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Se spunem poporului!
Unul din cele mai mari neajunsuri 

în lucrarea noastră de înaintare a nea
mului, fie culturală, fie economică, fie 
politică, este, negreșit, atât în părțile 
noastre cât și în alte părți, neajunsul, 
că poporul însuși, obștea cea mare, prea 
de tot puțin știe despre aceea ce inteli
gența lui pune la calc ori face!

Cei-ce au luat parte azi septemâna 
la adunarea despărțementului VIII (Deva) 
al »Asociațiunii transilvane« la Hune
doara, pe lângă bucuria de a vedea o 
frumoasă adunare de domni, doamne si 
domnișoare române din toate părțile co
mitatului, au avut și neplăcerea de a 
nu vedea aproape de loc țerani, țerance 
și flăcăi și fete de țeran, la aceeași adu
nare! Credeai că ar fi vorbă de ceva 
»bal« domnesc, la care el, țeranul, n’ar 
fi avend ce căuta. Un lucru acesta 
peste care noi, în purtarea noastră de 
grijă pentru adevăratul bine și avent al 
neamului românesc întreg, nu putem
trece cu vederea. De ce era vorbă
adecă azi septemâna la Hunedoara? De
adunarea despărțementului din partea
locului, a „Asociațiunii transilvane pentru 
cultura și literatura poporului român". 
Și când colo poporul, pentru a cărui 
cultură se lucrează, — nicăiri la adu
nare ! Si asta nici de cât din vina lui!J
Ci din vina cărturarilor și inteligenților 
noștri de prin comune, cari se pare că 
nu cred de cuviință să-’l lămurească și 
pe popor la astfel de prilegiuri despre 
ce e vorba, și trezind interesarea lui, 
să-’l iee și să-’l aducă cu dînșii la adu
nare. Eată greșeala.

A fost apoi gătită și o exposiție: 
lucruri adunate de prin casele țerancelor 
române din jur, puse spre vedere și 
premiare. Și, lucru de tot neplăcut, 
când la premiare țerance erau așa de 
puține de față, că nici chiar cele-ce au
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Karl Krug.
(Urmare)

Doamna Krug tocmai isprăvise de lăut 
pe cel din urmă copil și voia să înceapă a 
pieptena cele patru capete zburlite, ude, cari 
așteptau în șir lângă cuptor, când întrară 
Klotz și zidarul.

— Nu mergem la Canossa — strigă por
tarul, care după obiceiul seu, nu-’și scotea 
șapca, spre a-’și arăta importanța, nici chiar 
față cu dama inimii sale. Acest obiceiu îi 
rămăsese din timpul cât fusese în armată.

— Firește că nu — răspunse d-na Krug.
Acest răspuns miră pe portar, el ’i-se păru 

un sămn, că poate se va găsî în înțelepciunea 
nevestei zidarului cheia pentru deslegarea 
enigmei prea grele pentru politicianul din 
Myslowitz. Dar’ cât de mare-’i fu mirarea, 
când iscodind cu șiretenie pe d-na Krug, află 
că tainicul Canossa e un castel italienesc, 
dinaintea căruia odată un împărat german 
’și-a împlinit un canon impus de papa. Două 
sentimente, cu două aripi, ridicară pe Klotz 
în ochii sei proprii: speranța de-a impune prin 

expus lucrurile, ba nici acelea pe cari 
le cetia ca să vie să primească premiul, 
— nu erau toate de față / A dat adecă 
Românca lucrul seu din casă, fiindcă 
’i-l’a cerut domnul ori doamna cutare, 
dar’ în ea însăși așa puțin interes a 
putut fi trezit, că nici nu s’a dus se vadă 
ce adunare e aceea dară, unde e 
dusă și țesătura ei, — deși era doar’ 
o zi frumoasă de sărbătoare... Și de 
ce era vorbă aci ? De încuragiarea in
dustriei de casă a țerancelor române 
și lăudarea și premiarea celor mai 
istete, mai harnice!

Nu mai adaugem nimic. E destul 
ca temeiu de judecată pentru fiecine. 
Astfel nu e de ajuns să lucrăm în nu
mele poporului și pe el să nu-’l încunoș- 
tiințăm, ori să nu-’l știm încunoștiința 
despre ce voim! în acest chip și lu
crarea noastră foarte săracă va rămânea 
în roadele sale și pașii de înaintare 
foarte mici și rari vor fi!

Am văzut răul acesta și ’l-am spus, 
nu ca un reproș la adresa inteliginței 
noastre, ci în bunăcredință că prin ară
tarea lui, vom contrubui la încungiura- 
rea lui pe viitor măcar.

Era frumos și trebuia să rămâi în
cântat de numărul de inteligenți: domni, 
doamne și domnișoare ce se vedeau 
atât la adunarea despărțământului cât 
și la exposiția de lucruri de casă 
țărănești, — dar’ de o deplină și ade
vărată încântare numai atunci am fi 
putut fi cuprinși, când alăturea de fiecare 
domn am fi văzut doi țerani, alăturea 
de fiecare doamnă, două surori țe
rance și alăturea de fiecare domnișoară, 
două sorioare fete din popor! în acest 
chip apoi da, din cultura noastră dăm 
și poporului, știința noastră o împărțim 
cu el, ne împletim cu dînsul așa de fru
mos, că mișcându-se pentru un scop 
oare-care pătura mai sus pusă a inteli
genței, să vezi ridicându-se și punendu-se 
în mișcare spre același scop și roiuri

știința slujbașilor gării și dragostea întărită, 
printr’un nou impuls, pentru aceea, din gura 
căreia o rază de lumină a căzut pe capul lui. 
In extasul seu, portarul își uită până și pre
tențiile religioase.

— Nu ne ducem, nu! — repetă el, nete
zind capetele pieptenate ale copiilor.

— Să se ducă acolo netrebnicul ăsta — 
zise d-na Krug în batjocură, arătând spre băr- 
batul-seu, care stătea lângă vatră și se căznia 
să-și aprindă cenușa din pipă.

La vorbele acestea Krug se înfioră, scăpă 
surceaua aprinsă din mână și întrebă desperat 
pe Klotz.

— Va să zică nu-i de loc de lucru ?
— Ba da — exclamă portarul — și încă bun.
— Unde? — urlă Krug repezindu-se la 

Klotz.
— Ah, uitasem cu totul. A venit un Jidan 

din Varșovia, a tras la hotel, vrea să angajeze 
cu contract un număr mai mare de zidari.

Dacă un fulger ar fi spintecat cerul, Krug 
n’ar fi sărit pe spărtură cu atâta grabă, cum 
sări acuma pe ușe afară și o porni fuga pe 
stradă. Femeea se uită după el pe fereastră.

— Pentru mult timp poate să aibă de 
lucru acolo?

■— Două luni — răspunse Klotz, bătându-o 
cu duioșie pe umăr și apropiindu-se de use. 

mari de „nație", si atunci si roadele lucrării 
se vor arăta mult mai timpuriu și mai 
bogate!

Mai ales dar’, când e vorba de 
„Asociațiunea pentru cultura poporului" 
și de «Reuniunea femeilor« pentru în- 
curagiarea industriei de casă la țcranca 
română, să-i spunem totdeauna și po- 
porultii, se-’l luăm la braț și să-l ridicăm 
si să-’l purtăm alăturea cu noi peste 
tot locul, căci numai așa va fi bine și 
frumos!

Ni-am spus cuventul fără încungiur. 
Dorim se fie înțeles și primit cu aceeași 
bunăvoință, cu care noi ’l-am spus!

Societatea „Petru Maior“.
Se știe că societatea de lectură »Petru 

Maior*, a tinerimii universitare române din 
Pesta, a fost oprită, închisă, mai în toamnă, 
prin o poruncă turcească a ministrului nostru 
de interne. Se acățase de cuvântul că tinerii 
universitari ar fi făcend și politică, în adu
nările societății, și nu ar fi desbătend numai 
chestii literare și culturale, pentru cari este 
întemeiată și la cari are îndreptățire. In faptă 
însă ministrul a închis societatea, in ajunul 
milleniului, ca prin asta se-'i ție pe tinerii 
noștri în șach: de a nu face demonstrații 
aprige, tinerești, contra milleniului...

Cu data de 2 August suntem vestiți de 
dl Drd. A. Muntean, președintele societății, că 
ministrul acum, după atâta trăgănare, a aflat 
cu cale a restitui earăși societatea în toate 
drepturile de mai nainte.

N’a aflat-o încă destul de vinovată pentru 
a-’i da lovitura de moarte.

