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Conferență — oprită!
Joi la nmias primarul orașului 

Sibiiu, a făcut cunoscut dini Dr. 
loan Jlațiu, că nu poate îngădui 
ținerea conferenței naționale conclte- 
mate pe ani, iu 24 Octomvrie n. 
pentru-căi nu se pot îngădui întru
niri pe temeiu național, ci numai 
întruniri de alegetori de ori-ce na
ționalitate !

Eată cea mai nouă apucătură 
nelegiuită în contra mișcării lio- 
mânilor !

Cătră alegătorii Români 
din cercul Orăstiei!

Frați români, 
alegători în cercul electoral al Orăștiei /

Bărbații noștri aleși; întruniți în 20 
și 21 Ianuarie 1892 la Sibiiu, în Con- 
ferența electorală au hotarît, că în ve
derea legii electorale deosebite pentru 
Ardeal și a împărțirii cercurilor electo
rale, făcute în contra noastră, apoi în 
fața presiunilor oficioase și mijloacelor 
demoralisătoare, ce se folosesc peste tot 
la alegerile din țeara noastră — Ro
mânii să nu pună candidat în nici un 
cerc electoral și peste tot se nu iee 
parte la alegeri!

Devreme-ce temeiurile cari au că
lăuzit pe fruntașii noștri la aducerea 
acestei hotărîri, nu sau schimbat înspre 
bine și devreme-ce o nouă întrunire și 
consfătuire în acest obiect, a fost oprită 
prin autoritățile publice, — până la 
schimbarea situațiunii înspre dorința noa
stră, fiecare Român neatîrnător și 
conștiu de dreptul seu, dator este a 
se ținea de hotărîrile aduse la 
1892 și neschimbate până acuma.

Drept-aceea Ve rugăm pe toți aceia, 
cari țineți la Românitatea noastră și Ia 

sfințenia causei noastre, se nu luati 
parte la alegerea de deputat die- 
tal, ce se va face în orașul nos
tru la 28 Oct. n. a. c.

In credință, că fiecare Român ade- 
verat și bărbat cinstit, va asculta sfatul 
nostru, încheiem cu cuvintele:

Dumnezeu să ajute causci noastre 
drepte /

Orăștie, ia 23 Oct. 1896.
Dr. Ioan Mihu
Dr. Silviu Moldovan 
Nicolau Vlad 
Laurean Bercian 
Simion Corvin sen. 
Simion Corvin jun. 
Ion Vaidean
Nicolae Mihailă 
Simion Vlad

Aurel P. Barcianu 
Petru Belei 
I. Andreescu 
Romul Nicoară 
George Baciu 
Nicolae Vilt 
Nicolae Andreiu 
Ion Lazaroiu 
Zaharie Tilicea

Apelul de mat sus e scris, drept, numai 
de fruntașii noștri din cercul electoral al 
Orăștiei adresat numai alegatorilor din acest 
cerc, — inse rugam pe alegătorii romani 
din toate cercurile electorale ale comitatului 
și pe cetitorii noștri de pretutindenca, se și-’l 
pue la inimă și să-’l socotească de adresat 
și lor tuturor, dându-’i ascultare și urmând 
cu credință binevoitoarea povață ce li-se dă 
printr insul.

Deputați naționali români, adecă cari să 
între în dietă sub flamura programului nostru 
național, nu pășesc nicăiri, și nici dar putea 
păși decât cu știrea și învoirea partidului. 
Partidul nu dă nimănui încuviințarea asta, 
prin urmare ori-cine ar păși de candidat, 
chiar Român fiind, n’avem să-’l spriginim, 
căci el lucrează, prin pășirea sa, la spargerea 
hotărîrilor noastre naționale, lucrează în contra 
noastră, călăuzit de scopuri personale numai! 
Dă ne-ar ruga dar1, ici-colo, fraților alegător i, 
chiar un Român să-’l spriginim, să nu-'i cre
dem vorbelor, sc-’i tăgăduim spriginul nostru 
și — să stăm acasă!

Cel-ce altfel va purcede, huiduit va fi și 
urgisit de neamul românesc și de toate 
foile noastre naționalei

Conferentele electorale.}
Adunările de alegători ale căror convo

cări le-am publicat în nrul nostru trecut, s’au 
ținut, în zilele date, toate, și și în cercurile 
de unde nu primisem convocări. Eată dările 
de seamă ce am primit despre ele:

In Orăștie s’a ținut adunarea Joi. Alegă
tori puțini, dar’ ori-cât de puțini, totuși erau 
veniți și din comunele din jur: Căstău, Vai- 
dei, Romoșel, Binținți, Romos, Orăștioara, 
Beriiu, Pricaz, etc. S’a constituit clubul ccr- 
cual sub președința dlui Dr. Mihu, apoi s’au 
ales pentru conferență la Sibiiu : Dr. I. Mihu 
și Dr. A. Muntean, car’ de suplenți A. P. 
Barcianu și Dr. S. Moldovan, — și s’a hotă
rît adresarea cătră alegătorii români din cerc, 
a apelului ce-’l publicăm în fruniea foii noa
stre, de a se reținea dela alegeri 1

*
La Deva într’o adunare, tot slab cerce

tată, s’au ales pentru conferență dnii Alex. 
Moldovan sen., și Dr. Alex. Hossu din Deva, 
ear' suplent dl Dr. Amos Frâncu fSibiiu).

