.355 18 « « pe cambii cu acop. hip. 17.131 « 59 «

Spese: « « pe hipotece . 14.353 CC 51 «
a) salarii și maree de presență 7.348 fl. 30 cr. « « pe oblig, cu cavenți 12.037 « 25 «
b) chirie, porto, tipărituri, diverse 1.748 « 18 « 9.096 48 « « pe efecte publice .

« efecte publice
61

1.812
« 69

11
«

82.544 30Contribuțiune:
directă...........................................

« «
3.952 fl. 99 cr. Provisiuni........................................... 39 11

de 10% laint. dedep. și comp, de timb. 3.249 « 34 « 7.202 33 Chire.................................................... 2.333 64
Amortisare:

din realități.................................. 163 fl. 82 cr.
din mobiliar.................................. 60 « 48 « 224 30

Profit curat ........................................... 21.513 58
85.391 87 85.391 87

Iosif de Orbonaș m. p., 
membru în direcțiune.

Orăștie la 31 Decemvrie 1895.

Nioolau Vlad m. p., Dr. Ioan Mihu m. p.,
membru în direcțiune. director executiv.

Nioolau Vilt m. p.,
prim-comptabil.

Subsemnatul comitet am examinat conturile presente fl le-am aflat în deplină regulă.
Orăștie, la 31 Ianuarie 1896.

COMITETUL DE SUPRAVEGHIARE:

Constantin Baicu m. p. Ioan Lazaroiu m. p. Ioan Branga m. p.

Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu.
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Cine a provocat crisa „Tribunei1*?
Arad, 10 Febr. n. 1896.

In felul cum s’a resolvat «crisa« 
„Tribunei" me simț dispensat de a me- 
nagia susceptibilitățile personale, și dator 
sunt față cu causa și cu partidul națio
nal, ca franc și deschis să vorbesc. 
Cele ce voiu expune pentru lămurirea 
chestiunei, nu simt simple bănueli, sunt 
convingeri întemeiate pe fapte.

Crisa a isbucnit în mod latent din 
temnița Seghedinului și a devenit acută 
și inevitabilă după pelerinagiul comite
tului național la ministrul Bănffy. Ea 
se presenta ca provocată de cătră dl 
T. L. Abini, care ca proprietar «fictiv**  
era acusat și bănuit că râvnește la avere 
streină. Acum însă după-ce dl Albini 
a cedat, și «averea națională*»  s’a „asi
gurat în forma cea mai mulțumitoare 
pe seama aderăratului proprietar" după 
cum afirmă „Tribuna*',  — este evident că 
nu motive de economie națională, ci 
motive curat politice sânt, care au pro
vocat crisa „Tribunei" și crisa în sinul 
comitetului.

Prin actul de cesiune dela dl T. 
L. Albini, legalisat cu notarul public, dl 
Dr. Rațiu s’a făcut proprietar și stăpân 
absolut pe Institutul tipografic cu „Tri
buna" și „Foaia Poporului." Dar’ această 
avere națională este ea acum mai asi
gurată pentru națiune, ca mai nainte?

Dacă dl Dr. Rațiu proceda din in
tenția, ca să asigureze averea partidului 
național, atunci ce interes avea d-sa s6 
se îngrădească în contra acelor membri, 
cari ca „bărbați de încredere ai parti
dului" au drept ca să fie ascultați și să 
se Prostească și ei în afacerile, care 
privesc interesele partidului?

La conferința din 15 Nov. a. tr. 
dl Dr. Rațiu ne învitase pe toți membrii 
vechi și suplinitori ai comitetului, dar’ 
după-ce a văzut că eu nu me unesc în 
păreri cu d-sa asupra modului de asi
gurare a averei naționale, a găsit cu cale 
ca să nu mă mai învite nici pe mine 
nici pe ceialalți membri suplinitori la 
„consultările confidențiale".

