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Cercetări?
Ni se împărtășește, că voinicoșii 

noștri conducători dela comitat, au în
ceput a face întrebări prin unele comune 
cari au înaintat proteste, ca se vadă 
dacă subscriitorii au știre de ele, ori 
doară s’au tăcut numai așa de preot ori 
cutare cărturar? Solgăbireul Csulay di i 
Deva, de pildă s’a dus la Hărău și a 
întrebat pe oameni, că „<v adecă mai 
vreți cu protestul, că doară banii pentru 
millcniu și așa ’i-ați plătit P Ce drăguță 
de întrebare! Dar’ tocmai fiindcă, de 
silă, banii s’au plătit, oamenii vor se 
dee sâmn nemulțămirii lor că au fost 
storși de acești bani fără dorința lor, 
pentru scopuri neplăcute lor! Ori nici 
macar slobozenia se ve spunem că ne 
doare când ne loviți, și nu ne place ce 
faceți cu noi, să nu o mai avem ?

La Jibol încă a fost protopretorul 
Fodor din Orăștie, și a făcut întrebare, 
dar’ ’și-a dat pe oameni. Țăranul Ni- 
colau Miclca ’i-a dat un răspuns foarte 
frumos și hotărît, de care fisolgăbireul 
numai mulțumit n’a putut fi!

Aducem aminte oamenilor noștri, 
că ei riau greșit nimic, ci s’au folosit 
numai de un drept cetățenesc ce îl au, 
în virtutea căruia pot să protesteze și 
să facă recurs toți contra ori-cărei ho- 
tărîri ce congregația ar fi adus și care 
nu le-ar plăcea. Nu este lege și putință 
de-a fi spre pildă pedepsițipentru aceasta! 
Celor-ce ar îndrăsni să-’i mai năcăjească 
cu întrebări pentru asta, să le aducă 
aminte, că ei, slujbașii, sunt plătiți de 
popor tocmai pentru-ca să-’i facă cu
noscute drepturile și să-’i dee putința 
a se folosi de ele, dar' nu pentru a-1 
înfrica ori a-’l ocări, dacă s’a folosit 
de dănsele /

Aci lucrul e limpede: Cei dela co
mitat cred că poporul nostru e așa de

întunecat că nu știe nimic ce se 
face în numele lui, și ar voi să o ade
verească asta cu oare-cari mărturii dintre 
înșiși cei-cc au subscris proteste. Nă
dăjduim că astfel de slabi de îngeri 
nu vor afla între noi!

Cei-ce vin și șicanează poporul cu 
întrebări și cercetări pentru asta, fac 
un lucru la care nu sunt îndreptățiți! 
Oamenii noștri să li-o spună asta și T 
ceară să fie cruțați de aceste șicane, ce 
li-se fac drept camătă după banii ce-’i 
prădează plătindu-’i pe ei, și după sufe
rințele ce le îndură dela ei!

E vremea, fraților, să ne desmurțim 
tot mai mult și să ne împotrivim celor- 
ce cu atâta semeție calcă peste noi și 
peste voința noastră ca peste un strat 
de lut rece și mort! Oamenii aceștia 
nu ne respectează pe noi deloc-deloc! 
De ce? Pentru-că prea mult\\ respectăm 
noi pe ei, și prea puțin ne prețuim pe 
noi înșine: De aceea ei nu ne socotesc 
întru nimic. »E un popor, își zic, pe 
care îl poți duce cum vrei și unde 
vrei, numai să bați puțin din pinteni 
naintea lui!«

>Azi ne prigonesc acei
»Ce ne cred bărbați mișei 
»Că privim tdclnd la ei

• Cum ne ’nchid mormântul!
zice un poet al nostru, și drept zice!

De vom tăcea și mai departe, de 
vom tremura în fața lor ca niște copii 
slabi, și vom lăsa să fim mereu căleați în 
picioare, cum de sute de ani am fost: 
bine nare să ne fie nici-odată ! Prin tîrîre, 
frică și slugărnicie, încă nici un popor 
n’a ajuns la ceva !

Ear’ de vrem să fim socotiți și noi 
mai între oameni, trebue să le dăm 
dovezi de trezvie, de voință tare, de 
bărbăție, — și o astfel de dovadă au 
fost protestele, și un astfel de prilegiu 
se dă celor-ce vor fi întrebați ori pri
goniți chiar, pentru elel

Să ne folosim de prilegiu!

Itiieger primar al Vieneî. In 18 
Aprilie s’a săvîrșit în Viena noua alegere de 
primar al împărăteștei cetăți, prin noul sfat 
comunal. A fost ales earăși (acum a treia- 
oară) Dr. Lueger, neînfrântul și cinstitul pri
gonitor al jăfuirii pirn Jidani și a tot ce e stri
căciune. Se crede că guvernul vienez nu va 
mai cuteza se nu-’l recomande Maiestății Sale 
spre întărire. îndată după alegere, Dr. Lueger 
a ținut o vorbire în plinul adunării, în care 
a atacat de nou și hotărît pe Unguri, cari se 
spriginesc atât de tare și fără cumpăt, pe 
Jidani 1

M i 11 e n i u 1.
Un frumos dar de milleniu voește opo- 

siția din dieta ungurească să-’i facă guvernului 
celui în frunte cu Bânffy, această «stea 
cu coadă» a politicei «liberale» maghiare. O 
parte a oposiției din dietă anume, în 0 con
sfătuire a sa a hotărît, că după-ce va fi votat 
cheltuelile anului, după care urmează să se 
încredințeze guvernul cu cheltuirea sumelor 
stabilite, — să ceară că în loc de a ’i-se da 
împuternicire spre aceasta, guvernul să fie pus 
sub acusă, tras în judecată, pentru felul cum 
a folosit pân’acum averea țerii, de au eșit la 
iveală atâtea risipe vinovate, afară de câte nu 
s’or fi știind încă. Ar fi într’adevăr frumos 
lucru, să-’l vezi pe guvernul unguresc în anul 
milleniului pe banca acusaților! Soarte pe care 
după toată dreptatea ar vrednici-o!

*
„Alkotmâny“, foaie a partidei poporale 

catolice din țeară, scrie într’un articlu mai 
nou al seu despre cheltuelile ce apasă pe 
țeară și aducându-’și aminte de milleniu, sfîr- 
șește cu vorbele adresate ministrului de justiție:

„Să facem învoială, dle ministru, să 
ușurăm mai întâi sarcinile poporului și după 
aceea să facem sărbări de milleniu!

Ear’ într’un număr și mai proaspăt, 
scrie despre felul cum acum se cârmuește 
țeara noastră:

„Astă nu e cârmuire, ci 0 politică egoistă, 
păcătoasă, ucigătoare a națiunii!"

Amin, amin 1...
*

Cehii, popor voinic și plin de vieață, lup
tător și el pentru neatîrnare, în cealaltă ju
mătate a împărăției noastre, urăsc și ei mult pe 
Unguri de când văd cât de nedrepți sânt față 
de celelalte neamuri nemaghiare de sub câr
muirea lor. Ei au atacat pentru asta de re- 
pețite-ori guvernele ungurești în însăși dieta 
din Viena, și în a lor de acasă, în Boemia. 
Acum că e vorbă de reînoirea legăturilor eco
nomice' între Austria și Ungaria, Cehii luptă 
cu tărie contra înoiriil Ear' în 0 consfătuire 
avută în săptămâna trecută au hotărît, că ei,

Pedepsele.
în procesele politice ce s’au per- 

tractat săptămâna trecută, și de cari am 
făcut pomenire la „Știri ultime" în nu
mărul nostru trecut, s’au dictat pedep
sele Vineri, în săptămâna trecută.

Procesul dela Alba-Iulia a avut 
următorul sfîrșit:

Dintre icș inși ce erau acuș ați, 
14 inși au fost pedepsiți! Și 
anume învățătorul Socaciu osândit 
la doue luni prinsoare de stat, ceia- 
lalți 13 inși la prinsoare dela 
4-^28 zile!

Procesul contra ziarului „Drep
tatea" din Timișoara, s’a sfîrșit tot cu 
dictarea unei grele pedepsei

Dr. George Candrea, fostul re
dactor, osândit, în lipsă, la doi ani 
prinsoare de stat, și 0 pedeapsă în bani 
asupra foii de 1450 fl., cari ’i-se vor 
trage din cauțiune, apoi 200 fl. spese 
de. proces, și judecata să se publice un
gurește în fruntea foilor „Dreptatea" și 
„Foaia de Dumineca".