Multora li-se va părea aceasta ca o «bi
nefacere» din partea ministrului. Celor-ce ar 
crede așa ceva, Ie punem întrebarea: E «bi
nefacere» când el vine și, din chiar senin, îmi 
ia pălăria din cap, și după-ce mă face să 
alerg după el jumătate de an de zile, ru- 
gându-’l să nu se ticăloșească așa de tot, 
’tni-o dă napoi ?...

— Tata pleacă — șopti jalnic de după 
cuptor micul Fritz cătră frate-seu cel mai 
mare.

— Nu, copile — îl asigură mama zimbind 
portarului care pleca.

A doua zi, pe înserate, Krug împărția 
celor patru copii acățați de dînsul, sărutări și 
sfaturi.

— Să fii ascultător, August, să nu rupi 
pantalonii cei noi și să umbli la școală. Si 
tu, Fritz, învață alfabetul. Dacă vă veți purta 
bine, tata vă va aduce ghete frumoase din 
Varșovia. Acuma mai sărutați-mă odată.

Băieții începură să-'l pupe și să-'l lingă 
pe părul dat cu lac.

— Destul, lăsați-’l — zise portarul — 
trebue să plecăm. Acuși sună.

Krug isprăvi cu copiii, strînse mâna ne
vestei, își luă mistria și se duse la gară. Ur- 
cându-se în vagon, se uită cu jale înspre o 
lumină, care licăria singuratică în întunerecul 
nopții. In sfîrșit ’i-se păru, că cineva îi dă 
trei lovituri în inimă.

Era Klotz, care suna de plecare și apoi 
fugi repede în direcția luminei — pentru a 
veghea asupra odihnei femeii prietenului.

Ar fi o încercare îndrăsneață din parte-ne, 
dacă ne-am pune să combatem explicațiile 
economiștilor noștri recunoscuți și simpatici

Pedeapsa Dobrenilor.
In numărul nostru 21 am spus sub titula 

«Prigonire nebună», cum domnii învățători 
Tonta Neamț și Iacob Gherrnan dela școala 
capitală gr.-or. română din Dobra, au fost 
pedepsiți de pretura din Deva cu câte 50 fl. 
pentru-că la maialul din anul trecut au pus 
băieților în mâni stegulețe de hârtie, unele 
albastre, altele roșii, altele galbene, cari puse 
câte trei lângă olaltă, ar da tricolor românesc.

Dar’ aceasta e o răutate. Steagurile erau 
simple, fiecare de o singură coloare, prin ur
mare steaguri tricolor dau fost acolo nici 
unul! Și totuși să pedepsești pe oameni nu
mai pentru închipuirea că de ai pune trei la 
un Ioc, ai avea un — tricolor l Legile tuturor 
țerilor și și ale noastre, spun că voința, gândul 
neîmplinit, nu se poate pedepsi. Pedeapsa se 
dă numai pentru fapte. La noi însă e lumea 
mai extra. Nu înzadar e vorbă ca *extra 
Hungariam non est vita, si est, non est ital* 
Chiar îngăduind că d-nii învățători s’ar fi 
gândit la tricolorul românesc când făceau 
stegulețele, ei pentru gândul acesta nu pot fi 
pedepsiți, căci dau făcut nici un steag tri
color. Dar’ domnia-lor nici nu recunosc că 
s’au gândit la asta, prin urmare sau gândit 
numai pîrîtorii și judecătorii lor / Și auzi D-Ta 
minune 1 Niște cetățeni cinstiți șipacinici, sunt 
pedespiți de zbirii stăpânirii noastre, pentru 
gânduri ce în creerii altora s’au 
zămislit!

Dnii învățători osândiți au apelat contra 
judecății, la vicișpanul comitatului.

Vicișpanul, precum aflăm din Deva, a adus 
de curend hotărîre pe recurs, declarându-’i 
și el de «vinovați» pe osândiți, dar' scări- 
țându-le pedeapsa dela fo la — 12 fl.

I-a părut și dlui vicișpan prea-prea croiala 
solgăbirăului și a ciuntat trei din patru părți 
ale ei, dar’ curagiul de a o nimici de tot, 
precum s’ar fi cuvenit, și precum dela un om 
ce ține la dreptate, s’ar fi așteptat, tot nu ’l-a 
avut. De ce ? Ca nu cumva prin nimicirea 
de tot a netemeinicei judecăți, să se încura- 
gieze purtarea și mai departe de stegulețe în 
felul cum Dobrenii le purtaseră la numitul 
maial. Numai pentru asta. încolo în sufletul 
seu trebue să simță și dl vicișpan că a întărit 
o pedeapsă, peste care, de n’ar fi Ungur și 
dacă Ungurii n’ar fi precum sânt, ar fi tras 
cu cerusa roșie, ca peste o copilărie.

cari au lămurit pe larg și limpede, pentru ce 
s’a apucat anul trecut Varșovia de clădiri 
noue și cu atâta pripă. Noi n’am putea des- 
lega chestiunea aceasta singuri și cu dela noi 
putere. Pe de altă parte însă ar fi un fapt 
neconștiențios, dacă n’am pomeni de acele 
explicațiuni, pentru a lămuri plecarea lui Krug 
la Varșovia. Așadar', unii susțineau că pri
cina clădirii furioase de case noue ar fi țipetele 
hteraților în contra scumpetei locuințelor; alții 
că e dorul proprietarilor de-a scoate bani mai 
mulți; earăși alții, că s’ar fi găsit straturi noue 
de lut; unii, că înflorirea comerciului orașului 
e de vină și, în sfîrșit, alții, — cărora li-se 
dădea cel mai puțin crezăment — că bogății, 
spăriați de răsboiu, se tem de căderea valo
rilor și de aceea au ales cel mai puțin pri
mejdios sistem de plasare a capitalului. Toate 
aceste condușii se concentrau în faptul ne- 
îndoelnic, că în Varșovia se construia un 
număr neobicînuit de mare de case și că nu 
erau destule brațe pentru aceasta în țeară.

Max Gliickwurm, care cumpărase pe strada 
Hămeiului un loc ieftin și începuse să clă
dească pe la sfîrșitul lui Iulie trei case pe 
dînsul, a trimis din pricina asta pe samsarul 
seu la Myslowitz, pentru a aduce din Silezia 
un număr însămnat de lucrători zidari. Intre 
acești fericiți se afla și Krug. El veni la
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„Asociația11 la Hunedoara.
Adunarea Despărțământului VIII (Deva).

Azi săptămâna, Sâmbătă în 1 August n., 
opidul Hunedoara a fost locul de întâlnire 
pentru o însemnată parte a inteligenței ro
mâne din comitat, și anume întâlnire la care 
să se vadă cât interes știm noi arăta față de 
mișcări culturale de-ale noastre, câtă însuflețire 
pentru ele, câtă pricepere și câtă dragoste de 
muncă? Și trebue s’o mărturisim din capul 
locului, că am fost mulțumiți de ceea-ce am 
văzut din partea inteliginții noastre I

Biserica gr.-or. fusese aleasă drept loc de 
întrunire și ținere a adunării despărțământului 
»Asociațiunii». Pe la oarele 10 biserica era 
plină de public ales din Hunedoara, din co
munele vecine precum și din mai depărtate 
părți ale comitatului: Brad, Deva, Hațeg, Do- 
bra, Ilia, Orăștie etc.

După serviciul d-zeesc, săvîrșit de dnii 
A S. Pecurariu, adm. protopopesc la Ilia și 
dl preot al locului George Oprea, a urmat 
ținerea adunării despărțământului.

Dl Fr. Hossu Longin, directorul des
părțământului, a deschis adunarea în fața unui 
public număros de domni și dame, prin o 
vorbire în care arată cum Asociațiunea înte
meiată la 1861 ’și-a dat mereu silința, de 35 
de ani, a fi făclie luminătoare în mijlocul po
porului nostru. Roadele bune ale lucrării 
sale s’au arătat curând și se arată mereu, și 
sânt simțite de tot Românul. In adunarea 
sa generală dela Șomcuta la 1869, Asocia
țiunea a hotărît înființarea de despărțăminte. 
Și au început Românii a înfiiința icî și colo, 
și al șaselea între orașele ce au grăbit a în
ființa despărțăminte, a fost Deva, Ia 24 Faur 
în 1873. (Azi despărțământul în urma unei 
nouă arondări poartă numărul VIII.) De 
toate avem azi 40 de despărțăminte, dintre 
cari în al nostru comitat, 4 : Deva, Orăștie, 
Hațeg și Brad, o dovadă aceasta, că Românii 
din comitatul nostru înțeleg însemnătatea 
acestui prețios așezământ și vor să-’i dee 
sprigin întrucât pot. Despărțământul VIII. 
(Deva) a desvoltat o lucrare frumoasă prin 
vremuri, că adesea a fost scos la iveală cu 
landă printre celelalte, de cătră adunările ge
nerale ale Asociațiunii. Durere, au fost și 
ani de opăcire, de nelucrare. Să nădăjduim 
că n’or mai fi. E a treia-oară că despărță
mântul se adună în Hunedoara. »Cine să 
nu se însuflețească — zice dl Hossu — văzând 
atâta dragoste frățească din partea D-voastre 
adunați la acest loc, și cine să nu fie plin de 
nădejde, că despărțământul și după această 
adunare va lua un nou avânt și Asociația va 
avea într’însul un bun sprigin în lucrarea sa?< 
Făcând apoi apel ca să ne adunăm cu toții 
sub acest stindard falnic al neamului, — de
clară adunarea de deschisă.