Acest procedeu ar fi suficientă probă 
că între pelerinagiul la ministrul Bdnffy 
ți crisa „Tribunei'' există nex causal, 
ți în urmare, crisa nu putea fi resolvată, 
decât conform dorinței ți msistinței 
d-lui Dr. Ratiu.>

Comitetul întemnițat, prin presen- 
tarea sa, după eliberare, la miniștrii ma
ghiari, a lucrat în contra hotărîrilor 
conferinței naționale din 1892, care de
clară expres în conclusele sale, că nu 
numai față cu regimul, ci ți față cu 
toți factorii parlamentari ți-a perdut 
încrederea. Ce a cautat dar’ dl Rațiu 
la miniștrii unguri ? La întrebarea aceasta 
ne dau răspuns clarificator comunicatele 
ziarelor maghiare reproduse și în ziarele 
românești „Gazeta Transilvaniei" și „Drep
tatea".

«Magyar Hirlap**  scria din incidentul 
eliberărei «prinsonerilor statului« ur
mătoarele :

«Deschiderea porților închisorii din 
Seghedin și Vaț, este totodată deschi
derea unui nou drum în chestiunea ro
mână... Nu scrutarea contrarietăților,
nu căutarea unghiulețelor, ci aflarea 
punctelor de atingere, în cari să ne în

țelegem unii cu alții: sunt principiile 
care în fine să văd a învinge..... «Ori
cât s’ar păre de caracteristic: politica 
lui Bdnffy s’a realisat aici, și acum totul 
merge într’o alvie din cele mai corecte 
și eată acum și aceia, cari până aci 
s’au nisuit a crea greutăți, ei înșiși își 
dau sirguința a ușura situațiunea... «Du
rere că numai cu prețul suferinței au 
trebuit să ajungă la adevăr, că numai 
pedeapsa i-a învățat respect»...

Un comunicat a lui «Pester Lloyd« 
ce-’l găsesc tot în «Gazeta» care pretinde 
«o urgentă lămurire« asupra lui, — este 
și mai explicit. Eatăl :

»Tribuna« și soții ei anunță, că 
Românii grațiați, mai ales d-nii Lucaciu, 
Rațiu și Coroianu, își vor continua și 
după grațiare activitatea lor agitatorică 
pe basa de până acum și cu mijloacele 
de până acum, și să nisuesc a reduce 
visita lui Coroianu la ministrul preșe
dinte Bănffy la un incident personal, 
care n’ar avea nici o însămnătate poli
tică. După toată probabilitatea însă, 
pasul acesta al ambilor conducători ai 
Românilor are mai mare însămnătate, 
decât un simplu act de curtuoasie. Dacă 
Lucaciu și Coroianu cu visita lor la mi
nistrul președinte și-ar fi privit acțiunea 
ca finită, atunci n’ar fi rămăs timp mai 
îndelungat în Budapesta, unde ei — 
după-cum o știm din isvorul cel mai 
autentic — de repețite-ori au venit în 
atingere cu conducătorul secțiunei națio
nalităților, consilierul de secție Ieszenszky. 
Atât Lucaciu cât și Coroianu au visitat 
pe consilierul de secție, și au conversat 
cu el timp mai îndelungat. Avem destul 
motiv de a susțină, că aceste conversări 
s’au referit la atitudinea numitelor per
soane, care pe viitor cu greu va fi 
atât de intransigentă, ca și cum a fost 
până acum. N’ar fi un lucru nedibaciu, 
dacă ministrului președinte i-ar fi succes 
de a îmblânzi puțin pe amăndoi agita
torii, și de a-i îndupleca să ia o atitudine 
mai conciliantă«.

Aceste comunicate le reproduc după 
«Gazeta Transilvaniei nrii 199 și 217 
din anul trecut. Rândurile subliniate 
sânt tot astfel și în »Gazetă«.

Crisa »Tribunei« și felul cum ea 
s’a resolvat ne dovedește, că presa ma
ghiară era bine informată când susținea 
că politica lui Bdnffy a deschis un nou 
drum în cestiunea română.