S’a înaintat recurs contra osândei 
acesteia millenare.
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Rid florile...

Rîd florile de fericite când tu le uzi și le săruți: 
O cât aș vrea să fiu o floare'n fereastra ta o zi măcar!.
Mai viu isvoru ’n crâng șoptește, când tu de-aproape 

îl asculți:
Au toate ’n lume pentru tine o dragoste fără hotar!

Nu me uita...

Când viața fi-ți-va luminată 
De-un traiu senin și fericit, 
Adu-’ți aminte că odată, 
Când eram june eu, tu fată, 
Cum te-am văzut, te-am îndrăgit.

Dar' despărțit am fost de tine 
Prin legi mai tari ca dragostea!... 
De-apururea cădea-’mi-va bine 
Gândind napoi prin vremi, ia tine !...
Nu mi uita; nu te-oiu uita! —

im.

Ca marmura ești mai de piatră.
Am vrut să-ți zic că ești de mar mur ;
Dar vezi tu fruntea mea ferbinte 
De-un marmur lece ’mi-am lipit 
Și mai murul s’a încălzit!
Dar’ tu nimic n ai fi simțit.

Ca marmura ești mai de piatră, 
Căci dorul meu nu te ’ncălzește.
Vedeai că plâng, căci disperat

‘ Mi-e sufletul, că niai uitat, —
Și-ai rîs de lacrimi, ce-am vărsat.

Elena din Ardeal.

Tristă-a fost...
Tristă-a fost natura ’ntreagă, 

Norii sus pre cer s’au strîns
Florile plecat-au capul 

Cerul de durere-a plânși

Dar’ după aceste lacrimi
Norii deși s’au depărtat 

Florile cu bucurie
Capul ’și-’l-au ridicat!

Eu am plâns numai odată — 
Triste lacrimi am vărsat;

Ochii mei însă de-atuncia
Nu s’au mai înseninat!!

Emilian.

Norocul și mintea.
— Din popor. —

Se întâlnesc odată la un loc norocul cu 
mintea. Și unul și altul stau ca pe spini. 
Nu le este dat, se vede, se petreacă împreună. 
Din întâmplare numai, și foarte rar dacă se 
văd, pentru un timp totdeauna prea scurt, 
mai mult așa ca ’n treacăt. Și ce să vezi? 
Abia că-’și dau binețe și încep a se împunge 
în vorbe.

— Eu sânt mai mult decât tine — 
zice norocul cătră minte — cu toate-că te 
ții așa și pe dincolea, că tu ești crăiasa cea 
mai aleasă a lumii, care străbați cerul, cutrieri 
adâncurile, cântărești apele mărilor, numeri 
firele de iarbă și de năsip, vezi ce-a fost în 
urmă cu mii de ani și prorocești ce are să 
fie după-ce totul va întră în noaptea vecînică. 
Tu te crezi mare aia, cu toate acestea oamenii 
puțin te încrestează. »Decât un car de minte, 
mai bine 0 brâncă de noroc < — zic ei, și 
drept au, pentru-că tu nu ești decât un încurcă 
lume, ce nu mai ai pace și astâmpăr, ci te 
frămânți și te sucești, de faci moară din capul 
omului I Eu, norocul, sânt dulceața lumii 
acesteia, vorba ăluia : <Fă-mă, mamă, cu noroc 
și m’aruncă apoi și în drum».

— Aș 1 răspunde mintea. Unde nu sânt 
eu, tu, norocule, poți să te dai peste cap, 
că tot la nimic 0 să ese. Tu ești orb, dai 
în gropi și chiar unde vrei să dregi, 0 nime
rești ca orbul Brăila, dacă nu-’ți stau eu 
într’ajutor. Nu uita vorba : »Vai de picioare,

dacă nu ai în cap», și »orb pe orb povățuind, 
cad amândoi în groapă». Dar’ să nu facem 
vorbă multă, ci haid să facem 0 probă. Pe 
omul ce-a veni mai ântâiu, pe drumul acesta, 
să-’l luăm sub ocrotirea noastră, mai ântâiu 
tu, după aceea eu. Să vedem care ce poate.

Și a fost că tocmai în timpul acela 
s’arătă de dup’o cotitură de cale un biet de 
om, slab de să-’l sufle vântul.

— Eată! zice mintea, să te văd, noro
cule, ce poți, eu nu mă amestec nici țică 
mică. Și zicând așa, mintea se cam mai 
duce p’acl încolo.

Și vine omul, așa cu capul între urechi, 
și vine, dar’ încet, că de-abia-’l țineau picioa
rele. De pe față-’i puteai ceti, că e un tuieș, 
un mut cu toarte; minte la el ca păr în palmă.

— Și cum de te văd așa pîrlit ? — 
întrebă norocul — par’că te tot ninge și te 
plouă.

— Adecă, răspunse omul, e greu la deal 
și greu ia vale, că-’s sărac lipit pământului, 
n'am ce.

— Și de ce ești tu sărac?
— Pentru-că n’am ce-’mi trebue.
— Și pentru-ce n’ai ce-’ți trebue?
— Pentru-că sânt sărac.
— Și de ce nu ești tu bogat?
— Pentru-că sânt sărac.
— Și sărac pentru-ce ești?
— Pentru-că nu sânt bogat.
Vede norocul că n’o scoate la liman 

ulei până de azi într’o Duminecă, deoare-ce 
mintea era la alții și nu la omul cel sărac.
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Cehii, din socotințe politice, ca o osândire a 
purtării Ungurilor, se nu iee deloc parte la 
milleniul unguresc 1

*
Până bine de curând foile ungurești se 

lăudau grozav cu aceea, că toată curtea îm
părătească din Viena, vine la Budapesta la 
Milleniu, ca un semn de mare onoare pentru 
cavalereasca nație cu pinteni. Asta era însă, 
precum ese acum la iveală, mai mult o dorință 
a mustăcioaselor pestane.

In zilele astea aceleași foi publică știrea, 
că cei mai mulți membri ai familiei împe- 
rătești au declarat, că ei nu vreau se vie la 
Budapesta de milleniul

Luând notiță despre ea, foile ungurești- 
jidănite, vorbesc cu gurile acrite, ca-și-cum ar 
fi gustat dintr’un măr pădureți

*
Aceeași voe bună le face, că în Sărbia, 

pân’aci foile au tăcut despre milleniu ca-și- 
cum nimic nu s’ar întâmpla, ear’ acum când 
ca mâne se va deschide, au pornit toate, 
dragă-mi-te Doamne, a scrie cari de cari mai as
pru contra acestei sărbări, prin care Ungurii vor 
să se înalțe pe sine în ceriuri 1 Chiar și cele-ce 
mai aveau vre-o vorbă bună despre ei, din acest 
prilegiu scriu contra lor și a venirii Șerbilor 
la Pesta 1

Contra milleniului.
în România s’a ținut, la Iași, în 19 Aprilie 

n. o mare adunare națională, pusă la cale de 
despărțământul de acolo al Ligei, pentru a 
protesta în contra milleniului și a participării 
României la el. Adunarea a fost condusă de 
însuși rectorul universității române din Iași, 
și au vorbit în ea doi profesori universitari, 
dnii Aron Densușian și D. Xenopol, arătând 
suferințele Românilor de sub stăpânirea un
gurească și nedreptățile ce li-se fac, și scopul 
milleniului de a ridica pe Maghiari și a în
tuneca pe celelalte multe popoare nemaghiare 
din țeară. Contra acestui scop neomenesc 
adunarea a protestat sărbătorește, prin un 
Manifest frumos, plin de bărbăție și mândrie 
nobilă națională, care se sfîrșește cu cuvintele:

» Putem noi rămânea indiferenți față cu o 
asemenea stare de lucruri atât de revoltătoare 
și plină de pericole?

»Nu ar însămna oare, că noi ni-am perdut 
mințile când prin atitudinea noastră, fie chiar 
numai pentru un moment, am aproba și în- 
curagia atentatele Maghiarilor la vieața na
ționalităților ?

»Am merita noi numele nu de frați, dar’ 
măcar de oameni, când ne-am duce,să ciocnim 
păharul veseliei între zornăitul lanțurilor în 
cari zac frații noștri, să închinăm păharul 
peste mormântul libertății și al existenței lor 
naționale ?