Vorbirea dlui Hossu a fost primită cu 
strigăte de >trăiască«

Dl preot G. Oprea în numele Românilor 
hunedoreni, salută comitetul și arată bucuria 
ce o simt văzându-’l ear’ în mijlocul lor la 
muncă și îndemnând prin pilda bună și pe

alții la lucrare pentru un scop așa frumos ca 
cel al Asociațiunii.

Dl Dionisiu Ardelean, actuarul despărță
mântului, a cetit apoi darea de seamă despre 
lucrarea desvoltată dela adunarea din urmă 
până acum. Se arată că comitetul ’și-a dat 
silința să facă ce ’i-a fost cu putință; mai ales 
a stăruit să câștige abonamente la «Enciclo
pedia» ce o edă Asociațiunea. Arată că des
părțământul are 5 membri pe vieață, și 18 
ordinari. (Adecă ... foarte tiuțini!) Sfîrșește 
cu dorința de-a avea norocul ca in viitor să 
poată raporta mai mult, despre o mai bogată 
lucrare a despărțământului.

Dl Dr. Al. Hossu, cassarul despărțământului 
face adunării cunoscut, că dela cea din urmă 
adunare pănă acum, a mai strîns 60 fl. taxe 
și 6 fl. pentru diplome de membri, și că fondul 
pentru ajutorarea sodalilor rom. de pe cu
prinsul despărțământului, fond întemeiat anume 
de despărțământ, azi e de i74 fl. 55 cr.

Se alege o comisie pentru controlarea ra
poartelor de mai sus și strîngerea de taxe 
și înscrierea de noi membri, în persoanele 
dlor: Dr. A. Feier. A. S. Pecurariu G. Oprea, 
Ședința se ridică pe mai multe minute. La 
redeschicere, comisia vestește, că rapoartele 
le-a găsit în ordine, ear’ despre înscrierea de 
noi membri vestește cu multă bucurie, că s’a 
arătat un interes frumos. Și anume:

S’a făcut membru fundator al «Asocia
țiunii» dl Nicolae Dima, proprietar în Hu
nedoara, plătind taxa de 200 fl.

Membru pe vieață dl Nicolae Stoichița, 
proprietar în Hunedoara, plătind taxa de 100 fl.

Membri ordinari cu taxă de 5 fl. la an 
s’au înscris: D-na Aurelia Dr. Hossu n. Petco 
(din Deva); d-nii: Dr. Abs. Feier, medic; Teofil 
Tulea, notar cerc.; M. Rirnbaș jun.; A. Dima 
al Evuții; Petru Moisin; „Corvineanau; Ru- 
dolf Mureșan și Aurel Hațegan, din Hune
doara.

Membri ajutători, cu taxă de 1 fl, d-nii 
Alex. Muntean, Ioan Lupșa, Const. Dima, B. 
Corvin, Alex. Pătrău, preot, G. Rein, Latirian 
Berzan, Alex. Rirnbaș jun., Nic. Macrea, Al. 
Dima, I. Muntean, S. Chirca și S. Chișchean.

Are dar’ acum despărțământul: 1 membru 
fundator, 6 pe vieață, 27 ordinari și 13 aju
tători.

Dela toți aceștia, precum și dela câțiva 
din membri ordinari vechi ce și-au plătit aci 
taxele, s’au adunat azi 410 fi.

Ca trimiși ai despărțămâgtului la adunarea 
generală dela Lugoj (27—28 Aug.), să aleg 
d-nii: Fr. Hossu Longin și Dr. A. Feier.

Sosind o invitare în scris dela inteligența 
rom. din Dobra, ca adunarea viitoare să și-o 
:ină în acest opid, adunarea primește cu plă
cere invitarea.

Insărcinându-se comitetul cu verificarea 
protocolului, dl președinte mulțumește mem
brilor și publicului pentru interesul arătat, și 
declară adunarea de închisă între vesele urări 
de „trăiască".

Premiarea terancelor»
— la Hunedoara. —

Dela adunarea despărțământului «Asocia
țiunii» publicul s’a îndreptat spre școala gr.- 
or., unde erau puse spre vedere lucrurile de 
casă femeești, adunate dela țerancele de prin 
comunele învecinate. O odae măricică era 
plină pe toți păreții cu tot felul de țesătuii 
de casă: covoare de masă, de pat, ștergare, 
cămăși cu brodării, cătrințe (opreguri), șorțuri, 
și altele.

După-ce publicul a privit mai îndelung 
toate lucrurile expuse, cari arătau ce frumseti 
de lucruri de mână poți să afli în casa țe- 
rancei române în toată bunăvremea, — sti
mabila doamnă Elena Hossu din Deva, pre
ședinta «Reuniunii femeilor rom.» din comitat, 
dimpreună cu d-nele Maria Oprea și Maria 
Schuster, îmbrăcate în costum național, s’au 
așezat la masa cu premiile și cu lista celor-ce 
vor să fie premiate, și d-na Maria Oprea a 
rostit cam următoarea vorbire:

«Stimat publici îmi vine aminte mișcarea 
ce-am văzut-o în sinul unei familii române 
harnice din un sat în dricul verii și în toiul 
lucrului. Pare-că și acum văd cum tatăl de 
familie își împarte fiii sei la felurite lucruri de 
câmp, ear’ mama pe fice la ce se fine de 
economia casei. Cu câtă plăcere și bucurie 
privește omul la o atare familie în care fiecare 
membru e pus la lucrul seu /

«Părintele familiei celei mari române, sau să 
zic așa, geniul poporului românesc, încă se 
îngrijește ca să-și împartă membrii sei la 
felurite lucruri, pentru-ca întinsul și largul câmp 
național românesc să nu rămână buruienos 
și neîngrijit. La pornirea doamnelor române 
din Deva, femeile române din acest comitat 
s’au strîns într’o «Reuniune» care ’și-a pus de 
țintă, ca industria de casă a Româncelor 
noastre, atât de admirată de străini, să o des- 
voltăm și desăvîrșim, ca precum în trecut, așa 
și în viitor se nu fie întrecută de industria 
de casă a conlocuitorilor de alt neam.

«In scopul acesta s’a înființat Reuniunea 
femeilor române din comitatul Hunedoarei și 
pentru ajungerea acestui scop adunarea ge
nerală a acestei Reuniuni, în anul trecut a 
hotărît împărțire de premii, pentru a stîrni 
rîvna și întrecerea țerancelor noastre pe te
renul acesta. Cu împărțirea unor atari premii 
am avut onoarea a fi încredințată și eu, dim
preună cu d-na Maria Schuster.

«După-ce domnii, membri ai despărță
mântului Asociațiunii, ’și-au făcut astăzi dato- 
rința, chibzuind împreună asupra aflării mij
loacelor prin cari să se lățească cultura în 
sinul poporului nostru, — noi femeile, fiicele 
acelui popor, încă voim să ne facem datorința 
noastră, îngrijindu-ne pentru înaintarea lucru
rilor de mână a țerancelor noastre.

«Cu ajutorul doamnelor din Hunedoara am 
arangiat această mică exposiție de' lucruri de 
mână ale femeilor române din satele din jurul 
Hunedoarei, și examinându-le, le-am aflat pe 
toate de foarte reușite, toate vrednice de laudă, 
ear' de premiat ca mai vrednice am aflat pe

l7 femei din felurite sate, și apoi niște lucruri 
foarte frumos lucrate de doamnele preotese 
Maria Șinca din Batiz, Anica Șinca din Sân- 
craiu și Rein Maria din Nădăștia-de-jos, cari însă 
nu vor să primească modestele noastre premii, 
lăsând să fie date numai surorilor țerance. 
Cu laudă trebue să numesc aci și pe d-nele 
Amalia Dima și d-na Moisin, cari au arătat 
interes față de aceasta mică exposiție, si mai 
ales pe dl notar Teofil Tulea, care a adunat 
cele mai multe obiecte. Să primească dară 
iubitele țerance premiate aceste daruri de 
cari este legată atâta cinste, să primească lauda 
noastră de care s’au învrednicit se stărue 
a românea pe lângă portul strămoșesc, curat, 
românesc, care ne face atâta mândrie și se se 
ferească a-1 corci, precum, durere, trebue să 
spun că au început femeile din satele din 
apropierea orașului, cumpărând materii de 
boltă, «haine dela șatră», de colori sberătoare, 
cari numai fală și laudă nu le pot aduce I

«Trăească țerancele noastre, cari cultivă in
dustria de casă românească I Trăească și în
florească «Reuniunea femeilor române din co
mitatul Hunedoarei I»

Dna Oprea a fost viu aclamată pentru fru
moasa vorbire rostită în chip dulce și plăcut.