V. Manyra.

Speranțele Ungurilor.
Luni în 3 Faur, va să zică îndată 

după ședința comitetului național, »Ma
gyar Ujsag*  ziar guvernamental, spunea 
că dl Dr. Rațiu a avut noroc, căci „a 
pus mâna pe „Tribuna" (a ki a Tribu- 
năra rătette kezăt); acelaș ziar avertisa 
că Bănffy nu va „glumi," dacă să va 
încerca o reînviere a conferențelor na
ționale și conchidea că un resultat fe
ricit în tot cașul poate avea „crisa": 
„conducerea politică a Românilor o pot 
lua moderații în mâna lor" Reușirea 
acestora este în primul rând un interes 
al poporului român; pe noi — scria 
numitul ziar maghiar — numai într’atâta 
ne interesează, întrucât domnia mode
raților însemnează căderea spiritului „re
voluționar", și pe lângă recunoațterea 

nocondiționată a stărilor legale, poate 
însămna și unirea între Români și Unguri.

Eată explicațiunea, care să dă din 
partea guvernului „crisei"! Explicațiunea 
aceasta „Tribuna" pentru-ce a trecut’o 
cu vederea?

„Tribuna" însămneză, din potrivă, 
cu plăcere apropierile moderaților, adecă 
a „Dreptății" de „Tribuna".

Ziarele maghiare dau ca positivă 
știrea că aceste două ziare române vor 
fusiona / nimeni nu desminte țtirea. 
Acest svon să aude și printre actualii 
„mari și tari" dela „Tribuna"; și în Sibiiu 
nu-i nici un secret că oamenii de în
credere ai moderaților sunt azi intimii 
„ Tribunei".

Nici un fapt nu desminte pe or
ganul guvernamental și multe fapte îl 
confirmă.

Este firesc, ca oamenii care s’au 
pus în serviciul acestor idei „moderate," 
se fie luați de-adreptul în apărare de 
organe cunoscute ca direct guverna
mentale. »Hermannstădter Zeitung*  care 
din capul locului a avut rolul de com
batant contra » Tribunițtilory a scris la 
2 Faur un entrefilet în care își exprimă 
mirarea pentru-ce »Kronstădter Zeitung*  
a susținut pe oamenii care zi de zi «ese- 
cutau cel puțin un metropolit ori un 
episcop**  (sânt apărați deci Metropolitul 
Miron și Episcopul Szabo!), care voiau ^ri
dicarea uniunei Ardealului cu Ungaria « 
voință ce nu să poate pune în conso
nanță cu «stările legale« etc. etc. Gu
vernamentalul din Sibiiu spune oposi- 
ționalului din Brașov că luând în apărare 
pe «tribuniști», a dat o probă de ne- 
ințelepciune politică, de naivitate, și alte 
defecte ale oamenilor din oposiție. Aceștia 
nu înțeleg că-’i bine ce un guverna
mentalul crede că-’i bine; nu înțeleg că 
azi este rău a face o crisă ca a «Tri
bunei « și prin urmare ei trebuesc 
combătuți de guvernamentali...

«Tribuna« de azi ce zice la acest 
fel de advocați ai șeii

Ei nu pot fi ignorați, căci îi vede 
și-’i aude toată lumea!

Pe de-asupra vine acum »Pești 
Napldv. din 7 Faur și scrie un articol 
foarte eloquent pentru speranțele, pe 
căre «crisa**  le-a trezit în cercurile gu- 
vernamantale, »Pești Napld*.  dorește 
anume, ca Românii să fie dotați cât 
mai curând cu un partid român guver- 
namental-magliiar ți crede că timpul 
e sosit!

Vocile acestea merită să fie scoase 
la iveală. înaintea noastră ar fi trebuit 
ca »Tribuna« să se ocupe cu ele în 
cel mai categoric și mai oficios stil po
sibil. Nici o enunciațiune de acest fel 
nu ar trebui să fie trecută cu vederea. 
Pentru-că noi ar trebui să fim lămu
riți și — cerem lămuriri «Tribunei** ! 
Cerem să aprecieze aceste voci și să 
nu evite chesțiuni la a căror lămurire 
multă lume ține.