• Am merita nu numai disprețul lumii, 
dar’ ne-am înfige în frunte stigmatul umilinței 
și al nemernicei*.

— Uite, măi omule, eu voesc să te 
ajut, eu sânt norocul. Aci ai o sută de 
galbeni. Griji de ei, ca de ochii din cap, și 
să nu te mai văd mai mult așa prăpădit, așa 
de lasă-mă-să-te-las.

Ia omul gălbenașii, merge acasă și-’i 
ascunde în cenușa din vatra focului, făr’ să 
spună la muiere, că ce-i și cum. Nu mult 
după aceea s’abate pe la casa lor un Ovreiu, 
ce cumpăra cenușe pentru făcut de săpun și 
ce mai știu eu ce. Muierea vinde cenușa pe 
nimica toată, ear’ Ovreul o cam mai pune la 
sac dimpreună cu gălbenașii. Omul eșise 
de acasă, cine știe în ce treabă, poate se mai 
umble gură-căscată, după-cum îi era firea. 
Și s’a dus Ovreiul și omul nostru tot la sapă 
de lemn a ajuns.

La câteva zile ear’ se întâlnește norocul 
cu omul cel sărac. Acesta ear’ era ca scos 
dela fum.

— Bine, măi omule, dar’ așa ni-a fost 
înțelesul ? Ce-ai făcut cu galbenii ?

— Apoi ce să fac, ’i-am pus în cenușe, 
ca să fie la loc bun, dar’ muierea, vezi muierea, 
bătaia lui D-zeu, ’i-a dat la Ovreiu.

— Uite, aici îți dau de două-ori pe 
atâta. Dacă nici cu aceștia nu te pui în 
picioare, te închin.

Ia omul galbenii și pleacă. Atâta minte 
a avut el, că în cenușe nu ’i-a mai pus, dar’ 
’i-a pus în tărîțele din oala de sub laviță. 
Și cătră muiere nici de astă-dată nu zice 
nimic. Apoi se ia gură-căscată prin vecini.

„Pentru toate acestea adunarea apelează 
șt conjură pe Români, ca se nu participe in 
met o formă la serbătoarea milleniului ma- 
ghiar“ !

Proteste.
Mișcarea de protestare contra pa

radei millenare în comitatul nostru, a 
dus la sfîrșituri destul de frumoase. 
Românii comitatului nostru ’și-au făcut 
în privința asta datorința, spre onoarea 
lor fie spus, mai frumos decât în ori
care alt comitat locuit de Români.

Din Vaidei, mare și frumoasă co
mună vecină cu Orăștia, s’a înaintat un 
bărbătesc protest semnat de următorii 
2/1 locuitori:

Ioan Băsărab, preot; Zaharie Tilicea, 
preot; Iosif Popoviciu, preot; Vasilie Paras
chiv; Nicolae Ghigu; George Nistor; Ioan 
George; Iosif Dănilaș; Vasilie Crăciun; Adam 
Popa; Ioan Socol; Iosif Nichifor; George 
Popa; Dumitru Zăpodean; Zaharie George; 
Ivan Borcan; Ioan Dănilaș; Petru Ghigu; 
Moise Pricăjan; Petru Todor; Ioan Stroia; 
Iosif Simoaie; Moise Grozav; Ioan Bălan; 
George Găvrilă; Nicolae Ioaneș; Iosif Bâldea 
1. Iosif; Iosif Ileasă; Petru Crăciun; George 
Ileasă; Ioan Bâldea; Adam Socol; Iosif Bâl
dea; Vasilie Pricăjan; Ioan Muntean; Iosif 
Nistor; Ioan Dămian; Mihaii Ciuciu; Ioan 
Ciuciu; Ioan Socol; Iosif Socol; Iosif Mun
tean; Nicolae Miclea; Ioan Molan ; Petru Bor
can ; Vasilie Pricăjan; George Drăgoiu; Va
silie Ghigu; Petru Cihil; Ioan Popa; Vasilie 
Grozav; Adam Drăgoiu; George Giula; Iacob 
Ghigu; Petru Popa; Ioan Ciuciu; Ioan Petica; 
Ioan Todor; Ioan Georgiu; Petru Simoaie; 
Ioan George; Adam Bota; Vasilie Oprean; 
Vasilie Filip; Ioan Ghigu a lui Petru; Ioan 
Oprean; Ioan Grozav; George Simion; Ioan 
Popa; Adam Ghigu; George Căpântală; Iosif 
Dănilaș; Adam Paraschiv; Vasilie Pricăjan; 
Iosif Nistor; Adam Popa Zorilă; Vasilie Picu; 
Toma Albu; Teodor Drăgoiu; George Albu; 
Toma Pricăjan; Ioan Simoae; George Socol; 
Ioan Petrașcu; Ioan Mărtin; Alexie Borcan; 
Iosif Nistor; Nicolae Dănilaș; Ioan David; 
Ivan Nedel; Ioan Groza; Vasilie Nechifor; 
Vasilie Coman; Nicolae Stănuț; Ioaneș Sam- 
son; Ioan Ioaneș; Lazarlancu; Petru Ioaneș; 
Adam Bărboiu; Ioan Coman; Nicolae Picu; 
Ioan Stroia; Petru Socol; George Socol; Ior
dan Iancu; Vasilie Ileasă; Ignate Tănase; 
Nicolae Socol; Iosif Stroia; Ioan Pârvan; Ioan 
Ileasă; Tanasie George; Ioan Ciuciu; Ioan 
Nistor; Adam Dobrean; Vasilie Socol; Adam 
Muntean; Petru Bacilă; Iosif Simoae; Ioan 
Iancu; Ioan Picu; Solomon Popa; Ioan Groza; 
Ioan Filimon; Avram Podean: Macarie Va- 
silcă; George Vasilcă; Iovu Muntean; Vasilie 
Filimon; Ioan Stănuț; Vasilie Nedel; George 
Ciuciu; Iosif Muntean; George Ileasă; Petru 
Ciuciu; Ioan Stroia sen.; Petru Dănilaș; Ioan 
Nechifor; Vasilie Pârvan; Iosif Balan; Ioan 
Neag; Vasilie Nistor; Ioan Stroia Părău; Petru 
Pârvan; Ioan Netropei; George Mugea; Iosif 
Băsărabă; Vasilie Stănuț; Ioan Băsărabă; 
George Stroia; George Stroia 1. Ioan; Vasilie 
Iancu; Iosif Filimon; Ioan Ileasă; Vasilie

în vremea aceasta vin niște străini cu 
linguri, cu fuse, cu covățele pentru mușdei. 
Marfă ieftină; pe o oală de tărîțe ai ce cum
păra și cu tărîțele deodată au ajuns și gălbe
nașii în traista Țiganului. Când a venit omul 
acasă, ia galbenii dacă ai de undei Și nu 
știu cum se face, că pe om nici capul nu 
’l-a durut de atâta pagubă. Pe apă au venit, 
pe apă s’au dus, spărtură în cer n’are să fie.

La câteva zile, ear' se întâlnește norocul 
cu mintea. Și, pe când mintea sta mândră, 
cu capul ridicat, norocul sta rușinat și umilit 
și aștepta la vorbe cu apăs. Dar’ mintea nu-’l 
ia cu aspru, nu-’l ocărește, bine știind c’ajunge 
un ciomag la un car de oale.

— Vei vedea, zice mintea, că eu am 
s'o scot la cale cu același om.