Și s’a urmat la împărțirea premiilor.
Au fost premiate:
Hărău Galeni (Mănăreu) cu 3 cor.; Toma 

Galeni (Mănăreu) cu 3 cor.; Șușica Păcurariu 
(Zlaști) cu 3 cor.; Mihăilă Eva (Fezesd) cu 
3 cor.; Oprița Muntean (Fezesd) cu 3 cor.; 
Tuza Măriuța (Sâncraiu) cu 3 cor.; Maria 
Șinca (Sâncraiu) cu 3 cor.; Lup Maria (Nă- 
dășthia-de-jos) cu 3 cor.; Suciu Maria (Sân
craiu) cu 2 cor.; Tuza Marișca (Sâncraiu) cu 
2 cor.; Muntean Ilișca (Sâncraiu) cu 2 cor.; 
Timișan Marișca (Sâncraiu) cu 2 cor.; Mun
tean Lina (Sâncraiu) cu 2 cor.; Maria Dan 
(Lelese) cu 2 cor.; Paraschiva Boca (Batiz) cu 
2 cor.; Livezan Raveca (Nădășthia-de-sus) cu 
1 cor.; Muntean Manica (Nădășthia-de-sus) 
cu 1 cor.

De tot 40 coroane, câte a votat adunarea 
din toamnă a Reuniunii, pentru acest scop.

Ear’ fiindcă și celelalte femei ce au expus 
lucruri, ar fi vrednicit să fie premiate, căci 
toate erau deopotrivă frumoase și doveditoare 
de hărnicia Româncei, — s’au strîns îndată 
între domnii de față încă 8 fl. 50 cr., cari au 
fost dați doamnelor din comisie, ca să pre
mieze și pe celelalte expunătoare, să nu ră
mână, întrucât se poate, nici una nepremiată.

In urmă presidenta «Reuniunii» d-na Elena 
Hossu, rostește cătră pudicul adunat o vor
bire de încheiere. D-sa arată cum «Reuniunea 
femeilor române» din comitat, întemeiată acum 
9 ani, prin străduință și bunăvoință a ajuns 
a avea o avere de 2000 fl., și cum adun. gen. 
de anul trecut a crezut sosit timpul să înceapă 
premiarea femeilor ce se vor arăta vrednice 
prin hărnicia și munca lor. Știm noi bine 
că femeile române toate tânt harnice, toate 
ar vrednici să fie premiate, căci pe ele pri
măvara le află cultivând grădina, vara îngrijind 
de casă și muncind și alăturea cu bărbatul, 
toamna lucrându-'și cânepa și lâna, iarna cu 
torsul și țesutul. Despre hărnicia femeii ro
mâne s’ar putea vorbi zile întregi, căci o co-

Varșovia în tovărășia altor 15 lucrători, cari, 
ca Nemți din naștere, îl aleseră pe dînsul de 
șef. Nu se poate tăgădui, că Krug, luând 
asupra-’și conducerea tovarășilor sei, își exa
gerase cunoștințele limbii polone, de care mai 
ales le ardea lor. Crescut între Nemți, însurat 
cu o femee care nu știa leșește, prieten cu 
un om, care — din pricina slujbei sale — 
nu voia să vorbească leșește — el își schi
lodise atâta limba maternă, încât abia se 
mai putea mișca pe pământul strămoșesc. 
Numai datoria de a-’și călăuzi tovarășii și mai 
ales mândria pentru rolul ce joacă îi dădea 
curagiu. In curând însă el se încredința, spre 
marea-’i părere de rău, că mândria-’i era de- 
șeartă. Luând dela gară trei birji, cari avea 
să ducă trupa încredințătă lui la adăpost și 
care pe drum voiau să-’i dee jos, el le plăti 
atâta cât cerură zbierând birjarii. Ori-cine 
cunoaște birjarii din Varșovia și pe Gliick- 
wurmii de acolo va ghîci de sigur, că el fusese 
tras pe șfoară bine și că Gliickwurm, făcând 
socoteala cheltuelilor de drum, a redus mult 
plata trăsurilor.

Decă ar fi ca cel dintâiu vis dintr’un oraș 
nou să slujească de sămn pentru viitor, atunci 
visurile lui Krug, în beciul umed, în care 
Gliickwurm adăposti pe lucrători, trebue să-’i 
fi însuflat toată încrederea. El visă că August 
al seu își păzește pantalonii și umblă regulat 
la școală, că Fritz a scris alfabetul întreg pe 
scândura cu var, că Vilhelm spune Tatăl-nostru 
fără greșeli, că Bruno întinde mânuțele spre 

portar și-’i strigă tăticule. înspre ziuă, în 
sfîrșit, ’i-se arată lui Krug un înger, care-’i 
spuse: — In Varșovia vei câștiga bani mulți 
și nevasta ta face un copil, căruia se-’i pui 
numele Frantz. Altă-dată Krug s’ar fi năcăjit 
rău din pricina profeției acesteia din urmă, 
căci dacă dragostea sa cătră copfi, cantitativ 
era nemărginită, totuși mijloacele pentru în
treținerea lor erau mărginite; acuma însă, 
când un înger îi prezicea câștig mare, el se 
bucura de înmulțirea odraslelor; cu atât 
mai mult, cu cât noul sosit avea să poarte 
numele prietenului seu. Soarele nu lumina 
încă zarea cerului, când Krug se sculă. Tre
buința de-a începe lucrul și convingerea pal
pabilă că are de lucru nu-’i dădeau pace. 
Nu putea aștepta scularea tovarășilor și-’ 
deșteptă mai întâi bătând din picior, apoi 
scuturându-’i. Din 15 piepturi răsună un 
căscat lung, ca 15 lozinci ale celor treziți la 
muncă.

După câteva minute toți cei i5 zidari fură 
gata de plecare, din nenorocire însă nimeni 
nu veni să le arete unde să lucreze. Impregiu- 
rarea aceasta îngrijia mai ales pe bietul Krug, 
care ofta atât de des și atât de adânc, încât 
două oftaturi de acestea, înhămate alături, ar 
fi fost în stare să învîrtească odată roata 
locomotivei. In sfîrșit, pe la șepte ciasuri, 
întră în beci un jidănaș tinăr și declară zi
darilor că-’i va duce la architectul, care con
ducea clădirile dlui Gliickswurm. Formalitatea 
repetării din nou a condițiunilor contractului 

și a primirii lucrătorilor se isprăvi curând și 
Karl Krug urcă solemn în fruntea oamenilor 
sei schela uneia din casele începute.

— Bună ziua — zise el cu umilință cătră 
trei zidari localnici, cari se aflau deja la lucru 
și cari măsurară cu priviri amenințătoare pe 
tovarășii veniti din străinătate.J 1

Nimeni nu răspunse. Krug nu prea băgă 
însă de seamă lipsa aceasta de politeță, dacă nu 
’i-se vătămă printr’însa câștigul de două ruble 
pe zi. își încinse deci șorțul, apucă mistria și 
începu să lucreze în mijlocul tovarășilor sei. 
Pe la opt se făcu o pausă, anunțată prin toacă 
pentru mâncare. Krug adâncit în lucru, n’ar 
fi băgat de seamă și nici n’ar fi înțeles sem
nalul acesta, dacă n’ar fi văzut pe cei trei 
zidari din Varșovia lăsând lucrul, așezându-se 
pe zid și scoțând din traistă pâne și nelipsita 
carne afumată. Priveliștea aceasta aduse aminte 
Nemților de stomacurile lor flămânde. Krug, 
după-ce se înțelese cu tovarășii sei, se apropiă 
de cei trei zidari cari mâncau și-’i întrebă 
foarte plecat:

— Este bere prin apropiere?