Câte-va întrebări.
In numărul dela 4 Februarie n. 

„Tribuna" spune că „crisa s’a terminat"...
Știrea este de natură a înveseli pe 

aderenții sinceri ai partidului național. 
Pentru-că întradevăr, cele petrecute — 
ți mai ales cele scrise, în „Tribuna" cea 
nouă — pusese lumea pe griji.

Omul politic are să cerceteze însă 
căușele care au produs crisa și să cân
tărească remediile aduse — dacă, peste 
tot, s’au adus remedii! — întru lecuirea 
crisei, pentru-ca să poată rămânea liniș
tit asupra unei afaceri, care a produs 
atâta sensație.

Ean’ să vedem și noi, ce s’a făcut 
pentru sanarea răului ?

Eată ce:
în ședința dela 1 Februarie „pro- 

pietatea națională", „Institutul Tipografic" 
și foile sale, au fost trecute de comi
tet în propietatea d-Iui Dr. Ioan Rațiu. 
In loc de dl Albini, avem deci pe dl Dr. 
Ioan Rațiu proprietar fictiv.

Atâta era dară toată durerea na
țională și toată îngrijarea ?

Ba nu, s’a mai făcut ceva.
Comitetul a încuviințat destituirea 

d-lui Albini din conducător al adminis- 
trațiunii averii naționale, și a d-lui Bog- 
dan-Duică din redacție, și a hotărît re
chemarea mea la foile de unde dl 
Dr. Rațiu m’a scos cu poliția, unde însă 
eu n'am să mai reîntru /

Dar’ dacă numai atâta fusese răul, 
că peste lefuri dispunea Albini, ear’ că 
în redacție scria și Bogdan-Duică, atunci 
de ce campania prin toate foile chiar 
și după-ce Albini a fost delăturat prin 
sequestru dela „Institut" și după-ce noi 
am fost scosi din redacție prin forță 
publică ?

De ce organul ajuns la discreția 
d-lui Dr. Rațiu ne-a aruncat epitetele 
cele mai — dăianiste...

De ce publicul român a fost alar
mat, de par’că s’ar prăpădi partidul 
național?.. Mai ales când este știut, că 
noi, cei „periculoși", nu mai puteam fa
ce nici un rău, deoare-ce n’am scris ni
mic; ear’ când am început să scriem, 
nu ni s’a publicat, de vreme-ce, spre mân
tuirea causei, între domnii Dr. Rațiu, 
Dr. Murășan și Pavel Rotariu părea 
a se fi încheiat o învoială să nu ni se 
publice nimic!

Evident, că întreaga campanie țin
tea alt-ceva. Și anume, dacă nu să ni
micească, apoi cel puțin să compromiță 
cât se va putea pe unii dintre luptă
torii naționali, deveniți incomozi. De 
aceea „Tribuna" nouă, reproducea cu o 
vedită satisfacție ce scriau d-nii Pavel 
Rotariu și Dr. Aurel Murășian și vice
versa. Ba într’un număr al seu „Tribu
na" vorbea despre „Telegraful Român" 
ca despre un ziar, la care ocuparea pos
tului de redactor răspunzător ar fi o 
«sarcină onorifică**...  Ear’ la 3 Febru
arie ziarul Părintelui Metropolit Miron 
aducea cele mai mici amănunte despre 
ședința dela 1 Februarie a comitetului 
național, deși acolo membrii se legaseră 
să nu spună nimic despre cele petrecute... 
Se înțelege, (ori s’ar putea altfel ?) 
„Telegraful" informa tendențios și făcea 
comentarii, pe care agentul din Sibiiu 
al guvernului a și grăbit să le telegra
fieze biroului de corespondență din Bu
dapesta și de acolo în străinătate.