Dl Dr. Hossu a vorbit celor de față des
pre scopul adunării: să se constitue clubul 
electoral cercual, și alegerea de delegați pen
tru Sibiiu, zicând între altele că: făcându-se 
acum alegeri noue, e lipsă ca toți Românii 
să se sfătueascâ, oare să rămânem și mai 
departe în pasivitate ori să alegem și noi 
pentru dietă l Cum va hotărî conferență dela 
Sibiiu, așa vom lucra!

*
In Hrad s’a ținut adunarea tot Joi, de- 

cretându-se hotărît pasivitate față de alegere, 
și alegendu-se pentru conferență dnii V. Dă- 
mian și T. Pop. S’a constituit și clubul cer
cual în frunte cu un comitet ales în persoa
nele dlor V. Dămian (Brad), G. Candrea, 
adv. (Baia-de-Criș), P. Rimbaș (Brad) și N. 
Păcurariu (Săliște).

*
La Hunedoara au fost aleși ca dele

gați pentru conferență dela Sibiiu, dnii Fr. 
Hossu Longin (Deva) și Nic. Muntean, pro
prietar în Hunedoara, ear’ suplinitor dl Petru 
Moisin din Hunedoara. Corespondentul ves- 
tindu-ne despre aceasta, scrie:

»Adunarea s’a ținut. Alegători de față, 
puțini, tare puțini! Pricina cred că a fost că 
s’a început tocmai culesul viilor și apoi la 
toată întâmplarea și graba cea mare a întru
nirii! Lucru pripit arareori reese bine!»

*

La Hațeg adunarea a fost mai bine cer
cetată, au fost până la 40 de inși de față, 
între cari vre-o 15 preoți și vre-o 20 oameni 
din popor. S’au ales pentru conferență dnii 
Dr. G. Suciu, advocat în Hațeg și Romul 
Raca, preot în Bouțar, ear’ suplenți: Samuil 
Astilean și Nicolau Todosie.

Dl Muntean a vorbit celor de față des
pre însemnătatea pasivității, îndemnând să 
stărue toți pe acasă și pe lângă ceialalți ale- 
gărori, să stee acasă în zilele de alegeri pen
tru dietă.

*
La Dobra într’o adunare binișor cerce

tată, s’au ales pentru conferență: Dl Avram 
P. Păcurar, protopop, și fratele d-sale Avram
S. Păcurar, administrator protopopesc, ear’ ca 
suplent dl August A. Nicoară. S’a stăruit 
cu toată tăria pentru-ca alegătorii să nu iee 
parte Ia alegeri!

Alegerile în comitatul nostru.
Comitetul central electoral al comitatului 

nostru a ținut la 16 Octomvrie n. ședință, 
în care a hotărît ziua de alegere de deputați 
pentru comitat, numind și președinți de alegeri.

In toate cele 6 cercuri, alegerile se vor 
ținea în ziua de 28 Octomvrie n.

La Baia-de-Criș și Hațeg vor lucra câte 
două comisii, de adunare a voturilor, în ce
lelalte locuri câte una numai.

Cu conducerea alegerilor sânt încredințați:
La Deva: ca președinte Lăszld Ignâcz, 

substitut Dr. Reichenberger, notar Kun Ro- 
bert, substitut de notar Csuros Antal.

La Hunedoara: Lâzăr Gydrgy președinte, 
Bauholzer Kâroly substitut, Frischolz Ărpăd 
notar și Szăsz Lajos substitutul lui.

La Orăștie: Simon Ferencz președinte. 
Dr. Klein Ârmin substitut, Kirălyi Miklds no
tar și Rideli Robert substitut.

La Dobra: bar. Josika Lajos președinte, 
Benedikty Lajos substitut, Lakatos Demeter 
notar și Czinczăs Marton substitut.

La Hațeg: comisia I. pentru adunarea 
voturilor: Bernâd Miklos preș., Dr. Mesko 
substitut, Gali Sândor notar, Mischinger Jo-
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Un vis frumos.

D nei M. L.

Un vis frumos visat-am dragă
O vară ’ntreagă —
Dar' vânt dc toamnă a suflat
Și visul ’mi-’l-a spulberat

Fără de știre !

Azi lumea toată-’mi parc goală,
Și-o crudă boală,
Doar’ fără leac, m'a doborît 1... 
Az-vară dac’aș fi murit

In fericire!...

Elena din Ardeal.