— Colo peste drum — răspunse unul 
arătând la o prăvălie de vinuri elegantă. — 
Barem o să vă scuture bine buzunările -— 
adause el după plecarea Neamțului. — Nea
mul ăsta de câni nu se poate sătura acasă 
cu cârnați de mazere și vine aci să ia pânea 
din gura oamenilor.

— Trebue să mai fi fost p’aici, pentru-că 
încurcă ceva leșește — zise celalalt.

— Cum ar vorbi un purcel franțuzește 
— observă al treilea. — Ei sânt între oameni, 

ceea-ce sânt mițoșii între câni: nici nu învață 
a vorbi omenește.

Un rîs în hohote dovedi, că cel care 
vorbise găsise cuvântul nemerit.

— Aici nu rămâne alta de făcut — în
cepu ear’ cel dintâiu — trebue tăiate cozile 
mițoșilor ăstora, pentru-ca să nu ne prici
nuiască pagube. In fiecare an năvălesc în 
număr mai mare și dacă nu-’i vom opări cum 
se cuvine, ne vor goni curând, curând. Fie
care câne cu gunoiul seul Venim noi 
oare la dînșii? Nu-i de-ajuns, că ne smulg 
lucrul, dar’ și micșorează plata. De multe-ori 
nu se poate găsi un zidar cu două ruble pe 
zi și ei se învoesc pentru toată lucrarea cu 
o rublă pe zi. Atunci architectul îți spune 
îndată: «Dacă nu primești o rublă, găsesc 
cu prețul ăsta o miie de Nemți». Mațe fripte 
poate să primească mai puțin, lor le ajunge 
dacă umplu odată pe zi burta cu cartofi; 
dar’ un om trebue să mănânce o bucată de 
carne și să bea un păhăruț de rachiu.

— Se înțelege — ziseră ceialalți doi pu
nând o bucată de carne de porc în gură, pe 
care ’și-o îndopară cu pâne.

(Va urma.)
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moară de vrednicie a pus D-zeu în mânile ei. 
Slugească premiile ce s’au împărțit, drept o 
mică recunoștință ce inteligința română păs
trează muncii țerancei române I

Vorbirea a fost întimpinată cu calde urări 
de «trăiască» de cătră public, care s’a resfirat 
mulțumit de dovada de hărnicie a țerancei 
române, oglindită în lucrurile adunate aci 
spre vedere și de frumoasă străduință ce 
doamnele arangiatoare ’și-au dat-o.

Notă: După adunarea asociației și premiarea țe- 
rancelor, a urmat un banchet și seara o representație 
teatrală și joc, despre cari, în lipsa de spațiu, vom 
vorbi în numărul viitor.

Sarea în Orăștie mai scumpă
si totuși mai ieftină!1

Nu-i așa că trebue să fie ceva minunat 
în povestea asta ? Auzi D-Ta 1 Sarea în Oră
știe sa scumpit și totuși este mai ieftină! 
Da, adevărat, e ceva minune în lucru, dar’ 
când știi că în poveste are parte și un fiiu 
al lui Israel, n’ai ce te mai mira, atunci poate 
fi vorbă de minune I

Se ne lămurim.
De mai mulți ani de zile vânzarea de sare 

în măsură mare pentru Orăștie și jur, o arenda 
totdeauna Ovreiul Leopold Schull. Când era 
la licitația arândei, nimeni nu putea ținea 
deget cu dînsul, așa se îmbia să vândă de 
ieftin sarea. Nu înțelegea lumea cum poate 
s’o vândă așa, și să aibă vre-o dobândă la 
ea. In Decemvrie a anului trecut, negustorul 
sas din loc, dl St. Lorenz a isbutit a rupe 
vălul de pe taina asta. S’a dus de-a cum
părat o cătățime mai mare de sare, și îndată 
ce a luat-o de pe cântarul Jidanului, a 
plecat cu ea în altă prăvălie și a pus-o de 
nou pe cântar si a aflat că unsprezece kilo 
e mai puțin decât a cumperat! Finanții au 
pus îndată mâna pe mesurile Jidanului și du- 
cându-le la poliție au aflat că dau, pe decimal, 
cu 15 la sută mai puțin de cum sar cuveni.

In Ianuarie a anului de față, autoritățile 
noastre orășenești, au adus judecată asupra 
dlui Schull, pedepsindu-’l cu 10 fi. (I), deci 
pecetluind în fața lumii vinovăția lui, deși 
prin o pedeapsă mică ca un strop de apă.

De curând vinderea de sare în mare pentru 
Orăștie și jur, s’a pus de nou la licitație. A 
fost dată de dii ecția financiară dlui G. Schunn, 
Sas, din Orăștie, care însă s’a îmbiat a o 
vinde mai scumpă de cum o vindea înain
tașul seu.

Eată cum: Jidanul Schull vindea 100 kilo 
cu 7 fl. cr. Noul arândator vinde 100 kilo 
cu 7 fl. 56 cr.

Și totuși suta acestuia de kilo e mai 
lesne decât era a celui de mai nainte.

O mică socoteală ne lămurește.
Vânzătorul de mai nainte, îți dădea tot

deauna mai puțin decât spunea că-’ți dă, și 
anume cu cel puțin cu 5 la sută. (Nu luăm 
de temeiu al socoatei lipsa de 15 la sută, 
precum s’a aflat la măsuri, ci luăm numai 5, 
ca să nu se zică că mărim lucrul).

Prin urmare el îți vindea numai 95 kilo 
pentru cei 7 fl. 45 cr.

Pe când azi 95 kilo deși e ceva mai scumpă, 
te costă numai 7 fl. 19 cr. și dacă mergi 
în prăvălie cu 7 fl. 45 cr. capeți nu numai 
95 kilo, ci 98 și ceva!

Noi am făcut aci socoata numai cu lip
surile și dobânda la 100 kilo (o majă), dar’ 
luând cătățime mai mare, mergând să iei 10 
măji, spre pildă, dobânda azi față de trecut 
e mare: Capeți pentru aceiași bani cu vre-o 
30 kilo de sare mai mult!

Sa scumpit, vezi, sarea la noi, dar’ fiindcă 
a trecut din mâna Ovreiului în a unui creștin 
care făgăduește a vinde cu măsuri acurate, 
— totuși s’a ieftinit!

Invăța-vor oare Românii nosiri și din 
aceasta ceva, și anume ca să încungiure pră
văliile jidane și să cerceteze pe cele creștine, 
îndeosebi pe cele românești ?

Să nădăjduim că da!

Asociatiunea la Cristior.1

Convocare.
Prin aceasta se convoacă adunarea ge

nerală a despărțământului X. (Brad) al «Aso- 
ciațiunii transilvane pentru literatura și cul
tura poporului român» pe Marți în 6ți8 Aug. 
1896 («Schimbarea la față») în Criștior. 

La această adunare sânt poftiți a participa 
membrii, precum și toți binevoitorii și spri- 
ginitorii acestei instituțiuni culturale.

Obiecte:
1. Deschiderea adunării la 3 oare p. m.
2. Raportul conr itetului despre activitatea sa în anul 

1896|6 și despre starea despărțământului.
3. Alegerea unei comisiuni pentru censurarea ra

portului.

REVISTA
4. Înscrierea de membri noi și incassarea taxelor 

dela membri vechi și noi.
5. Cetirea disertațiunilor, cari simt a se insinua cu

2 zile mai nainte lx directorul despărțământului.
6. Raportul comisiunii pentru censurarea raportului 

comitetului.
7. Alegerea alor 2 delagați pentru adunarea generală 

a «Asociațiunii transilvane» din estan, convocată 
în opidul Lugoș.

8. Designarea locului pentru adunarea generală 
viitoare.

9. Alte afaceri, cari cad în sfera de competință a 
adunării.

10. Disposițiuni pentru verificarea protocolului.
11. închiderea adunărei.

Brad, la 4 Aug. 1896.

Vasiliu Damian, Dr. Ioan Radu,
director actuar

NOUTĂȚI
Călușeri bravi. Păcătoșii vânători de su

flete printre Români, se arată și în mijlocul 
nostru, în Orăștie. Umblă să amăgească pe 
călușerii români de-aici să meargă la milleniu 
să joace acolo în mijlocul cetei de nepricepuți 
ce se vor lăsa duși de arătare. Aflăm însă 
cu bucurie, că voinicii noștri călușeri, au res
pins cu scârbă dela sineși hidoasa îmbieciune 
și nu vor merge! Până acum știm că în acest 
chip a răspuns tinărul călușer Ioan Herța din 
loc și ca el au să facă și ceialalți. Onoare 
acestor fii buni ai poporului nostru, cari nu 
rușine vor să facă maicii noastre națiuni, ci cinste!*

Petrecere în Orăștie. Tinerimea română 
din Orăștie învită la Petrecerea cu joc ce va 
arangia înj/iț August a. c. (Sâmbăta viitoare), 
în pavilonul dela hotelul la «Două pistoale». 
Prețul de întrare: de persoană 80 cr., de fa
milie până la 3 membri 2 fl. Venitul curat 
este destinat fondului pentru edificarea 
bisericii gr.-cat. din Orăștie.