Și încă în aceeași zi, dând mintea peste 
omul cel sărac, îi dă doi bani, că nici atât 
n’avea pe lângă sufletul seu. Ia omul banii, 
mulțumește și pleacă spre casă. Și cum mergea 
el cătră casă, se tot frământa în capul seu, 
cum are să înceapă, ce are el să facă cu cei 
doi bani ? Pentru-că doi bani, ce e drept 
mult nu e, dar’ tot e ceva, își zicea el —■ și 
ar fi păcat să-’i lapăd pe nimic. Și a fost 
că, trecând el pe lângă vale, vede câțiva copii 
prăjindu-se la soare după scălduș și fiecare 
copil avea în mână câte o peatră sclipicioasă 
de să-’ți ia vederea. Omul nostru judecă 
numai decât, că petrile acelea nu pot fi bolo
vani de pe vale, ci altă drăcie, te miri că ce. 
Se duce pân’acolo și să vezi, ce n'ai mai 
văzut, de când ’ți-or crepat ochii 1 Petrile din 

Ciuciu; Iosif Ileasă; Vasilie Socol; Vasilie 
Nistor; Ioan Căpântală; Ioan Filip; Iacob 
Ioaneș; Ioan Socol iun.; Ioan Todor; Ioan 
Pricăjan; Nicolae Nistor; Ioan Socol; Adam 
Paraschiv; George Căpântală; George Ioaneș; 
Ioan Pricăjan; George Stănuț; Ioan Picu; Va
silie Grozav; Vasilie Bacilă; Ioan Miclea; Iosif 
Ileasă; Demian Crăciun; Ioaneș Adam; Iosif 
Drăgoiu; Ioan Oprean; Nicolae Picu; Ioan 
Socol; Iosif Bălan; Ioan Pricăjan; Ilie Cără- 
guș; Vasilie Todor; Simion George; Vasilie 
Gavrilă; Ioan Podean; Iosif Giula lui Daniil; 
Dănilă Grozav; Vasilie Grozav; Iosif Giula; 
Adam Paraschiv 1. George; George Grozav; 
Iosif Grozav; Ioan Pârvan; Vasilie Muntean; 
Ivan Ghigu; Iosif Vasiu; Ioan Popa; Vasilie 
Paraschiv; Vasilie Iancu; Petru Borcan; Iosif 
Socol; Iosif Chirie; Ivan Ghigu; Ioan Stroia 
lui Nicolae; Vasilie Crăciun; George Popa.

*
Din Leșnic, precum ni-se împăr

tășește, încă a fost înaintat protest contra 
ședinței millenare a congregației, un pro
test frumos și însuflețit, iscălit de ur
mătorii locuitori:

George Popoviciu, preot; Muntean Iosif; 
Belea Maxin; Ianos Lungesc; Borca George; 
Duți Nicolae; Murar Iuon ; Turc Iuon 1. Vasi; 
Muntean Ananie; Isfan Vasilie; Cimponeriu 
Vasilie; Belea Mihaiu ; Cimponeriu Iuon; Isfan 
Iuon; Belea Mihaiu; Istfan Iosif; Simoc Ni
colae; Borca Iuon; Duți Vasilie; Istfan George; 
Belea George.

+
Din București (în Zarand) pro

testul înaintat zilele trecute a fost subscris 
de următorii locuitori:

Ioan Tiu, Boticiu Candin, Ioan Tiu, N. 
Becsa, Ioan Oancea, Ioan Cipca, Candin 
Tiu, Ioan Iovu, Pleșa George, Popa Avram, 
Jurca Nicolae, Circo Simion, Boticiu Savu, 
Tiu Nicolae, Popa Nicolae, Botici Iosif, Stânjan 
Adam, Bota George, Vraciu Axentie, Tiu So
lomon, Circo Solomon, Tiu Nicolae, Circo 
Avram, Pasca Iuon, Fugata George, Opra Petru, 
Pleșa Iuon, Boticiu Popoviciu Nicolae Tiu, 
Candin 1. Avram, Fodor Nicolae, Glava Tomă, 
Ioan Roman, Nicolae Circo, Boticiu Nicolae, 
Tebieș Avram 1. George, Irimie Nicolae 1. 
Veselie, Glava Nistor, Boticiu Petru, Boticiu 
Procopie, Domșa Ioan, Oancea Simion, Circo 
Andron, Popa Nicolae, Boticiu Ioan I. Avram, 
Stanciu Nicolae. Iga Adam, Circo Nicolae 1. 
Dan, Tebies Nicolae, Oprean Petru, Domșa 
Nicolae, Balta Nicolae, Tebies Serafim, Oprean 
Solomon și Tebies Militon.

Același lucru ’l-au făcut și alte 
vre-o 20 comune încă, despre cari aflând 
vom da la timpul seu seamă.

Știri politice.
O telegramă cu data 20 Aprilie, 

trimisă din Viena, răspândește știrea, că 
Serbia, regatul, ar fi oprit ambasadorului 
(trimisului) seu din Viena, de a veni sd 
iee parte, cu ambasadorii altor puteri, 
în numele țerii sale, la milleniul ttnguresc!

Dacă știrea se va adeveri, ea nu 
va rămânea lipsită de însemnătatea sa.

mânile copiilor erau adimanturi, curat adimanturi 
de cele scumpe, dragii moșului, nu le-am visa 
la noapte, că nu-’s bune adimanturile în vis 
și nici galbenii, ci numai aievea, dragii moșului, 
numai aievea, să-’i ai colea la șerpar. Cum
pără omul cu cei doi bani adimanturile dela 
copii, le duce la oraș și se încarcă de bani 
pe ele, el și muierea, că acum toate le făcea 
cu știrea și învoirea ei, și toate îi eșiau bine 
din ziua aceea. Adecă lucrau oamenii noștri 
cu mintea și nu așteptau să le cadă mană 
din cer, cum așteaptă unii, vorba ăluia : 
«Cazi, pară, în gură, că de vei cădea, eu te 
voiu mânca», — ci da din mâni și din picioare 
și câștiga I Și numai așa se și poate, că de 
aceea lumea e dreaptă ca frigarea. Și omul 
din poveste ’și-a cumpărat pământuri, vii și 
codri de pășune. ’Și-a ridicat case, șuri și 
alte cele, — s’a făcut cel mai bogătan om 
în partea locului. Și nimeni nu-’l grăia de 
rău, ci toți numai de bine, pentru înțelepciunea 
și cumpătul lui în toate și pentru multele lui 
fapte bune.

Așa a pățit-o norocul, când a vrut să 
se pună mai presus decât mintea. Și s’a 
supărat norocul, încât de atunci rar, foarte 
rar, dacă se mai întâlnește cu mintea. Unde 
însă se întâlnesc și petrec împreună, acolo e 
darul lui D-zeu, încât stai să te îneci în bine.

Așa se zice. Dar’ că pe unde-o fi așa, 
nu știu, n’am văzut I

Cărpiniș, 12/24 Februarie 1896.
Grigorie Sima al lui Ioan.
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Ar fi un semn al vremii, despre ce se 
ferbe și pregătește în jurul împărăției 
noastre.

Prințul Ferdinand al 'Bulgariei, 
după-ce a fost la Constantinopol de ’și-a 
dobândit, în urma trecerii fiului seu la 
ortodoxie, întărirea de cătră Sultanul, 
de domnitor al Bulgariei, a făcut acum 
o călătorie la Petersburg, unde a fost 
primit cu multe onoruri de Țarul rusesc 
și cercurile înalte. Se vorbește chiar 
de ticluirea unui plan pentru o «con
federație « (legătură între sine) a micilor 
state din Balcani (Bulgaria, Serbia, Mun- 
tenegro, etc) lăsându-se sub înrîurirea 
Slavilor dela Miază-noapte, a Rușilor. 
Prin aceasta seminția slavă ar câștiga 
mult în întruparea dorințelor sale de 
mărire, și împărăției noastre, precum și 
regatului vecin al României, ’i-ar da 
aceasta nu puțin de gândit.

Sinodul din Sibiiu.
în Dumineca Tomii s’au deschis sinoadele 

celor trei eparchii gr.-or.: la Caransebeș, prin 
Ilustritatea Sa Episcopul Popea, la Arad prin 
II. Sa Episcopul Mețianu și la Sibiiu prin 
Excelenția Sa Metropolitul Miron Romanul.

Noi vom spune, deocamdată, ce s’a 
petrecut mai însemnat în sinodul dela Sibiiu, 
ca privind mai deaproape și pe cetitorii noștri. 
S’au ținut de tot 8 ședințe.

întâia a fost numai de deschidere. In 
a doua și a treia nu s’a petrecut ceva mai 
însemnat. în ședința a patra s’a raportat si
nodului, despre starea socotelilor bisericilor 
din archidiecesă, și s’a scos la iveală că din 
7604 rațiocinii (socoteli anuale) abia 4250 au 
fost înaintate de parochii, ear’ celelalte nu, 
în urma tuturor stăruințelor. Un semn slab 
acesta despre tragerea de inimă cu care unii 
preoți își văd de datorințele lor parochiale! 
S’a arătat că sânt comune, și anume multe, 
cari de prin 1887 până azi nan mai înaintat 
nici o socoată despre starea averii bisericii lor, 
— ear’ unele de prin 1881 nu! Intre proto
popiatele cari sânt mai îndărăt rămase în 
această privință, sânt înșirate și jumătate din 
cele ale comitatului nostru, anume: tractul 
Geoagiu 11, al Devei, Hațeg, Dobra și llia!