Oamenii politici se întreabă însă: 
de ce azi, când comitetul național 
la tot cazul este strîmtorat prin ordinul 
de disolvare al lui Hieronymi, foile duș
mane partidului național român, află ți 
publică tot ce se petrece în comitetul 
național, lucru care dela 1892 încoaci 
numai acum se întâmplă?!..
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Nu crede dl Rațiu că împrejurarea 
asta poate da loc la bănueli compro
mițătoare pentru densul ? Mai ales când 
se știe că la 10 Ian. aproape de ca
mera unde se sfătuia comitetul era și 
Dr. Jeszenszki Săndor! Pentru-că, lucru 
curios, dar’ lumea raționează și așa: dacă 
nu ’i-ar veni la socoteală guvernului 
unguresc cele petrecute în întreagă 
această crisă. nu-'i era de loc greu să-’i 
declare «complotiști« pe cei din comi
tet și se le facă una nefăcută pentru- 
că se adună și după ordinul de disol- 
vare al comitetului!.:.

Si se mai întreabă unii:
Oare conducătorul unei politici na

ționale, să nu aibă lucruri mai impor
tante și mai grabnice de făcut, de cât 
se poarte luptă pentru-ca să ajungă el 
tipărit în călcâiul unor foi, pentru cari 
până acum proprietarul avea de câte 
7—8 ori pe an să dea față cu procu
rorul, ear’ cu poliția și de mai multe 
ori?... Oare mai pot redactorii și de 
aci încolo se scrie cu aceiași vervă 
și necruțare pentru adversari, cum scriau 
până acum, când cel ce era chemat se 
răspundă înaintea legii ca proprietar, s’a 
angagiat la rolul acesta știind bine că 
se jertfește?..

Din două una. Ori că dl Dr. Rațiu 
și după ce a scăpat din Seghedin caută 
se între eară la temniță, ceea-ce ca pro
prietar al urgisitei »Tribuna« până acum 
negreșit că ar fi ajuns, ori că știe că 
d’aci încolo rolul de proprietar al tri
bunei « si »Foii Poporului» nu mai 
este împreunat cu grija zilnică a 
temniței /

Dacă e dreaptă presupunerea întâie, 
dl Rațiu face pentru asigurarea averii 
naționale o jertfă ce nu cred că ar fi 
în proporție cu folosul ce ar putea să 
resulte din ea. Prea ar fi mare! Mai 
ales că averea nu era periclitată de loc 
nici prin proprietarul fictiv Albini.

Ear dacă are loc presupunerea a 
doua, evident că crisa politică nu s’a 
terminat, că nu e iertat să se termine, 
și că o explicație e necesară.

Națiunea trebue să știe, de ce în 
asemenea situație politică d-nii Brote, 
Albini, Popovici, Barcianu, Comșa, Dr. 
Lucaciu, Mangra, și noi ăștia mai mă
runți, pe cari »Tribuna« a căutat să-’i 
omoare, nu să mai potrivesc, nu mai pot 
să lucreze alături cu d-nii Rațiu și 
Coroianu ?

1. Ilussu Șirianu.

CORDSPONDENȚĂ
Hibiiu, în 11 Faur a. c. n.

Domnule Redactori

„ Tribuna" de azi Ve aruncă obiecția că 
V’ați «devotat cu totul ex-redactorilor (ei) și 
apartenențelor acelora«. Ea ar fi veselă ca în 
lumea aceasta se nu să afle nici o foaie, care 
se publice și din parte-ne câte un șir lămuritor. 
Un ziar cuotidian se nu poată suferi nici atâta?!

Și — mai departe — sunt d-nii E 
Brote, V. Mangra, I, Slavici, Dr. D. P. Bar- 
cian etc etc. oameni, pe care se-’i poți lovi 
cu vorba de »apartinențe« ? Atacurile acestea 
indică pe cine „ 'Tribuna" vrea, se-’i aibă duș
mani, pe cine-’i și are azi și — va fi meritul 
ei, dacă acești bărbați să vor vedea la urma 
urmelor siliți să se concentreze și ei din nou, 
pentru validitarea ființei lor, care dela 1884 
a făcut o parte mare din ființa politicei noastre 
și a istoriei noastre celei mai nouă

Caracterul lor politic are prea lămurite 
contururi, decât ca el să mai poată fi misti
ficat. Ei de sigur nici nu vor zice o vorbă 
de apărare pentru sine. Ear’ noi, ex-redactorii, 
sftntem mulțămtți că ei /z'w să se știe că noi 
sântem «apartinențele*  lor, că țin să se vază 
că ei nu consimt cu situațiile, încă nelămurite 
de-ajuns, în care noi am fost cei mai as
pru loviți.