Dragoste.
Era tocmai la maturitate. Pentru cine știe 

ce-i aia, cred că nu-i nevoie de spus că ma
turitatea e o grozăvenie. Ce de nădușeli reci?! 
Ce de tremurături. Și-acum era în ora cea 
din urmă, din cea din urmă zi a examenului: 
la matematică. Fusese anume lăsată la Urmă, 
pentru-ca să bage fiori în bieții tineri. Inse 
nici unul nu o dusese așa ca tinărul care era 
acuma la tablă. Cu buretele ’ntr’o mână, cu 
creta într’alta, cu sudoarea pe frunte, lucra 
ca de frica morții. Cifrele se urmau rînd pe 
rînd pe tablă, și fără să se mai gândească la 

ceva, tinărul bolborosia. Până-ce la un loc 
rămase încurcat ne mai știind cum să o scoată 
la cale.

—• Ei tinere, ce, nu mai știi mai departe?
— Ba da, domnule...
— Păi gândește-te, spune ce știi.
Tinărul cu ochii mari, albaștri, înalt, bine 

făcut, plăcut la arătare, începu să învîrtească 
creta între degete.

— Dacă luăm tangenta... Și se opri în
curcat. Tocmai era să păcătuească împotriva 
matematicei, când profesorul prevăzând ce o 
să se întâmple, zise încet și semnificativ:

— Destul, văd că ești obosit, te-am întrebat 
cam mult...

Apoi văzând că tinărul stă locului încur
cat, adăugă: — Mulțumesc, treci la loc, dle. 
Și sculându-se eși din sală. Toată sala is- 
bucnl în aplause ca-și-când cine știe ce s’ar 
fi întâmplat! Și aveau de ce să se bucure: 
toți trecuseră, afară de unul, care sosise prea 
târziu. Nici-odată nu se văzuse așa comisie 
ușoară, bună. Dar’ mai ales cel din urmă, 
tinărul care fusese la tablă, scăpase ca prin 
urechile acului. Nu știuse, bietul, nimic, dar’ 
nimic, la matematici, și tot trecuse. Acum 
aveau să-’i tragă un chef!

— Hai, Nicule, să facem cinste.
Și până să zică el ceva, ceialalți o și lua

seră pe ușe afară. Printre mulțimea care 
eșia din sală era și o fată. Nicu merse drept 
la dînsa și-’i mulțumi. Era fata profesorului, 
și ea se rugase pentru Nicu, fiindcă Nicu fu
sese slab de tot la matematică. Acum Elena, 
că Elena o chema, îl întrebă:

— Da unde te duci, Nicule?
— Păi, cu ceialalți..
— Te duci să faci chef de bucurie c’ai 

reușit? Știi ce, mai bine hai acasă Ia noi, 
avem sticle de vin vechiu; vii ?

Negreșit că venia, ce putea să facă alt
ceva decât să meargă acasă la dînsa. Odată 
ce făcuse atâta, pentru el, trebuia macar de 
politeță să se supună chemării ei; și la el nu 
era numai politeță, că altceva-’l îmboldia să 
meargă. II zăpăciseră ochii ei, și-acum ade
menit și de sticla cu vin, se duse. Elena o 
luă înainte. Acasă îl întimpină, rumenă de 
graba cu care ajunsese. Schimbase îmbră
cămintea și pusese un trandafir în piept.

— Bine ai venit, dle maturisant. Așa-i 
că ai scăpat ușor?... Intră în lăuntru, cătata, 
de când a murit mama, nu mai vine înainte 
de ’nserat.

Puțin cam genat, întră, însă peste câteva 
clipe, văzendu-se la o masă și cu un păhar 
în mână, îi pieri stângăcia.

— Știi ce, d-șoară Elenă, hai să bem în 
sănătatea tatălui d-tale, că bun om el

Dînsa îl aprobă, cu ochii sclipitori de bu
curie. Dînsul ridică păharul. Ii venise o idee:

— D-șoară Elenă, amândoi am copilărit 
împreună, acum când, pe semne, o să mă 
duc prin alte țeri, îmi dai voe să mă mai 
gândesc la ochii d-tale ?

Fata rămase o clipă fără să știe ce să 
răspundă.

— O se găsești afară destui ochi cari 
să-’ți schimbe chiar gândurile...

Și Elena se făcuse ca macul.

— D-șoară Elenă, pot să vă rămân prie
ten cel puțin?

Cu sticla în mână, gata să toarne, tinăra 
se sculă.

— Eu nu te pot împedeca, și nici...
— Elenă, cea mai frumoasă vreme am 

petrecut-o împreună.
— Și negreșit acum vrei să-’mi faci o de

clarație de dragoste; fugi de-acolo, ce ești 
copil! Mai bine să mai bei un păhar ca să 
sfîrșim sticla, să nu rămână numai începută, 
dar’ dacă vrei, o să-’ți propun o prinsoare, 
primești?

— Ori-ce dorești.
— Ei, să vezi: fac prinsoare pe un chilo- 

gram de ciocolată, că după trei ani, când vei 
fi gătat, o să-’ți zici mulțumit: slavă Domnu
lui că Elena a fost o fată cuminte, că mai 
sânt liber... Sânt atâtea fetei... Ce zici? 
primești ?