In aceeași ședință comisia financiară prin 
raportorul seu Dr. I. Mihu, a arătat .sinodului, 
că consistorul dela 1894 încoace n’a mai scos 
plățile ce ’i-se cuveneau din vistieria statului 
pentru doi asesori consistoriali și doi profesori 
seminariali, ceea-ce face vre-o 10.000 fi. și 
îndrumă consistorul să facă pașii de lipsă 
pentru ridicarea sumelor, cari s’au plătit din 
alte fonduri bisericești.

In ședința a șasa s’a făcut întrebare prin 
deputatul sinodal Aug. Nicoară, cum de patru 
tineri știpendiști ai bis. gr.-or. au fost siliți în 
toamna trecută să-’și întrerupă studiile, ne-având 
cu ce trăi în Pesta, după-ce nu li-s’a mai dat 
de consistor ajutorul votat, fiindcă banii lor 
de stipendii, nu s’au ridicat prin consistor și 
Metropolit, dela cassa statului, de unde îi are 
biserica? ’l-s’a răspuns că s’au făcut în urmă 
pașii de lipsă, dar' n’a sosit încă răspunsul I 
N’a sosit ? Dar’ de ce-a fost lăsat lucrul să 
ajungă să fie lipsă a face »pași de lipsă* în- 
târziați ?

Tot în ședința a 6-a s’a arătat starea 
fondului de pensiune preoțesc: 556 preoți 
sânt încă în restanță cu plățile cătră acest 
fond, ear’ 277 din ei, n’au plătit nimic la el 
dela început până azil Fondul abia a ajuns 
la suma de 7454 fl. 86 cr. în loc să fie, precum 
s’ar cădea, de sute de mii, ca să poată din 
carnete da pensii.

Precum se va vedea și din schițările ce 
vom face și despre celelalte ședințe încă, puțin 
bine e de însemnat, și multă nepăsare, trecere 
cu vederea, slăbiciune și sus și jos în biserica 
noastră gr.-or., încât însuși acest fapt ar trebui 
să pună pe gânduri pe credincioșii cât și pet 
conducătorii ei, doar’ pornesc lucrurile pe o 
cale mai bună, căci e întristător de tot, e 
acuși de desnădăjduitl

Regele Carol al României.
Am spus în un număr trecut, că Maies

tatea Sa Regele Carol a trecut de curând 
peste Ardeal, prin Pesta, peste Croația la 
Abazzia (loc plăcut de scalde, în Austria). 
Vom da azi despre această călătorie, câteva 
amănunte pe cari le aflăm de interes pentru noi.

Când Regele a ajuns în Budapesta, la 
gară, ’l-a întimpinat consulul românesc din 
Budapesta, vice-primarul capitalei Budapesta 
și alții. Maiestatea Sa dându-se jos ’i-a salu
tat și a trecut în sala de așteptare de a de
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junat, poftind cu sine numai pe consulul român 
Ajuns la Zagrab, în Croația, a fost în- 

timpinat de primarul orașului de frunte croat 
si alți funcționari mai însemnați. Regele 
Carol a stat cu ei foarte binevoitor de vorbă, 
si a poftit pe primarul croat cu sine la 
masă și a povestit mult cu densul.

In Abazzia, aflând că în o comună nu 
prea departe, Zecane, se află locuitori după 
neam Români, cari și azi vorbesc românește 
pe acele țărmuri înstreinate, a poftit pe că
pitanul cercului se-’i aducă câțiva țerani de 
aceștia se-’i vadă, ’l-au adus cinci. M. Sa bunul 
Rege s’a bucurat mult de dânșii și împreună 
cu Regina au stat mult de vorbă, românește, 
cu țcranii, ’i-a ospătat bine și ’i-a încărcat 
cu bogate daruri și numai dtip’aceea ’i-a lă
sat să se ducă.

Din Petroseni.
La 31 Martie a. c. s’a întâmplat alegerea 

de primari și jurați în Petroșeni. Precum s’a 
scris în prețuita „Revistă" Nr. 13, tot pe acel 
ogaș a mers și alegerea de primar și jurați. 
Ba încă mai cu coarne, căci alegerea comi
tetului comunal s’a făcut prin sediile, pe când 
alegerea asta prin aclamațiune, ne-fiind nici 
întrebați Românii că ce voesc? La 10 oare 
după consfătuirea comitetului comunal, a eșit 
dl prim-pretor cil o hârtie și a cetit pe cei 
candidați de comitet și ’i-a proclamat de «aleși». 
Poporul român a protestat dar’ a, fost 
copleșit de străini cu strigări de «Eljen» 
proclamându-se de primar dl Barcsay Arpăd, 
ear’ de al doilea Jakabfi Rezsd (mai nainte 
Ulman). S’au milostivit păcătoșii de au ales 
și 2 jurați de Român, așa «binevoind» advocatul 
Dr. Rosenberg, craiul Petroșenilor, care poartă 
pe toți domnii din Petroșeni cum lui îi place.

Românii nu poartă nici o vină, pentru 
alegerile făcute, căci ei s’au luptat destul, însă 
§§-ii cei ungurești le-a scurtat dreptull Pe dl 
preot A. Stâncă nu ’l-au mai ales în comitet, 
ca să poată ei lucra după placul lor.

Noi cei din Petroșeni tare ne-am bucura 
dacă s’ar afla și ar veni în mijlocul nostru un 
bun advocat român, care să mai poată apăra 
și căușele noastre, căci și noi ’l-am sprigini din 
toată inima, altcum ne vor desbrăca și de ce 
mai avem 1

Din protopopiatul Iliei.
Vineri în 29 Martie v. s’a ținut sinodul 

protopresbiteral din tractul Iliei. Mulți vor
besc cu nepăsare despre acest mic dar’ de mare 
însemnătate for bisericesc al nostru! Se zice 
că unii membri sinodali aleși au spus chiar 
că «nu se mai interesează de lucruri de 
acesteaI» Mă mir numai că de ce mai stărue 
atunci să fie aleși de atari? Din pricina alor 
astfel de oameni nu s’a putut ținea sinodul 
înaintea Paștilor, ci numai acum după a doua 
conchemare dar’ și acesta numai cu mică majori
tate. Eu aflu de mare preț acest așezământ 
în biserica noastră. Aici adunându-se preoți, 
învățători și mireni se deprind cu priceperea 
temeinică a frumoasei noastre legi bisericești, 
cu mult mai bine ca prin cine știe câte 
circulare.

Sinodul după o vorbire potrivită a vred
nicului nostru protopop, a decurs în chip plă- 
plăcut familiar.

împărtășesc prin aceasta pe seama ceti
torilor „Revistei Orăștiei“ câteva date 
despre starea acestui protopopiat în anul trecut.

Organele administrative bisericești fără 
deschilinire 'și-au împlinit datorințele, și se 
silesc a-'și corăspunde chemării. Parochi în 
tract sânt 19 și un capelan. Șasă parochii 
sânt vacante. Familii sânt 4700. Nrul 
sufletelor sânt: bărbați, 11.434; femei, 11.118, 
cu totul 22.552. Față de anul trecut e un 
cresclmint de 304. La căsătorii se arată o 
scădere de 37 părechi și la cele mixte de 1. 
Acestea sigur în urma căsătoriei civile. Naș
teri au fost 464 copii și 491 fete. Aici o creș
tere de 69 Cașuri de moarte au fost peste 
tot 732, un scăzlmhit față de anut trecut 
de 108. De moarte silnică au fost 5 cașuri.

Nrul concubinaților s’a ridicat la cifra 
de 168, și de aici înainte sigur vor mai crește. 
Numai dela introducerea căsătoriei civile — 
nici o jumătate de an — s’au sporit în pro- 
topresbiteratul nostru cu 12 părechi concu
binii! Nrul celor cari știu scrie și ceti s’a 
sporit cu 313. Treceri religionare nici una.