Totuși noi avem, noi simțim lipsa să 
nu lăsăm în urma noastră impresia nebasată, 
că am fost incorecți, că politica a fost pen
tru noi negoț, cum s’a dat a să înțelege în 
„Tribuna", că am lucrat neautorisati etc.

Din această causă, Vă rog, D-le Re
dactor, să dați loc umătoarelor două rectificări.

I. In conseqiiența politică este un cu
sur, cu care poți dovedi netemeinicia carac
terului politic.

Acest lucru voia să mi-’l dovedească dl 
Dr. E. Dăian, imputându-’mi că am stăruit a 
a fi primit între redactorii «Dreptății*,,  pe ca
re apoi am combătut’o și hulit’o.

Vă pun D voastiă, d-le Redactor, la dis- 
posiție trei scrisori ale d-lui Dr. C. Diaco- 
noviclt, din care resultă: 1. că eu am voit se 
redactez, numai partea literară, punând o 
condiție serioasă pentru mergerea la Timi
șoara: să nu fiu obligat a scrie o politică, pe 
care nu o pot susține nici ca scriitor anonim, 
«pe plată*  ; și 2. că, neprimindu-se această 
condiție, nici n’am mai ținut a răspunde la 
scrisoarea, cu care mi să cerea un răspuns 
definitiv.

Eată ce-’mi scria adecă dl Dr. Diaco- 
novich, care pregătia apariția «Dreptății*,  cu 
data Sibiiu 16 Oct. 1893:

«Stimate d-le Bogdan,

«Scrisoarea D-Tale ne-a sosit astăzi și 
’mi-a fost o surprindere plăcută ...

«Deși agendele D-Tale la Redacțiunea 
foii vor fi acele ale unui Director literar 
(și chiar ocuparea acestui post ’mi-a făcut 
grijea cea mai mare), totuși nu ne putem 
lipși de conlucrarea unei puteri atât 

ll, e V a 1 o r o a. s e nici tn partea politică 
a ziarului. Cred însă că această împreju
rare nu va face nici o pedecă, pentru-că 
cu toate „diferențele politice" intre noi, 
ce le ai accentuat în seri soare D-Ta
le, sunt convins că îndată-ce twZ avea oca- 
siune a ne cunoaște mai de aproape și a Te 
convinge, câ cât de puțină basă a avut ți
nuta ostilă a unor foi de față cu «grupul*  
nostru, Tc vei putea angaja cu conștiința 
liniștită și la lucrarea noastră poliței".

Dl Dr. Diaconovich aprecia deci «con- 
șliența*  mea în politică și credea că ca va fi 
liniștită după cunoștința personală cu oame
nii acelui «grup», din care D-sa făcea și 
face parte.

în 28 Iunie 1894 dl Dr. Diaconovich 
îmi scrie neprovocat de nime

»— comitetul fundatorilor nu Te-a putut 
angaja din causa că nu ’mi-ai răspuns 
nici la scrisoarea, nici la teleț/rama mea, 
că când vei putea întră în redacțiune, car’ 
noi trebuiam să începem la anul nou cu 
edarea foii*.