Și zicând acestea fata îi întinse mâna.
— Dar’ dacă o să pierzi, zise Nicu ?
— Atunci câștigi d-ta.
— Ce câștig ?
— Ciocolata.
Nu numai ciocolata, ci și pe... Elena —
O clipă stătură față ’n față zimbind cu 

ochii aproape plini de lacrimi. Nici sărutări 
de mâni, nici îngenuncheri ca ’n romane, 
nici nimic. Jurăminte au lipsit. Numai dînsa 
’și-a șoptit cu ochii plini de lacrimi:

— De sigur că n’o să-’mi rămână nici 
macar prieten! Poate nici de scris, n’o să-’mi 
seriei...
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sef substitut; comisia II.: Puy Lăszlo preș., 
Jano Albert substitut, Balăzs Ferencz notar, 
Szabo- Sândor substitut.

La Baia-de-Criș: comisia I.: Brâdi Lipot 
preș., Lendvay Mark subst., Pap Kâroly no
tar, Major Gyula subst., — comisia II.: Konya 
Denes preș., Kormendy Gyula subst., Szida 
Denes notar, Kilin Mihăly substitut.

Vorbiri -„program-.
Doritorii de-a mai ajunge la «înalta* cinste 

a deputăției, au luat-o la colindat prin cer
curi ca să-’și câștige oameni și să le spună, 
în vorbiri = program, că de ce fel de gân
duri vor fi călăuziți în lucrarea lor de «feri
cire* a țerii, dacă vor fi aleși.

La Deva ’și-a ținut vorbirea = program 
în i4 Oct. fostul deputat Barcsay Kălmân, 
făgăduind, că de-a fi ales de nou, are se facă 
ce-a mai făcut: se spriginească guvernul li
beral* de până acum, care vedem câte înalte 
fericiri revarsă asupra țerii.

La noi în Orăștie ’și-a ținut vorbirea — 
program Dumineca trecută după ameazi ba
ronul Nopcsa Elck, tot «liberal*.

Dînsul a venit, precum am spus, mai săp
tămâna ceealaltă dc-a pipăit pulsurile, că pri
mit va fi. A făcut visite la fruntașii maghiari 
și sași din loc, și ieșindu-’i cu bine socote
lile, s'a întors, fericit, la Pesta. Pentru ochii 
lumii, ca să nu pară că «Măria Sa« a venit 
să cerșească deputăția, s’a trimis o ceată de 
cetățeni «liberali* din loc, să-’l roage să can
dideze aici. Solii an ajuns în Pesta în 13 
Oct. și ’l-au rugat. A «primit* și a venit 
să-și desvolte, Dummecă, «ideile* naintea 
alegătorilor.

Pe la orele 3 d. a. erau adunate în sala 
otelului Szechenyi vrc-o 50—60 persoane, 
Unguri și Sași, alegători și nealegători, și 
13 dame.

Dl dir. gimn. Simon Ferenc, a deschis 
adunarea, spunănd care e scopul ei, și pro
punând o comisie de 10, care să poftească 
pe dl candidat să vină să-’și țină vorbirea. 
Erau propuși Unguri și Sași în părți cam 
deopotrivă. Caracteristic, că dl adv. Schull 
Gydzd, propus și d-sa să iee parte în acea 
comisie, n'a primit și n’a mers, dar' și mai 
caracteristic, că dl Daniil David, senatorul 
nostru orășenesc, Român și membru al clu
bului românesc, a primit! A plecat comisia; 
în coada ei mergea și «Românul* nostru, cu 
capul în pământ, tîrît oare-cum, ca un vino
vat ori osândit... Cei câțiva Români ce mer
seseră de curiositate, au rămas foarte înscâr- 
biți de această scenă. Pe cine mergea dl 
David să-’l «poftească*? Pe un candidat ce 
a vestit de cu vreme, prin placate, că e can
didat al acelui partid «liberal* maghiar, care 
între alte multe, a adus și legile bisericești 
ce tind la stîrpirca credinței în țeară, legi 
contra cărora dl David, teolog absolut și de
putat sinodal al bisericii gr.-or. române, a 
protestat și d-sa la timpul seu în sinod!

Baronul a venit. A trecut prin mijlocul 
publicului; «însuflițiții« aderenți îl priveau ca 
pe un curiosum, și abia de s'au avântat 5—6 
inși să rostească câte un «eljen*! și și acela 
pe tonul lui «bună-dimineața* .. A spus 
dl baron că se ține de partidul liberal, și cu 
el va merge și în viitor. Ideile de-o poli