în ceea-ce privește starea școlară 
încă nu stăm chiar rău. Nrul școalelor 
s’a mai înmulțit cu una, (în comuna Băgara), 
unde până aci n'a fost școală, ci era afiliată. 
Obligați a cerceta școala au fost: 3916. Din 
aceștia au cercetat regulat școala 2412 Aici 
încă se arată o creștere față de anul trecut. 
Salariile învățătorești cu puține abateri s’au 
ridicat la suma prescrisă de 300 fl.

Averile parochiale sânt mare parte asi
gurate. Protopresbiteratul însă nu are nici o 

avere. Char în anul de față s’a întărit de 
Ven. Constor un conclus al sinodului protop., 
ca pentru înființarea unui fond protopres
biteral se se facă repartițiune de 10 cr. pe 
familie în întreg tactul. Bunii credincioși în 
țelegend însemnătatea acestei trebuințe, vor 
binevoi, așa nădăjduim a da fără nici o greu
tate, acest mic ajutor.

Sinodul s’a stîrșit earăși cu vorbe plă
cute din partea dlui protopop, și ne-am de
părtat cu speranță că la anul vom afla și 
mai bune fructe în urma lucrării noastre.

Un membru.

Representația teatrală
de Dumineca trecută.

Potrivit programului cunoscut, Dumineca 
trecută seara s’a dat din partea diletanților 
români din loc representația teatrală a piesei: 
„ Totul pentru ochii lumii". Cu bucurie con
statăm că representația a reușit în toate pri
vințele: Diletanții, atât damele cât și domnii, 
'și-au studiat bine rolele lor și le-au predat 
spre deplina mulțumire a publicului de față. 
Piesa în sine foarte bună, de spirit, și jucată 
bine, a cauzat publicului multe momente 
de veselie, pentru care diletanții au fost răs
plătiți cu aplause. îmbucurător a fost apoi 
spriginul atât de călduros ce s’a dat 
representației, atât din partea publicului ro
mânesc, cât si a celui săsesc din loc. Despre 
cest din urmă îndeosebi însămnăm cu plăcere, 
că a luat parte în număr neașteptat de frumos, 
inteligență aleasă, în frunte cu însuși dl primar, 
ceea-ce a lăsat o foarte bună impresie. Sala 
otelului Csâsz era până la cel din urmă loc 
plină. Mulți n’au mai aflat locuri de șezut 
și au trebuit să stee, îndesuiți, în picioare. 
Galeria plină de popor, pe care cu drag ’l-am 
văzut și bucurie ne-a făcut cu interesul arătat 
prin venirea în număr așa de frumos la re- 
presentație. Jurul asemenea a fost bine în
fățișat: am văzut oaspeți veniți anume pentru 
acest teatru, din comunele vecine Orăștioara, 
Romos, Cugir, Dâncul-mic, Bobâlna, Beriiu, 
etc. apoi din Deva, Petroșeni, Blaj, etc.

Peste tot luat, representația a procurat 
publicului o seară plăcută, ear’ fondului «Reu
niunii femeilor române din comit. Hunedoarei» 
un frumos venit bănesc. Ear’ pentru asta nu 
vom întrelăsa a recunoaște, cu plăcere, sti
matei doamne Victoria Dr. Erditlyi, meritul 
de căpetenie, pentru stăruința cu care a lucrat 
și a condus întreagă lucrarea până la repre
sentația însăși.

Venitul întreg al serii a fost: 129 fl. 
30 cr. (între cari și unele mici suprasolviri), 
ear’ prin postă s’a primit dela dl preot N. De- 
mian din Bal șa prețul alor 2 bilete: 1 fl. 60 cr. 
— total: 130 fl. 90 cr. Spesele au fost: 54 fl. 
60 cr. A rămas venit curat fondului reuniunii 
femeilor: 76‘ fl. 30 cr.

După teatru a urmat joc vesel ce a durat 
până după oare’e 3 din noapte.

NOUTĂȚI
Medici provisori. După-ce în urma con

cursurilor publicate de 2 ori n’a concurat 
nimeni la postul de medic cercualnou la Hune
doara și Pui, fișpanul a numit medici pro
visori în acele cercuri, la Hunedoara pe dl 
Dr. Absolon Feier, ear’ Ia Pui pe dl Dr. 
F. Jăger.

*
Studenții din Blaj. Mare neplăcere 

făcuse vestea că dl Iosif PIosszu, directorul 
gimnasiului din Blaj, ar fi stăruit pe lângă ti
nerimea gimnasiului, ca să meargă și din 
sinul ei câțiva la producțiile de gimnastică 
ce se vor face în Pesta în vremea milleniului, 
ceea-ce ar însemna, să iee parte alăturea cu 
studenții unguri la sărbările millenare. Acum 
se vestește că spre onoarea tinerilor studenți, 
nici ei, studenții, nici părinții lor dau putut 
fi înduplecați a se învoi nici unii cu aceasta, 
și așa o rușine ce ne amenința, a trecut 
peste noi 1 Ne bucurăm de această ținută a 
tinerilor și îi felicităm pentru ea!

*
Dl Rubin Patița, advocat în Alba-Iulia, 

fusese, precum știm, oprit dela folosirea drep
tului seu de advocat, prin camera din Cluj, 
pentru anumite cercetări ce se porniseră 
contra d-sale. Cercetarea ne-aj ungând la un 
sfîrșit îngreunător pentru dl Patița, aceeași 
cameră a vestit, zilele acestea, că îl restitue 
în drepturile sale de advocat.

*
în sinod 3 ani, fără mandat. Ni-se 

împărtășește din Arad, că în sinodul de acolo 
a stat ca deputat sinodal întreg periodul de 
3 ani dl Sever Bocșan, fiul protopopului din 
Arad, fără mandat legal, ci cu mandat frau
dulos, ilegali Vom publica în numărul viitor 
o corespondență asupra acestui caz „interesant11.

Spargere. La posta din Hunedoara 
s’a întâmplat în 15 Aprilie o spargere prin 
oari-cari răufăcători, cari însă n’au putut face 
poștei pagubă, fiind toate bine închise, ci nu
mai șefului poștei, căruia ’i-au luat bani și 
lucruri de preț, în preț de vre-o 100 fl.

*
Milleniul și prinsonerii. Ministrul de 

justiție a rânduit ca în 10 Maiu să se țină în 
toate închisorile o liturghie la care să iee 
parte toți cei închiși. învățătorii închisorilor 
să vorbească arestanților despre «însemnă
tatea milleniului», și în aceeași zi toți să pri
mească mâncare mai bună și câte-o jumătate 
litru de vin, în onoarea milleniului I Bun mijloc 
de câștigat «inimile». O să te trezești încă 
cu toți «ospătații» că se fac cei mai înfocați 
spriginitori ai «ideii de stat național maghiar» 1

Prinsonerii pentru vină pe cale de presă, 
osândiții în procese de presă, o să fie liberați 
despre cari directorii vor da raport că ar fi 
vrednici de asta.

*
Jidanii drăguții. Se știe cine a avut 

mai ales bucurie de aducerea legilor așanu- 
mite bisericești, despre căsătoria civilă, ma- 
tricule de stat, recunoașterea Jidovilor ală
turea cu celelalte confesiuni în țeară etc. — 
Jidanii! Ei erau pintenii puși în coastele gu
vernului să meargă nainte, fie ce-o fi 1 Asta 
pe creștini ’i-a supărat, firește. îndeosebi ca
tolicii din țeară au atacat cu putere și pe 
guvern și pe ociotiții sei Jidani. Și acum am 
ajuns unde nu ne-am fi așteptat: guvernul 
a pornit proces de presă contra foii de că
petenie a catolicilor Unguri, „Magyar Âllam", 
pentru-că în un articol a atacat prea greu 
pe Jidovi! Bravo guvernule millenar Bânffy! 
O să vedem, și asta tot de milleniu’ creștinii 
aruncați în temniță, de un guvern tot creștin, 
pentru-că au spus ce-a fost de spus seminției 
perciunatei

*
Concurs. Se publică un premiu de 

40 coroane pentru cea mai bună lucrare 
asupra temei:

«Pentru ce poporul român nu poate 
concura cu Jidovii, ci între împregiurări egale, 
el trebue să se retragă, să dispară, până 
când jidovii fac atât materialminte cât și nu
merice progrese colosale, cari în sute și mii 
de ani pot duce earăși la subjugarea noas
tră și probabil la stîrpirea noastră totală de 
pe fața pământului». Forma cea mai ușoară 
de a deslega chestiunea aceasta e tragerea 
unei paralele între poporul român și poporul 
jidovesc.