Ne facem o plăcută datorință îndemnând 
din partea noastră cu toată stăruința onoratul 
public român din Orăștie și jur, să binevoiască 
a-’i da tot spriginul acestei petreceri, în ve
derea scopului creștinesc pentru care se 
arangiază.

Cei-ce din greșeală n’ar fi primit invitări, 
sânt rugați a se socoti prin aceasta învitați.

*
f Teodor Galgoczy de Galantha, Feld- 

mareschalllieutenant, comandantul corpului de 
armată ardelean (12), după un morb mai în
delungat, a răposat Marți după ameazi, la 
Sibiiu.

*
Scarlatină. De 2 săptămâni în Orăștie 

bântue în chip îngrijitor între copii, înfiorătorul 
morb de scarlatină, și se lățește mereu. Până 
acum în oraș s’au bolnăvit vre-o 20 de copii, 
dintre cari 2 au murit. Asilele de copii au 
fost închise. *

Romosul, Romoșelul și Vaidei-ul, au pri
mit dela ministrul de interne îngăduința a se 
întocmi în comune mari.+

Tot „Tribuna" mai conștiențioasă. E 
adorabilă «imparțialitatea» cu care «Tribuna» 
își tratează chestiile. Dintre zecile de pilde 
ce s’ar putea aduce nainte, dăm numai pe 
cea mai proaspătă. O scrintită de foaie un
gurească din Pesta adusese știrea, săptămâna 
trecută, că ministrul Sturdza al României, 
venind dela Berlin peste Viena, se va opri în 
Pesta și va cerceta exposiția millenară. Ști
rea era așa de încornurată, că nici foile din 
România, cele mai aprige potrivnice ale dlui 
Sturdza, n’au crezut-o, nici n’au încrestat-o. 
Ale noastre însă, în frunte cu «Tribuna» au 
dat-o ca ceva ce are să se întâmple. Minis
trul român a trecut prin Pesta cu trenul ex- 
press și nici vorbă să între în orașul Arpa- 
dinilor. «Gazeta Transilvaniei» și «Drepta
tea» au avut omenia de a vesti pe cetitorii 
lor că a fost un neadevăr ce s’a spus, și că 
dl Sturdza n’a stat în Pesta, «Dreptatea» a 
adaus chiar: „Onoare dlui Sturdza!" — «Tri
buna» însă, drăguța, nici până azi n’a des- 
mințit știrea. Cei-ce numai pe ea o cetesc, 
lasă-’i să creadă că s’o fi oprit urgisitul mi
nistru român, la Pesta. Ni-se pare foarte 
greșită o astfel de ținută. Iubit ori neiubit, 
ai să spui adevărul și despre adversar și să 
desminți măcar ce ai spus neadevăr despre 
dînsul, nu să publici ori-ce, despre el, fie din 
lună, fie din soare, numai de rHu să fie!*

Petrecere în Brad. Junimea română din 
Zarand învită la Petrecerea cu joc, ce atan- 
giază la 9 August (28 Iulie) a. c. în hotelul 
«Central» din Brad. Venitul curat e destinat 
pentru sporirea „fondului de ajutorare al ele
vilor săraci dela gimnastul gr.-or. din Brad“. 
In pausă junimea va delecta pubicul cu di
ferite cântări.

*
înșelăciuni jidovești. Din Mercina (în 

Bănat) ne scrie dl Iosif G. Babeț, negustor, 
următoarele: In 28—29 Iulie s’a ținut tîrg 
mare în Verșeț și erau mulți cumpărători de
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cai Jidani. Au cumpărat mulți cai, pe cari 
îndată îi trimiteau la ocolul unde adunau. 
Când a fost însă la primirea banilor au luat 
întâiu dela fiecare pașaportul, apoi 7 au tras 
fiecărui venzetor din preț câte 5 fl. pentru 
mijlocirea altor Jidani, sub cuvânt că numai 
prin ei s’a făcut tîrgull Bietul vânzător a 
crezut că-’s toți cumpărători când a tîrguit, 
Jidanul a plecat cu pașapoartele în buzunar 
și ceialalți pui de Jidani după el, ear’ bietul 
vânzător n’a știut ce să facă certându-se cu 
ei și cerând suma de 5 fl. de repețite-ori, 
dar’ toate înzadar! Eată un scandalos chip 
de înșelătorie jidovească. N’a fost nici un 
tălmaciu. Toți erau tovarăși, numai știi, ca 
să te pungășească! Un Sârb din comuna 
Isbistye a pățit și el așa. Aflând de lucru, 
eu ’l-am sfătuit să meargă la primarul ora
șului să-’i facă cunoscut, știind că acest pri
mar e om drept și va face dreptate. Prima
rul a înfățișat pe Jidan și ’i-a poruncit să dee 
Sârbului îndărăt iapa, dacă nu vrea altfel. 
A făgăduit că o da, până a scăpat dela primă
rie. Sârbul a așteptat prin tîrg toată ziua, 
dar’ n’a mai văzut nici iapa, nici cei 5 fl. 
ce-’i trăsese din preț Jidanul cumpărător.*

’Și-a ucis soțul. S’a întâmplat în Certeșul- 
de-jos. Văduvul Nan Iuon, bătrân de 60 ani, 
bogat, s’a îndrăgit de fecioara Maria Dolgojan, 
de 16 ani. Părinții au făcut-o să se mărite 
după el, că-i bogat și bătrân, ea săracă și 
tinără. Dar’ vai de el traiu. Bătrânul o temea 
rău pe nevastă. O certa mereu de se uita 
măcar, la vre-un alt om. O și bătea ; în timpul 
din urmă era chiar cumplit și crud cu ea, ca 
o fiară. In 4 Maiu a sărit, beat, cu săcurea 
la ea, dar’ ea înspăimântată s’a apărat și 
el a adurmit în curând. Atunci ea, desnă- 
dăjduită și amărîtă, s’a hotărît să pună capăt 
acestei vieți casnice: a luat săcurea de care 
era să moară ea mai nainte și ’l-a lovit în 
cap pe tiranul seu soț cât a murit îndată. 
Tribunalul din Deva a osândit pe tinăra femee 
la 10 ani temniță, în 13 Iulie.

O declaratiune.
Ttucurești, 3 Aug. n. 1896.

Domnule Redactor!

In scrisoarea sa deschisă, adresată dlui 
A. C. Popovici și publicată în nrul 27 a. c. 
al prețuitei D-Voastre foi, dl Dr. Aurel Mun- 
teanu zice între altele:

«A declarat dl S. Albini într’o scrisoare 
trimisă «Revistei Orăștiei» — însă din motive 
ușor de priceput nepublicată — tot așa, că 
nici dumnealui nici vr’un amic al d-sale nu 
s’a întâlnit cu dl A. Munteanu, ci numai pe 
un alt domn (Dr. Beniamin Pop) ’l-a aflat în 
hotel, dl Aug. Munteanu n’a fost acasă».

Această afirmație, căreia, între împre- 
giurări normale, nu ’i-aș fi dat nici o impor
tanță, le dă, precum văd, actualilor redactori 
și corespondenți ai «Tribunei» prilegiu la fel 
și fel de interpretări și «constatări», în care 
numele meu este în mod perfid și tenden
țios implicat.

Deci pentru a restabili adevărul, bine 
înțeles în fața celor-ce voesc să-’l cunoască, 
Vă rog, dle redactor, să dați loc următoa
relor mele rectificări:

1. Eu nu am comunicat dlui Dr. Aurel 
Munteanu articolul ce V’am fost trimis în 
afacerea «Destăinuirilor» dlui A. C. Popovici 
și a cărui publicare ați binevoit a ’mi-o re- 
fusa. Acel articol nu s’a mai publicat nicăiri 
și nu înțeleg pe ce basă dl Dr. Aurel Mun
teanu s’a provocat la el.

2. In menționatul meu articol cu nici 
un cuvânt nu am amintit că eu sau vr’un 
amic al meu am fi căutat în București pe dl 
August Munteanu.