Cum trece vremea. Și-aci trecuseră anii, 
pentru unii mai repede, pentru alții însă în
cet, nesiîrșit. Și pentru Elena nu mai aveau 
sfîrșit cei trei ani. Primise vre-o trei scri
sori dela Nicu. Dar’ erau atât de depărtate 
scrisorile acelea; câte una pe an! Și-acum 
mai primise după vreme încă o scrisoare, în 
care Nicu spunea că cere voe de a veni peste 
câteva zile în visită la dl profesor. Acum 
era judecător într’un oraș. Trebuia să so
sească în fiece clipă. De sigur dacă venia 
pe la ei, nu venia de dragoste, ci de nevoie. 
Nu locuia departe, și venise să-’și vadă pă
rinții și n’ar fi fost frumos din partea lui să 
nici macar nu dee pe la dînsa, pe la prie
tena cu care copilărise. Auzise despre vieața 
ce dusese ca student. Auzise că fusese cel 
mai sglobiu, cel mai tare în toate privințele, 
că n’avuseșe seamăn între studenți. De si
gur că așa un student găsia ori-când, nu nu
mai o fată, ci zeci și sute. Cine știe câte 
fete o fi sărutat el de-atunci!.. Și ochii ei, 
până adineaori senini, se umplură de lacrimi. 
Insă iute îsi șterse ochii, căci auzî pași pe 
năsipul aleei din grădină. In fața ei venia 
un tinăr voinic, înalt: era el! Cu zimbetul 
pe buze, îi întinse mâna.

— D-șoară Elenă.

Și dînsa, negăsind cuvinte, îi întinse amân
două mânile.

El puse un pachet pe bancă și se așeză 
lângă dînsa. Elena știa ce era în pachet, 
însă privirile ei se feriau de dînsul ca-și- 
când ’i-ar fi fost prea dureroasă privirea 

tică mai înaltă, ca despre transacție, le hâr- 
buia rău, așa de frumos le preda. Vorbia 
altfel tăricel, dar’ când a ajuns la cuotă, pă
rea că ’l-a cuprins ceva răgușeală, a coborît 
vocea jos de tot, că părea că vorbește ceva 
numai cu cei din jurul mesei sale. N’are 
idei despre ea, ci ce va hotărî partidul, aceea 
va sprigini și d-sa. Face câteva făgăduințe 
pentru alegători, dar’ numai pentru orașul 
Orăștie (par'că cercul electoral ar sta numai 
din Orăștia singură). Sfîrșind au strigat așa 
mai cu jumătate de gură, vre-o 13 inși «el
jen* și singur protopretorul Fodor, ’și-a trân
tit de 3 ori palmele de-olaltă, altcineva nu! 
încântat de acest «entusiasm*, dl baron a 
beut un păhar de apă (afurisitul de Cârțan 
ar zice că ’și-a spălat gura de vorba ungu
rească), apoi a dat-o pe nemție și a mai 
spus și nemțește odată o parte din cele-ce 
le spusese ungurește. Fiindcă Ungurii erau 
de față mai puțini ca Sași, ungurește a vor
bit mai mult, nemțește mai puțintel! In schimb 
la ediția aceasta nemțească, >Hoch*-uri au 
răsunat cu mult mai multe ca «eljen«-uri la 
original.

Tot Dumineca trecută Barcsay Kâlmân a 
vorbit la Piski, ear’ în zilele următoare a 
luat-o la colindat prin satele din dreapta Mu- 
rășului ce să țin de cercul Deve;.

Și așa mai departe, alții în alte părți. Po
porul nostru poate fi fericit. «Domnii* se 
pogoară în mijlocul lui. Le e drag acum de 
el și îl cercetează acasă chiar, nu cu gendarmi 
ci cu vorbă dulce, lingușitoare. Acum e bun 
poporul, după alegere însă, când va merge 
cu năcazuri pe la ușile lor, car o să-’i spună 
că-’i intimi treptele! Acum ar fi rândul popo
rului se le spună «domnilor*: «Măria-Ta, îmi 
necinstești pragul călcând peste el, cu gândul 
cu care calci! —

Corteșirile începute!
Primim următoarele din o comună apropiată
»D-le Redactor! Prin satele noastre s'au 

pornit deja duhurile necurate la colindat după 
cumpărare de suflete! Corteși îndrăsneți, ne
rușinați chiar, umblă dela alegător la alegător, 
spunându-i la ureche, că să vie numai la ale
gere în 28 Octomvrie și să-’și dee votul la 
omul dorit de »Măria-Sa« și de stăpânire, și 
va primi 3 fl. de ziua aceea și mâncare și 
beutură berechet și vor fi duși cu căruța la 
oraș!«

Mai nostim e însă «contra candidatul*, 
un Jidan botezat cu 5 pițule, cu numele Dr. 
Rozgonyi Iakab, advocat din Pesta. Dânsul 
a luat satele din jurul Orăștiei la colindat, 
făgăduind oamenilor: «Dacă alegeți la mine, 
eu da de 10 ori atâta cât ar fi dat hălalalt. 
Pe D-zeu și pecredințu meu! dar’ numai după 
alegere platal* — și mai la fiecare alegător 
a dat câtc-o cartă de vizită, bagsama drept 
«arvună* 1 Sânt pline satele de cărți de vizită 
„Dr Rozgonyi Iakab, iigyvld Budapest“... 
Țeranii ne-au adus și nouă în redacție o 
grămadă I Le admirăm dimpreună cu «iste
țimea* și «galanteria* fiiului lui Izrael I

Românilor! Fiți deștepți și bărbați! Nu 
lăsați să vă cumpere în chip josnic și rușinos, 

acestui lucru. Știa acuma: câștigase prin- 
soarea. Dînsul fără încungiur aduse vorba 
de pachet.