Lucrările să se înainteze, cu numele 
autorului într'un plic sigilat, până în 1 Iulie 
1896 la adresa: „Binefăcitorului“, în Sibiiu 
Fleischergasse 39. Un binefăcetor.

Adunare învetătorească.>
Orăștie, la 2 Aprilie 1896.

Amăsurat convocatorului, adunarea ge
nerală a Reuniunii învățătorilor români gr.-or. 
din protopresbiteratul Orăștiei, s’a ținut la 
30 Martie v. c., în edificiul școalei rom. din 
Orăștie sub conducerea președintelui ei, dl 
înv. dir. Constantin Baicu.

Această adunare generală, a fost cea 
dintâiu, ce s’a ținut sub presidiul unui membru 
ales din însuși statul învățătoresc.

Adunarea s’a deschis prin presidiu, cu 
cuvinte alese la adresa înv. Tot presidiul 
'și-a presentat și cetit raportul seu despre mersul 
afacerilor subreuniunii dela cea din urmă adu
nare încoace, a presentat și pus spre desbatere 
actele sosite la adresa comitetului subreuniunii. 
Din aceste acte, cel mai momentuos este, cel 
sosit dela comitetul central al Reuniunii înv. 
rom. gr.-or. din districtul Sibiiului, privitor la 
chestiunea înființării unui organ pedagogic 
pe cale privată.

Adunarea generală îmbrățișează și aproabă 
cu căldură această idee și vestește comitetul 
central, că dacă nu mai multe, dar’ cel puțin 
13 exemplare vor fi de sigur abonate din partea 
membrilor subreuniunei.

S’a presentat rapoitul cassarului despre 
starea cassei; s’a compus lista restanțierilor și 
s’a însărcinat presidiul a lua măsurile de lipsă 
pentru încassarea taxelor restante.

S’a cetit o disertațiune de cătră dl A. 
Boldor, înv. în Șibot, despre «Unele însușiri 
ce se recer dela învățător»; s’a presentat și 
cetit un tractat din Geografie cu an. al IlI-lea 
de școală de cătră dl Ioan Dan, înv. în Binținți, 
și un tractat din comput cu anul prim de 
școală de cătră dl Nic. Igna, înv. în Șibot. 
Toate au fost cu viu interes ascultate, și după 
observările făcute pro și contra s’au declarat 
de pe deplin reușite, exprimându-li-se tuturor 
mulțumită protocolară pentru zelul cu care 
’și-au lucrat temele.

S’au desbătut în firul ședinței încă și alte 
multe referitoare la afacerile reuniunii, peste 
cari trecând de ocamdată, îmi încheiu darea 
de seamă față de această adunare, cu laude 

la adresa atât a conducătorului ei cât și a 
membrilor ce au luat parte, precum și a ținutei 
lor bărbătești. Dee D-zeu ca în viitor cu aceeași 
dragoste, cu aceeași lăpădare de sine și cu 
îndoit zel să-’și ocupe fiecare postul seu ca 
membru al acestei subreuniuni ca sămânța 
aruncată să aducă roade îmbelșugate. C.

Cărți noue.
„Gramatică germână“. La „Insti

tutul Tipografic Dr. Ioan Rațiu" din Sibiiu a 
eșit de sub tipar în zilele acestea o foarte 
prețioasă carte pentru tinerimea română și 
toți cei-ce vor să studieze limba germână. E 
„Gramatica germână teoretică-practică pentru 
usul tinerimei române, de Sava Popovici Bar- 
cianu, revidată și completată de Dr. Daniil 
Popopici Barcianu. Edițiunea a V-a«. Cu
prinde 27 coaie octav mare, tipar frumos și 
pe hârtie bună. E destul să spunem că de 
această ediție e legat numele dlui Dr. D. P. 
Barcianu, a unuia dintre profesorii români cei 
mai conștiențioși și cu vederi clare și sigure 
în materiile pe cari le tractează, pentru-ca ori-ce 
cărturar român să înțeleagă, că e vorba de o 
carte de școală din cele mai de preț.

Tinerimea română ce voește să studieze 
cu temei 1. germână, nu va trece cu vederea 
această valoroasă gramatică. Costă 1 fl. 40 cr. 
și se poate avea dela librăriile din Sibiiu.

*
Iubitorilor de romane, o veste 

bună! Institutul de editură „Ralian și Ignat 
Samitca“, din Craiova (România) a luat fru
moasa hotărîre a scoate în traducere româ
nească, un șir de romane din cele mai bune 
ale scriitorilor străini. începutul s’a făcut cu 
romanul „Fromont și Rissler11 de Alphonse 
Daudet, un mare scriitor francez. Romanul 
de care e vorba a fost chiar premiat de aca
demia franceză. Tradus de «Marius». Cu
prinde 23 coaie tipărite (360 pagine) și costă 
numai 1 leu 50 bani (75 cr.), așadar' e ne 
mai pomenit de ieftini Editorii vor urma cu 
scoaterea tot la 2 luni a câte unui astfel de 
roman, de-ocamdată traduceri din franțuzește 
(12 sânt luate în plan), vor urma apoi tra
duceri alese din englezește, din rusește, nem
țește, italienește, etc. tot așa de ieftine. Noi 
ne bucurăm de această întreprindere și în
dreptăm asupra ei luarea aminte a iubitorilor 
de romane. Se pot procura dela librăriile 
române din Sibiiu, Brașov, etc., ear’ în Orăștie 
dela dl F. Schăser, librar.

*
„în exil“ este titula unui volum de 

27 coaie, ce a apărut de curând la institutul 
de editură „Ralian și Ignat Samitcau în 
Craiova (România), cuprinzând o mulțime de 
înduioșetoare descrieri din suferințele luptă
torilor pentru libertatea poporului din marea 
împărăție a Muscalilor. Pățăniile celor mai 
însuflețiți și isteți dintre nihiliști, suferințele 
lor crunte, lăpădare de sine și stăruință pentru 
ideile în slujba cărora s’au pus, nepăsarea lor 
nobilă cu care primesc chinurile și chiar 
moartea pentru aceste idei, — sânt arătate 
în acest volum prin pilde vii, numindu-se cu 
numele fruntașii pătimitori și martiri. Sânt 
amintiri din ce-a aflat și a văzut însuși scriitorul 
cărții, dl Zamfir C. Arbore în petrecerea dânsului 
îndelungată prin țeara Moscoviților.

E un volum mare și ieftin. îl reco
mandăm cetitorilor noștri.

FEL DE FEL
în școală. învățătorul vrea să lămu

rească băieților pilda din evangelie cu «o 
turmă și un păstor». In scopul acesta el face 
o asămănare pe care s’o înțeleagă ușor băieții 
și îi întreabă:

— Inchipuiți-vă că voi ați fi toți la 
olaltă, o turmă de viței. Ce aș fi eu între voi ?

Băieții îl înțeleg și răspund ca dintr’o 
gură:

— Un bou I

POSTA REDACȚIEI.
Stimabilei r. m. c. Multe mulțumiri pentru ne

așteptata surprindere plăcută. în cel viitor negreșit. 
Pentru acesta prea târziu.

Dlui P. I. Poesia «Paștile», scuză, dar' nu e 
de publicat. Puțin reușită.

Dlui „Codreanu“. Peste putință. O foaie umo
ristică poate că ar alege ceva din ea, dar' în alte 
ziare n’are loc.

Dsale A. M. în B. Poesia «Tinerețea-'mi se 
petrece», nu se poate tipări, fiind abia o încercare 
de începător. Cealaltă «Vine-’mi marea»... e numai 
o frântură ce pare că ai scris-o din o poesie mai 
lungă, baladă, din vre-o carte. Așa ear’ nu se poate.

Abonentului 722. Iartă, dar’ nu se poate. Nu 
ne e îngăduit să ne amestecăm în astfel de treburi 
familiare. Am da prilegiu la mult rău. Altceva bu
curos.

Dlui G. Reitescu, înv. în S. P. N'am primit re
clama întâie de care ne scrii. Acum, în urma cărții 
poștale primite, ’ți-am trimis numerii reclamați.

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvln.
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BIBLIOGRAFIE.