3. Ceea-ce am susținut acolo, și susțin 
și acuma cu toată positivitatea, este, că nici 
eu nici dnii E. Brote și I. Slavici n’am văzut, 
n’am căutat și n’am întâlnit pe dl August 
Munteanu. In special încât mă privește pe 
mine, eu numai după plecarea dlui August 
Munteanu am aflat că a iost prin București, 
și am aflat-o chiar dela dl A. C. Popovici, care 
singur îmi va confirma, de cumva mania de 
a «demasca» la «trădători» nu-’i va fi alte
rat cu desăvîrșire bunacredință, că eu nu am 
avut nici prilegiul nici putința să întâlnesc 
sau să caut pe dl August Munteanu.

4. Pe dl Dr. Beniamin Pop n’am avut 
onorul de a-’l cunoaște până în ziua de azi, 
necum să-’l fi întâlnit vr’odată prin hotelurile 
din București.

Primiți, dle redactor, expresiunea dis
tinsei mele stime.

S. Albini.
*

Privitor la punctul 1. al declarației de 
mai sus, însemnăm din partea noastră, că în
tocmai ca și dl Albini, nu știm nici noi pe 
ce temeiu dl Dr. A. Munteanu s’a provocat, 
în epistola d-sale deschisă, la scrisoarea dlui 
Albini trimisă nouă, și pe care afară de mem
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brii redacției noastre, aici nimeni nu a vă- 
zut-o. Ba dl Dr. Munteanu mai spune că «din 
motive ușor de priceput*, noi n’am publicat 
acea scrisoare. Pentru noi e foarte greu de 
priceput, ce va fi înțeles dl Munteanu și sub 
aceste motive «ușor de priceput» (?!). Și dacă 
noi totuși am publicat și acest punct al 
«epistolei deschise», am făcut-o crezând că 
dl Munteanu își va fi procurat substratul de
clarației d-sale acesteia, poate dela însuși dl 
Albini, precum își procurase declarația dela 
dl Brote. Atât.

Red. „Rev. Orăștiei".

Negoț și meserii!
Sântem în vacanțe. Băeții de școală sânt 

pe la vetrele părintești. Unii au dus acasă 
testimonii mai bune, alții mai slăbuțe. Unii 
părinți simt că pot, alții că nu mai pot să-’și 
ție copilul la școală, ori că chiar mai ținându-’l 
câțiva ani, nu-’l va mai putea spriginl când 
i-ar fi mai de lipsă. Pe urmă o să se aleagă 
de băiat un nenorocit că nici a învățat să 
poată trăi după carte, nici s’a pregătit de 
altceva.

Chibzuiască deci fiecare părinte român 
bine ce face, ce poate și ce va putea.

Celce fie în puterile sale materiale, fie în 
însuși fiul seu, nu află chezeșie de-ajus că 
o să-’l poată ferici cu școala, dar’ l’a ținut 
vre-o două clase în gimnasiu chiar, — mai 
bine va fi de-1 va trece la neguțătorie 
ori la o măestrie oarecare l

De băeții buni dați la negoț ori meserie, 
să aleg mai totdeauna oameni cu mult mai 
fericiți ca mulți de cei cu «carte», multă, și 
încă în timp neasămănat mai scurt!

Sa îmbrățișem cu toată inima meseriile 
și negustoria, căci la bine ne duc și pe sin
guratici și pe neamul nostru peste totl

Băeții buni să caută de negustori și mă- 
estri, caa pânea ce albăl De ce? Doară pentru- 
că nu le merge bine negustorilor, măestrilor? 
Atunci ce lipsă ar avea încă de ajutoare? 
Din contră!

O dovadă:
în Orăștie, singur în Orăștie, și numai 

la negustorii români, sa caută în timpul de 
față în trei prăvălii și la un măestru 
croitor, băeți pentru învățăcei! Și anume:

La dl Ion Lăzăroi, negustor de manufac
tură (tot felul de pânzărie);

La dl Adam Cristea, croitor civil și 
militar.

La dl Simion Corvin, negustor de vest
minte bărbătești și croitor.

La dl G. Bariu, negustor de manufactură 
și încălțăminte.

Eată dar’ că numai într’un oraș ca al 
nostru, patru băeți buni ar putea îmbrățișa 
cariere care să-’i ducă la fericire, mai curând 
decât alte căi!

Recomandăm părinților români aceste lo
curi și-i îndemnăm să-’și dee copiii pe aceste 
cariere mult făgăduitoare.

POSTA REDACȚIEI.
Dlui Petru Hădan în R. Se satisface cu plăcere 

cererea D-Tale. Abonamente noue pot urma ori-când 
și cerendu-se dela ori-ce vreme, după plac. Iți mul
țumim pentru bunăvoință.

Dlui A. B. în Vaidasig. Am cercat pe la toți, si, 
cu părere de rău, nu ’ți-am putut găsi.

Dlui I. B în P. Scriu tot de alte lucruri, nu de 
vina ridicată în întâiul șir : de a fi pîrit pe om, de a 
ceti foi ungurești în biserică, ect. Așa nu e răspuns.

Rugăm se cetiți totdeauna inse
ratele de pe pagina a patra a foii.

Pe ales!
— Literatură —

Pentru-ca cetitorii foii noastre ce ar dori 
să-’și afle plăcută desfătare ori îmbogățire a 
cunoștințelor lor, din cărți, și să nu cheltuiască 
fără folos cumpărând cărți despre cari să se 
încredințeze apoi că n’au fost vrednice, ci să 
fie siguri dintru început că cumpără o carte 
bună, fie ca desfătare fie ca îmbogățire a cu
noștințelor, — înșirăm aci pe ales numele 
cărților ce noi le-am aflat vrednice de-a 
fl cumpărate de ori-ce iubitor de literatură!

„Biblioteca pentru toți“ edată Ia 
București de dl C. Miiller sub direcția sănă
toasă a dlui D. Stăncescu, o punem la locul 
întâi, atât pentru ieftinătatea și înfățișarea ei 
frumoasă, cât și pentru bogăția e în cărticele 
aevea bune și folositoare. Eată numerii ce-’i 
recomandăm noi pe ales și din această bi
bliotecă :

Nr. 1. «Povești alese» de Andersen.
Nr. 2. «Paserile noastre», legende culese 

de S. Fl. Marian.
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Nr. 4—5. «Despre educație» de H. Spencer. 
Nr. 5 și 40. »De prin veacuri», nuvele de 

Carmen Sylva.
Nr. 8. «România, Roma, Pizza», descrieri de 

Michelet.
Nr. 9. »Castelul Peleș», descriere de L. 

Bachelin.
Nr. 11. «Din tinerețe» de A. Theuriăt.
Nr. 16. 25 și 39. >Povestea vorbii» de 

Anton Pann.
Nr. 17. «Istorioare» de d-na Colomb.
Nr. 20. «Legende istorice» de D. Bolin- 

tineanu.
Nr. 21. «Ombra», roman de A. Gennevraye.
Nr. 23 și 24. »Din vieața meseriașilor», 

(cu portret) de I. Popoviciu.
Nr. *26. «Din biografiile oamenilor celebri» 

cu 18 ilustrațiuni (pentru tinerime).
Nr. *28, *29, *30, *31, *32 și *33. «Opere 

complete», de Ioan Creangă, povești și des
criere de copilărie, cari de cari mai vesele.

Nr. *35. «La gura sobei», de D. Stăncescu.
Nr. '36. «Povești de Crăciun», de mai 

mulți autori.
Nr. 41. «Noțiuni asupra științelor» (pentru 

tinerime).
Nr. 43—44. «Elocuența română», vorbiri 

pe ales culese din oratorii români.
Nr. 46. «Dușmanii noștri», folositoare po

vestiri ușoare din medicină, de Dr. Urechiă.
Nr. 48—49. «Elocuența străină», modele 

de vorbiri din oratorii mari streini (pentru 
tinerime).

Nr. 50 și 56. «Convorbiri despre artă» 
(pentru tinerime).

Nr. 52. «Prietene», roman de Fr. Copee.
Nr. 53. «Doi trandafiri» și «Lacrimi de co

pii», nuvele de Wildenbruch.
Nr. 54. «Patriotul», după Paul Bourde.
Nr. 55. «Din inimă», poesii de Radu D. 

Rosetti.
Nr. 58. «Schițe ușoare», de I. L. Caragiali.
Nr. 60, 65 și 66. «Manon Lescaut», ro

man de Abatele Prevost.
Nr. 62. «Enoch Arden», poemă de Ten- 

nyson, trad. în versuri.
Nr. 67, 68 și 69. «Universul și minunile», 

folositor studiu asupra formațiunii lumii și a 
schimbărilor ei.

Nr. 70. «Legenda Țiganilor», de P. Dulfu.
Nr. 71. «O este frumsetaP „Artele 

plastice în Romania între anii 184.8—1878. 
„Cum se judecă operele de artăr" trei frumoase 
conferențe ținute de C. I. Stăncescu asupra 
temelor numite, lămurindu-le și desfășurându-le 
frumos.