— Sunt trei ani, cred că nu s’a uitat 
prinsoarea aceea. Astăzi am adus pachetul 
cu ciocolată și îl depun pe altarul prieteniei 
noastre de odinioară! Ați câștigat prinsoarea...

— Mulțumesc.

Și privirile ei se îndreptară spre pământ. 
Doar’ că nu-’i venia să plângă de ciudă, însă 
tot putu să zică liniștită:

— Nu-i așa, că am avut dreptate ?..

Atât, căci un oftat dureros era p’aci să o 
dea de gol. Dînsul, cu țigara în gură, rosti 
foarte liniștit și rar:

— Da, da, d-ta ai fost o fată foarte cu
minte; eu am fost un prost, un prost de tot; 
astăzi numai d-tale-’ți mulțumesc că sânt li
ber... Sânt liber de ori-ce legături. Și asta 
numai pentru tine, Eleno, și, dacă vrei, îm
preună cu ciocolata, să mă primești și pe 
mine, îți sânt la picioare.

Și tinărul mare, înalt, chipeș, în genunchi 
își plecă fruntea în poala fetei care-’l strînse 
în brațe cu lacrimi de bucurie :

— Nicule...

După Al. Macaly. 

ce aveți mai prețios, voința sufletului vostru, 
prin urmare sufletul însusi! Iși vinde omul 
de nevoie o vită, un bou, un porc, dar’ su
fletul să ’ți-’l vinzi, e totuși prea neomenesc, 
prea de jos! Și cel-ce votul seu ’și-’l vinde, 
sufletul ’șil-a vendut, căci doară cu votul 
pe acela ai să-’l spriginești, spre care te trage 
sufletul, ca spre unul ce crezi că și el o sH-’ți 
vree și o slfli facă bine! Ce Iac însă oamenii 
aceștia pentru cari să cumpără sufletele și 
voturile voastre? Merg întemeiați tocmai pe 
aceste voturi, de lucrează în dieta țerii la fău
rirea de legi, prin cari să ne răpească tuturor 
până și limba din gură, începând dela copiii 
de 3 ani! Și pentru aceștia să vă lăsați cum
părați ?

Un obiceiu reu.
In septemâna trecută s’a început și 

în cea de față s’a sfîrșit, culesul viilor 
aproape peste tot locul.

Ni-a fost dat, din acest prilegiu, se 
mai vedem păgubitoarele urmări ale 
unui obiceiu reu al poporului nostru.

Sfîrșind cu culesul și cu storsul, pc 
mulți proprietari de vii de prin satele ve
cine, ’i-am vezut cu carele cu buți de 
vin în oraș, mai pe la birturi, mai pe 
la privați.

Am întrebat pe unul ce descărca 
la casa unui om privat:

— Cu cât ai dat vinul, bade?
— Cu 1 fl. 30 cr. — Si omul era t

vesel și spunea că-i mulțumit, că ’i-s’a 
plătit binișor.

Am întrebat pe altul cc descarcă în 
curtea unui birtas:)

— Cu cât ai dat, bade?
Și trist omul ni-a răspuns: «Cu 

90 cr. feria, domnule«.
— Cum așa? Uite alții capătă i fl. 

30 cr. de ferie. D-Ta de ce-’l dai asaJ 
de ieftin ?

— De silă, domnule, că au venit 
birtașii mai pe la începutul verii prin 
sat pe la noi, când aveam mai mare 
lipsă de bani, și ne-au îmbiat cu bani 
pe vinul ce ’l-om face. Strînși de lipsă, 
am luat, și am luat cât au vrut sâ ne 
dee; ni-au dat câte 90 cr. de ferie, și 
acum trebue se li-’l dăm și așa, și per- 
dem la toată feria 30—40 cr.!

Și își golia omul butea în curtea 
cârcimarului ce ’l-a știut prinde în strîm- 
torare, și se ducea acasă ori de tot 
fără bani, dacă ’i-a luat toți înainte, ori 
cu o perdere de 20—30 fl. dela cât 
ar fi luat dacă ar fi vândut acum cu 
prețul cel bun.

Eată un lucru cât se poate de trist, 
și un obiceiu împotriva căruia nu ne 
putem din deajuns ridica vocea!

Căci care este pentru țeran, pentru 
econom peste tot, partea de an cea 
mai cu dor și cu nădejde așteptată, 
dacă nu toamna ?

Pe atunci are și el toată credința 
că, după-ce a obosit primăvara și vara 
întreagă, o să-’și umplă hămbarele și o 
să-’i curgă ceva și în pungă, ca să plă
tească apoi la cele dări și aruncuri ne
numărate și ne mai sfîrșite?