Vedeți, d-le Redactor, că eu nu voiam 
și nu primeam să devin un gazetar pentru 
stomachul propriu și că am ținut totdeauna 
să se fiu acolo, unde să pot scrie din con
vingere și prin urmare și cu căldura și pu
terea, pe care numai convingerea sinceră o 
poate da

II Altă «inconsequcnță*  ai fi că eu im
put unor conducători o disposițic nelegitimată 
pentru cooperarea cu Zichy și că — eu am 
fost care ’l-am visitat pe contele fără se fiu 
autorisat! Sau cutez a nega acest lucru?*  
întreabă redacția „Tribunei". Nu am cutezat și 
nu voiu cuteza nici odată a nega adevăruri. 
Dar’ deși eu însu-’mi am zis odată în «Tri
buna*  că am mers ca ziarist simplu, pentru a 
concentra astfel asupra-mi, nu asupra mar
tirilor înșiși, atacul la care mă așteptasem 
și care a și sosit în Gazetă, azi pot nega că 
aș fi mers „fără autorisa-reF și, alătur 
aici pentru redacțiunea «Revistei Orăștiei*  niște 
hârtii, care arată că am mers autorisat să 
merg, să întreb, să mă orientez și să raportez 
dar' nu' ca eu să propun doară ca «eventu
alitate*  vre-o cooperare cu Zichy. Atât am și 
făcut; am întrebat, m’am orientat, și imediat 
am scris convorbirea mea cu contele Zichi, 
și am trimis’o la Vaț și Seghedin Pe m- 
tițele instrucții, date mie, puteți vedea, D-le 
Redactor, scris cu mâna — chiar a d-lui 
Coroian: „E teamă că aceste se văd a fi a- 
propieri politicei lui Mocsonyi". Eu ziceam că 
această clipă am să o evit Contele Zichy 
însuși ’mi-a făcut acest lucru foarte ușor, de- 
oare-ce mai mult el a întrebat ce cuprinde 
programul, ce cuprind memorandele noastre 
despre chestiunile puse ,și de el în cunoscutele 
două puncte ale programului seu, și mai puțin 
am putut eu afla cum își cugetă el posibili
tatea de-a putea se realiseze aceste două 
puncte.

Notițele trimise la Vaț și Seghedin le-am 
scris imediat după eșirea dela contele; ele 
sânt exacte, și vor merita să fie publicate o

dată Azi chiar nu văd că publicarea ar fi ne
cesară, ori de folos.

Eu pot întreba azi numai atâta: dacă să 
cuvenea ori ba ca de ele să țină seamă cei 
ce înșiși mau trimis să le culeg? Dl Vasile 
Mangra m’a convins că nu să ține sama, de- 
oare-ce la congresul naționalităților densul a 
avut destul de furcă cu un membru din co
mitet, din grupul Radu, care voia că în chiar 
programul naționalităților se se ia și coope- 
rarCa activă cu Zichy! Dl V. Mangra a pro
mis că espune însuși acest cas lumii ce trebue 
să fie informată în vederea „eventu- 
aUtătW‘.

61. Bogdan-Puică.

NOUTĂȚI
Trei con-proprietari. »Revista Orăș

tiei" aduse și ea știrea că cei trei refugiați 
politici din București ar fi fost escluși din șirul 
con-proprietarilor «Institutului*  „Tribuna" nu 
a desmințit știrea aceasta, luată de „Revistă" 
după „ Telegraful Român". Dar’ ea nu poate fi 
esactă, deoarece aceasta ar fi o despoiare de 
un drept privat, pe care d-nii Brote, Popovici 
și S. Albini îl au în puterea unui act, în care 
24 membri din comitet (fată dl Dr. I Rațiu) 
sunt treceți rtf proprietari ai celor rp țoo fi. 
Ce-a spus „ Telegraful" indică numai ce — ar 
dori și el și „ Tribuna" care nu a desmințit știrea.

*

O dorință legitimă. «Tribuna*  vorbește 
tot numai de „ex-redactori“, ca și cum în crisă 
ei ar fi fost singurul și ultimul punct de ne
înțelegere. „Tribuna" vrea să-’și micșoreze în 
acest chip valoarea contrarilor. D-nii Brote, 
A C Popovici, Barcianu, S. Albini, Suciu, 
Comșa, Mangra — sânt și ei ,.ex-redactori“ ? 
Și câți nu sânt cu aceștia! înțelegem, că „Tri
bunei1' nu-’i convine a să pune zilnic în fața 
bărbaților merituoși, care azi nu o mai spri- 
jinesc; o asigurăm insă că lumea nu uită, nu 
vrea, nu poate să uite, că aici nu-’i vorba de 
,.ex-redactori", ci de conflictul profund între 
conducători !