Biblioteca de popularizare
pentru

Literatură, Stiintă, Artă.
O altă intreprindere literară asupra 

căreia atragem cu plăcere luarea aminte 
a cetitorilor noștri, este „Biblioteca de 
popularizare" pe care o scoate librăria 
„Ralian și Ignat Samitca" din Craiova, 
cu prețuri ieftine, dând publicului tra
duceri din scriitorii mai mari streini. 
Eată numerii (volumele) apărute până 
acum în această bibliotecă:

Nr. 1. »Nuvele Siberiene«, de 
Vladimir Korolenko.

Nr. 2. «Nuvele țărănești și Noii 
căsătoriți«, comedie în 2 acte de Bjorn- 
stjerne Bjornson.

Nr. 3. «Nuvele și povestiri po
pulare», de Lew N. Tolstoi.

Nr. 4. «Schițe și tablouri« de 
Jan Neruda.

Nr. 5. «Șase nuvele« de J P. Ia- 
cobsen.

Nr. 6. „Nuvele", (franceze) de H. 
de Balsac.

Nr. 7. „Din vieața poporului", nu
vele polone, de Alex. Swientochowski.

Nr. 8. «Pe apă«, nuvele de Guy 
de Maupassant.

Nr. 9. «Nuvele alese« de Alex. 
Pușkin.

Nr. 10. «Oameni și scrieri«, stu
dii critice asupra Iui Maupassant, E. 
Zola, Dostoiewski și Gerhart Hauptmann, 
de Georg Brandes.

Nr. 11. «Din cartea Cântecelor«, 
poesii de H. Heine.

Nr. 12. «Liga tinerimii« de Hen-
rik Ibsen.

Nr. 13. «Doamna Marchisa și
alte nuvele« de Ouida.

Nr. 14. «Lăutarul din Cremona 
și Pater« de Franțois Coppee.

Nr. 15. «Ilka și alte nuvele» de 
Alex. Dumas, fiul.

Nr. 16. «Gogoloiu de seu«. Ma- 
demoiselle Fifi. Doi prieteni, de Guy 
de Maupassant.

Nr. 17—18 «Suferințele tinărului 
Werther«, de Wolfgang v. Goethe, tra
ducere de dl I. Husar, directorul bi
bliotecii și traducătorul aproape tuturor 
numerilor. însămnăm că această tra
ducere a operei marelui Goethe, e în
treagă,, deci mai bună ca traducerea 
aceleiași opere în «Biblioteca pentru 
toți«, care a lăsat afară unele părți ale 
lucrării. Cei-ce vor deci să cunoască 
pe vestitul »Werther« a lui Goethe, vor 
cumpăra această broșură.

Toate se pot procura dela librarul F. 
Schăser în Orăștie, precum și dela librăriile 
române din Sibiiu, Brașov, etc.

„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI“.
Eată cei mai noi numeri:
Nr. 51. «Din goana vieții», poesii 

de A. Vlahuță, cu portretul și iscălitura 
poetului.

Nr. 52. «Prietene», roman de dul
cele scriitor Francois Coppee, tradus 
de Dumitru Stăncescu.

Nr. 53. «Doi trandafiri și Lacrimi 
de copii«, nuvele de multă frumseță, 
de Wildenbruch, traduse de L. M.

Nr. 54. »Patriotul«, după Paul 
Bourde, tradus de D. Stăncescu, carte 
ce arată frumseță simțământului patrio
tismului.

Nr. 55. «Din inimă«, poesii de 
Radu D. Rosetti.

Toate se pot avea dela librăria 
dlui F. Schăser în Orăștie ori «Insti
tutul Tipografic» în Sibiiu!

LOTERIE.

CALINDARUL SEPTEMÂNEI 
dela 14—20 Aprilie st. v.

Tragerea din 11 Aprilie st. n.
Budapesta: 84 60 39 33 31

Tragerea din 18 Aprilie st. n.
Timișoara: 14 81 12 5 60

Tragerea din 15 Aprilie st. n.
Sibiiu: 90 43 7 62 52

Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. a 4-a d. Paști, a Slăbănog, gl. 3, sft. 5.

Zilele

Dum. 14 Păr, Martin 26 Clet
Luni 15 I. Ap. Aristarch 27 Peregrin
Marți 16 S. Mța Agapia 28 Vitalis
Mere. 17 Cuv. Simion 29 Petor M.
Joi 18 Cuv. Ioan 30 Catari

Vineri 19 C. P. Ioan cel vechili 1 Maiu Filip
Sâmb. 20 C. Teod. Trichina 2 Atanasie

226 szăm bvghtd.

Requisite de mâncare și mărfuri de argint de China.

Representanța Primei societăți Vieneze de asigurare de sticlărie.

(335) 1—11896.

Ărveresi hirdetmăny.

Am onoare a vă încunoștiința, că am deschis aici în casele D-nei Eleonora Kaess 
(Strada-Tergului Nr. 5) sub firma mea împrotocolată

C. WALLEPAGI
o prăvălie de sticlărie, chipuri, porcellană 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 marfă de 
sticle și porcelană necesară pentru casă și cuină, ce o primesc din fabricele cele mai mari 
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 incadrat 
(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 vă 
cere binevoitorul sucurs și sprigin — și semnez

334) 15—15

Cu stimă

C. WALLEPAGI.

Alulirt birdsâgi vegrehajtd 1881. evi LX. t.-cz. 102 §-a ărtelmăben ezennel kOzhirră 
tesszi, hogy a kOrOsbânyai kir. jărăsbirbsăg 1895. ăvi 5011 szămu vegzăse kttvetkeztăben 
Pap Tivadar ilgyved ăltal kepviselt riskai gor-kel. egyhăz javăra Hentiu Azărie cllen 
62 frt 40 kr. s jăr. erejeig 1896. ăvi II. h<5 5-en foganatositott kielăgităsi văgrehajtăs 
utjăn le foglalt es 400 trtra becstilt egy păr OkOr, egy tehen ăs egy bival tehănbâl ălld 
ingdsăgok nyilvănos ărveresen eladatnak.

Mely ărveresnek a kbănyai kir. jbirdsăg 1016 1896 sz. văgzese folytăn 62 frt 40 kr. 
tdkekovetelăs, ennek 1891. evi XI. hd 28. napjătdl jărd 6% kamatai es eddig osszesen 
62 frt 45 krban birdilag măr megăllapitott kfiltsăgek erejeig Riskăn a vegreh. szenvedd 
hăzănăl leendo eszkOzlesere 1896. âvî mâjus ho 11-ik napjânak dălelotti 9 drăja hatăridotil 
kitiizetik ăs ahhoz a venni szăndekozdk oly megjegyzăssel hivatnak meg, hogy az erintett 
ingdsăgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. es 108. §-a drtelmdben keszpenzfizetes mellett, a 
legtdbbet igeronek becsâron aiul is el fognak adatni.

Kelt Kordsbănyăn, 1896. evi ăprilis hd 20. napjăn.

Librar în Orăștie (336) 3- 
recomandă publicului librăria sa bogat provăzută cu tot felul de cărți, anume cu: 
toate cărțile de învățământ, atât pentru șooalele poporale cât și pentru gimnasii, — 
precum și tot felul de recuisite trebuincioase în școală: caete, unelte de desemn, 
condeiuri, tăblițe, hârtie, și altele.

Ear’ apoi îndeosebi publicului român recomandă frumoasa 
intreprindere literară ce apare în Craiova sub titula:

„Biblioteca de popularisare“
din care au apărut până acum, 18 volumașe, elegante ca înfățișare 
și foarte bune ca cuprins!

Se pot afla la d-sa toți numerii dela 1—18, cu câte 16 cr. 
unul, (plus 3 cr. de porto postai dacă se cer prin postă). Cel-ce 
cumpără nrii toți deodată, îi capătă cu numai ÎS cr. unul /

Ea cumpărări mai mari de hârtie și tipărituri, 
se dă pe deasupra un rabat însemnat!

Csucs Gyula, 
kir. bir. vghto.

Un învățăcel de prăvălie
se primește numai decât în prăvălia de manufactură a 
subscrisului negustor în Orăștie.

întru-cât se poate pe lângă limba română, se recere 
cunoștința limbilor germană și maghiară.

In etate se recere se nu fie mai tinăr de 14 ani.

) 2—3 Ion Lăzăroiu,
negustor român.

I

• Minerva» institut tipografic, societate pe Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu.