Dar’ cu ce inimă așteaptă, te rog, 
toamna, acel econom, care încă peste 
vară a luat prețul roadei sale înainte 
și ’l-a cheltuit, și toamna merge tocmai 
numai să adune de pe câmp ca să 
ducă la casa creditorului, să-’i umplă 
lui hămbarul și pivnița, rămânând ale 
sale și mai departe goale?

Pentru astfel de econom toamna nu 
e toamnă, și unde ceialalți merg cu bu
curie, cu veselie dacă a dat D-zeu o 
roadă bună, el merge trist, acuși ca la 
îngropăciune!

Și mai ales are să-’l întristeze acum 
văzând că el trebue se-și dee roada sa 
cu a treia parte mai ieftin decurn o dă 
vecinul seu care a fost mai cuminte ca 
el și nu s’a îndatorat! De unde ar 
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putea, după 100 ferii, să pue la buzunar 
130—40 fl., el să fie silit a se mulțumi 
cu — 90! Cum să nu fii trist atunci?

Dar’, ni-se va zice, ești silit să te 
îndatorezi, ba îți pare chiar bine, Vara, 
că a venit dl de ’ți-a dat banii să te 
ajuturi.

Bine. Credem. Dar’ atâta minte 
încă trebue să aibă fiecare om, să nu 
facă el prețul rupt la o roadă despre 
care nu știe cum va eși! Dacă estan, 
de pildă, erau strugurii mai puțini de 
cum au fost, ar fi trecut feria poate 
cu 1 fl. 80 cr. până la 2 fl. și D-Ta 
’i-ai rupt în vară prețul cu — 90 cr.!

Dacă ai lipsă și vrei se iei bani în 
vară, ia-’i, dar’ cu învoeală înțeleaptă. 
Spune-’i dlui ce-’ți îmbie banii: »Pri
mesc, dle, bani, dar’ cu înțelesul, ca 
să-’Ți dau vinul nu cu 90 cr., nici cu 
2 fl., că nu știu cum va fi, ci, de pildă, 
cu io cr. mai ieftin decum îi va fi atunci 
prețul! II vor da alții cu 1 fl. 50 cr. 
eu ’ți-’l voiu da cu 1 fl. 40 cr.« — și 
așa mai departe.

Nu o să-’ți dee așa bani ? Ducă-’și-’i 
acasă, că la toamnă D-Ta o să te bu
curi de asta, nu el!

Rugăm pe oamenii noștri din po
por se se gândească bine asupra acestui 
lucru și să-’și pună la inimă povața 
binevoitoare ce li-o dăm, scoțându-o din 
pățania tristă a lor înșiși, și să se fe
rească pe viitor a mai păți astfel!

Atunci vor avea și ei toți toamne 
mai bune, mai vesele, decum unii au acum!

Italia se retrage!

O știre politică de multă însemnătate s'a 
vestit lumii în săptămâna aceasta.

Se spune anume, că Regele Italiei ar fi 
scris însuși M. Sale împăratului nostru și 
împăratului Germaniei, că, silită de împre- 
giurări și socotințe politice lăuntrice și din 
afară, Italia trebue sH se retragă din alianța 
de arme ce o făcuse cu aceste 2 puteri. Ves
tita «triplă alianță* adecă, să-’și peardă unul 
din cei trei stîlpi pe care se răzima.

Dacă știrea se adeverește, ea este negre
șit de mare însemnătate, mai ales acum după 
încheierea legăturilor dintre Rusia și Francia.

Lumea nădăjduia foarte mult dela tripla 
alianță (Germania, Austro-Ungaria și Italia) 
mai întărită acum și prin alăturarea Româ
niei, și se credea că la o întâmplare de răs- 
boiu, aceste puteri ar putea ținea cu isbândă 
piept cu cei-ce ar încerca să tulbure pacea, 
atacându-le. Atacarea putea veni dela Miază- 
Noapte din partea Rusiei, și dela Apus din 
partea Franciei. Atunci Rusia se vedea în 
față cu o parte a trupelor Germaniei și cu toate 
ale Austriei, ear’ Francia cu altă parte din 
oastea Germaniei și în coastă cu oastea Ita
liei, și lupta celor două puteri numai ușoară 
nu era.

Acum că Italia ese din socoteală, Francia 
nu s’ar mai vedea, atacată și din coaste din
spre Italia, ci numai de o parte a trupelor 
Germaniei, și lupta ei ar fi foarte ușurată, și 
făgăduitoare de isbândă!