Find situația gravă, credem și noi că 
d-nii Dr. D. P. Barcianu și D. Comșa încă 
mi și-an împlinit o datorie imperativă: aceea 
de a spune și națiunei pentru care mo
tive ei nu mai pot lua parte la lucrările 
acelui comitet, care, glorios odată, azi s'a slă
bit total-

Națiunea cu drept cuvânt poate avea 
dorința legitimă de-a afla și ea aceste motive.

*
O amenințare. „Tribuna" dela 11 c. 

ne amenință, ce dacă nu ne vom astâmpăra, 
ci vom continua încă a scrie și noi câte ceva, 
apoi ne va trata aspru de tot, ne va demasca etc.

Să vede că dl Rațiu are om nou la scris, 
redactor care nn știe, că dl Rațiu s’a exhawiat; 
a pul licat cele mai întime epistole dela amicii 
noștri, și că dacă e vorba ca se se mai scrie, 
și desveliri se se facă: acum ar veni ren- 
dul nostru!

Tot «ca să se știe*  I un ex —
*

Dați afară 1 După cei trei redactori (al 
treilea e dl I. Ceontea) apoi după dl G Moldovan, 
a urmat isgonirea unui culegător, și să așteaptă 
continuarea «purificării*  personalului technic 
dela «Institutul Tipografic*  din Sibiiu. Până 
si expeditorul, cel mai vechiu funcționar al 
«Institutului», este amenințat cu darea afară 
după un serviciu de 11 ani! Oare ce «fond 
politic*  va mai fi existând și aici? Ori dl Take 
Ionescu să teme și de — Imbăruș?l (expedi
torul Tribunei)

tttSSWKI

LOTERIE.
Tragerea din 1 Februarie st. n.

Budapesta: 40 15 19 17 30
Tragerea din 8 Februarie st. n.

Timișoara: 8 36 56 18 55
Tragerea din 5 Februarie st n.

Sibiiu: 73 85 78 33 57
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CAL1NDARUL SEPTEMÂNE1
dela 4—10 Febr. st. v.

Zilele Călindarul vechiu Călindarul noi

Dum. Lăsat de brânză, gl. 4, sft. 4.

Dum. 4 Păr Isidor 16 Iuliana
Luni 5 Mc. Agatia 17 Constanta
Marți 6 Cuv. Păr. Vocul Ep. 18 Flavian
Mere. 7 Păr. Partenie 19 Susana

Joi 8 M Mc. Teodor Strat. 20 Elucierie
Vineri 9 Mc. Nicifor 21 Eleutera
Sâmb. 10 S. M M. Haralampie 22 Petru C.
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Representanța Primei societăți Vieneze de asigurare de sticlărie.

•.rbi/U . •
Am onoare a vă încunoștiința, că am deschis aici în casele D-lui Simion Corvin 

(Piața școalei Nr. 12) sub firma mea împrotocolată

C. WALLEPAGI
o prăvălie de sticlărie, chipuri, porc liană și marfă de collonie.

Fiind nisuința mea de a servi mușterii mei solid și după dorință, îmi permit a atrage 
atențiunea onoratului public cu deosebire asupra depositului meu bogat sortat în 
sticle și porcelană necesară pentru casă și cuină, ce o primesc din fabricele cele 
precum și marfă de colonie, ce o țin calitatea cea mai bună.

Totodată vă notific cu toată stima, că primesc efectuirea de sticlărit și de 
(a pune în rame) cu prețurile cele mai eftine și în timpul cel mai scurt.

Asigurându-vă de servițiu solid și prompt pe lângă prețuri eftine, îmi iau voie a ve 
cere binevoitorul sucurs și sprigin — și semnez

marfă de 
mai mari

încadrat

Cu stimă

C. WALLEPAGI.
I 
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8 Requisite de mâncare și mărfuri de argint de China.
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