Nr. 72. »Cugetări asupra popoarelor
vechi: B(/iptul“. O temeinică și amănunțită 
descriere istorică și geografiică a Egiptului, 
de G. T. Ruzoianu.

Nr. 73—74. *Dan*, roman de Al. Vlă- 
huță, partea I. Partea a Il-a cuprinde nrii 
75—76. E unul din cele mai reușite romane 
ce s’au scris în românește; plin mai ales de 
admirabile observații.

Nr. 75. *Poeme* de H. C. Lecca.
*

Din „Biblioteca, nouă“ editată de li
brăria Benvenisti în Craiova, sub conducerea 
literară a dlui G. Sfetea, au apărut până acum:

Nr. 1. «Mazepa», poemă de Lord Byron, 
mare poet englez, tradusă în versuri de dl 
G. Coșbuc.

Nr. 2: «O boscărie», «O sărbare la Iași 
în 1834» de O. Lugoșianu.

Nr. 3. «Povestiri» hazlii de D. Teleor.
Nr. 4. «Din vieața săracă» de L. Antonescu.
Nr. 5. «Note și impresiuni» de Maria 

Baiulescu.
Nr. 6. «Catastrofa Nibelungilor» de Vasile 

Păun.
Nr. 7. «Schițe» de Sextil Pușcariu.
Nr. 8. «Vorba ăluia», snoave de I. Costin. 
Trecând peste înfățișarea din afară, mai 

ales a cupertei, care nu e de loc atrăgătoare, 
biblioteca aceasta ca cuprins se recomandă 
și ea foarte bine. Fiecare fascicol de câte 
50 pagine costă numai 8 cr. Noi îndemnăm 
la spriginire pe cetitorii noștri, căci parte vor

găsi desfătare într’însa, (Nrii 1, 3, 4, 5, 7), 
parte vor dobândi frumoase cunoștințe (2. 
6), etc.

Recomandăm cu căldură spriginului pu
blicului lucrările literare ce apar în această 
bibliotecă.

A să cere la ori-care librărie românească 
din patrie: Sibiiu, Brașov, etc.

A apărut:
„în Vîltoare“, un nou volum de 

nuvele de Al. Vlahuță. Tipărit în editura 
dlui N. Miloșescu în Tîrgu-Jiu (România), vo
lumul cuprinde 200 pagine (12 coaie) exe
cutat cu grije și cu litere frumoase, cetețe. 
Sânt 15 nuvele, și 6 „impresii", cele mai 
multe reproduse din «Vieața», revista dlui 
Vlahuță, acum încetată. Recomandăm cu plă
cere și acest volum al poetului, ce cuprinde 
lucrări literare bune, în cari ca și în alte 
lucrări ale sale, să poate băga de seamă mai 
ales puterea de observare psichologică a au
torului. Are o limbă frumoasă, condensată, 
cu cuvinte de efect.

Valoroasa lucrare costă doi lei, și se poate 
procura prin ori-care librărie dela noi.

Penrtu redacție responsabil: Ioan M. Corvin.

LOTERIE.
Tragerea din 1 August st. n.

Budapesta: 84 5 65 54 42
Tragerea din 25 Iulie st. n.

Timișoara: 9 19 36 88 57
Tragerea din 5 August st. n.

Sibiiu: 68 37 51 60 47

CAL1NDARUL SEPTEMÂNEI
dela 21—27 Iulie st. v.

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. a 11-a după Ros., gl. 2, sft. 11.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi 

Vineri 
Sâmb.

28 AA. Proh. și Nican.
29 Muc. Calinic
30 Ap. Sila și Silvan
31 Drept. Eudochim
1 f Scoat. c. și S. Mac.
2 Ad. Moașt. S, Stef.
3 Cuv. Păr. Isachie

9 Roman
10 Laurențic
11 Susana
12 Clara
13 Casian
14 Eusebie
15 (f) Ad. Mar.

învățăcel
de

croitor!
Subscrisul primesc îndată ca învețăoel 
de croitorie un băiat cu purtare bună. 
Să fie de verstă între anii 12—14. 
Cei cu carte și cu oare-care cunoș
tință de limbi, vor fi, firește preferați.

Orăștie, 7 August n. 1896.

Adam Cristea
1x3 (418) 1—3 măestru croitor.

114 (419) 1—3

înVețăcel de prăvălie.
Subscrisul primesc îndată în prăvălia mea 

de manufactură, un învățăcel.
Să știe ceti, scrie și socoti bine. Ear’ pe 

lângă limba română, să aibă câtuși de cât 
și cunoștințe din limbile germână și maghiară.

în vârstă să fie de cel puțin 14 ani.

Orăștie, August 1896.

Ion L ăz aro in 
negustor.

EE juniO.JU1-Uun 11 nă 11

»Minerva« institut tipografic, societate pe acții.

Se face cunoscut, că tribunalul regesc de dato Deva 
24 Iulie 1896 sub Nr. 5727 a încuviințat decisul adunării 
generale extraordinare, ținută la 30 Iunie a. c., prin care se 
urcă capitalul social dela 100.000 fi. la 25O.OOO fi. v. a.

Drept aceea terminul pentru subscrierea acțiilor noue 
se fixează până inclusive 15 August n. 1896.

Subscrierile se pot face la institut în oarele oficioase.
După fiește-care acție se solvește la subscriere 20%, 

ear’ restul de 80% până la 31 Decemvrie a. c.
Oreștie, la 2 August 1896.

„ARDELEANA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII.

294 szăm.
1896. _ 115 (421) 1—1

Ârveresi hirdetmeny.

Alulirt birdsâgi vâgrehajtd 1881. evi LX. t.-cz. 102 §-a ertelmâben ezennel kozhirrâ 
teszi, hogy a szăszvărosi kir. jbirosăg 1896. ăvi 3296 szămu vegzese kbvetkeztebcn Dr 
Muntean Aurel iigyved ditai kepviselt Ozv. Izsdk Amălia javdra Denksordn Petru s tdrs 
ellen 67 frt s jăr. erejeig 1896. evi ăprilis h<5 29-en foganatositott kielăgitâsi vegrehajtds 
utjdn lefoglalt es 490 frtra becsiilt szarvasmarhăkbdl ăllo ingosâgok nyilvânos ărverăsen 
eladatnak.

Mely ârveresnek a fenti kir. jbirosăg 3558 1896. sz. vegzese folytăn 67 frt tdkeko- 
veteles, ennek kamatai es eddig biroilag mâr megâllapitott kOltsăgek erejeig vegrehajtâst 
szenvedok lakâsân Kosztesden leendo eszkozlăsere 1896. evi ailgusztus ho 12. napjânak 
d. e. 10 drdja hatâridoiil kittizctik es ahhoz a venni szdndekozdk oly megjegyzâssel hivatnak 
meg, hogy az ârintett ingdsâgok az 1881 evi LX. t.-cz. 107. ăs 108. §-a ărtelrnâben kesz- 
pânzfizetâs mellett, a legtobbet igăronek becsâron aiul is el fognak adatni.

Kelt Szăszvâroson, 1896. evi julius h<5 21. napjdn.
Konya Ferencz, 

kir. birdsăgi vghtd.

111 (422) 2—3

ît «2» Z»Z» Z»

Pentru cumpărătorii de sare!

Sacii să rcscumpără cu 20 cr.

Subscrisul îmi iau voe a aduce prin aceasta la cunoștința on. public 
din Orăștie și jur, că dela 27 Iulie începend am arendat eu 

trafica cea mare de sare
pe care până aici o avea Leopold Schull. Localul de vindere ’l-am 
așezat în colțul de jos al Pieței celei mari, (Nr. 1 în fața prăvăliei 
d-lui I. Vulcu). — Despre ce înștiințând onoratul public, îl rog s6 
me învrednicească de toată încrederea d-sale. îl voiu servi cu 
sare curată și bună, și cu mesuri acurate!

Cu toată stima

txiiido SehuuH.

primesc înderept numai în stare bună!

Prima moară de aburi în Orăștie
37—4863 (423)

a lui

Rudolf Kaess.

Recomandă onoratului public și cu deosebire 
comercianților din provincie, spre venzare

Făină de păne și aluaturi 
în totdeauna proaspetă, excelentă și ieftină, în saci, și 
produsă esclusiv din grâu de Tisa, cu prețurile mai jos indicate: 

3 4 5 6 7 7B 8
7.95 7.65 7.35 6.98 5.88 5.25 4.76

75 Kilo 70 Kilo * 
Hi

Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu.