Mai adauge la aceasta și un nou lucru 
ce e cu putință, ca Italia, care de mult se 
tot gândește la părțile dinspre Apus ale Aus
triei, unde are câteva comitate locuite de fii 
de-ai sei, și pentru a căror alăturare la sinul 
țerii-mame, mult a luptat prin anii 1866, 1869 
contra Austriei, și nu ’i-a putut dobândi, — 
s’ar alătura și ea la Francia, și fă socoata 
atunci I Căci lucru peste putință nu c. In 
Italia s’a schimbat guvernul venind în frun
tea țerii un bărbat ce iubește în chip natu
ral mai mult pe frații lor de sânge Francezi 
ca pe Austriaci. Atunci Austria la o întâm
plare de răsboiu s’ar vedea din partea Italiei, 
nu mai mult adăpostită ca până azi, ci chiar 
cu multă înverșunare atacată pentru ținutu
rile cu Italieni, și ca răsbunare pentru înfrân
gerile dela 1869, etc. — și atunci socotelile 
și nădejdile de isbândă pentru împărăția 
noastră și Germania, numai în colori tranda
firii nu ni-se mai arată!

Eată pentru-ce vestea despre repâșirca 
Italiei, dacă se va adeveri, va fi o veste ce 
va pricinul multă spargere de cap conducă
torilor acestor două împărății.
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ÎMBRĂȚIȘAȚI NEGOȚUL.
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— Lucrare cetită de dl Ioan Moța la adu
narea Despărțământului IX (Orăștie) dl ^Aso-
ciațiunii transilvane", ținută în Cugir. —

Onorată adunare!

O arătare fără îndocală interesantă și plină 
de învățătură se va desfășura înaintea ochilor 
noștri, de vom cerca sâ cuprindem cu o pri
vire largă, chipul viu al mișcării și lucrării 
popoarelor. Le vom vedea, în cadre mari, 
pe toate avendu-’și privirile ațintite pe ace
eași țintă, pe care stă scris: desevîrșirea și 
fericirea proprie, țintă însă atîrnată sus, și la 
care poți ajunge numai urcând un drum lung 
și greul Le vom vedea pe toate grăbite la 
pas, încordându-’și puterile, sbuciumându-se, 
ca să străbată cât mai curând drumul lung 
și să se apropie de ademenitoarea țintă.

Și în alergarea lor spre ea, unele popoare 
mai tari și mai norocoase în găsirea și croi
rea drumurilor, precum și în alegerea razi- 
murilor cu cari să se ajute, s'au și apropiat 
de țintă pe cât omenește este cu putință, 
popoare ca, de pildă, cel englez, francez, 
german etc., ajunse stăpâne pe soartea lor, 
luminate, bogate, respectate și temutei Multe 
însă abia de au ajuns la drumul jumătate, și 
și mai multe sânt încă sub jumătate!

Căci e și aci ca și în vieața singuraticilor: 
unul e mai voinic și mai isteț, altul mai slab 
și mai neajutorat; unul mai sprinten, argint 
viu, altul mai moale, mai târziu la toatei

întrebarea firească cc ni-se pune la acest 
loc e: Cum stăm noi Românii, și anume Ro
mânii ardeleni, și și între dînșii Românii din 
părțile acestea, în privința aceasta?

Răspunsul nu e tocmai ușor de dat.
Un pesimist, om ce caută și vede în toate 

mai mult părțile rele ca cele bune, — gân- 
dindu-se la amețitoarele înălțimi la cari s’au 
avântat popoare mari, ca, bunăoară, cele po
menite, ar răspunde: «Rău de tot! cum mai 
rău nu se poatel Stăm mizerabili Pe când 
alte popoare plutesc atingând cerul cu frunțile 
lor, noi abia ne tîrîm încă, ca negurile, pe 
pământ, și și pe pământ, pe fundul văilorl»

Altul, optimist, ce din contră caută în toate 
lucrurile părțile lor bune, și se mângăe cu ele
— privind numai la noi înșine, și știind ce 
eram odinioară, nu cu prea multe zeci de ani 
înapoi, când nu voia nimeni să ne cresteze, 
când n’aveam aproape nimic, nici școli, nici 
oameni învețați de-ajuns, nici meseriași de-ai 
noștri, nici negustori, nici bogății, — car’ azi, 
ori-cum dar’ avem din toate câte ceva și 
sporim mereu în toate, ar zice: «Ba da! având 
în vedere tecutul, stăm bine, stăm cum nici 
nu te poți aștepta mai bine, stăm strălucit l«

Noi să nu ne aruncăm nici în brațele 
uneia nici în ale alteia din aceste păreri, ci 
să ținem cumpăna dreaptă între ele, mărtu
risind, că nu stăm nici așa rău ca să desnă- 
dăjduim, dar’ nici așa bine, ca să nu dorim 
și mai bine!

Atâta e adevărat, că suntem cuprinși și 
noi de zbuciumul de a ne ridica cât se poate 
mai repede, spre frumoasa țintă a desevîrșirii 
și fericirii proprii, dar’ în acest zbucium, în 
încordarea noastră, nici pe departe nu ne 
îngrijim de câștigarea tuturor mijloacelor, ra- 
zimurilor, înălțătoarelor, de care avem lipsă 
dacă e să ajungem unde dorim!

S’a pornit (trebue să o recunoască ori-și- 
cine), poporul nostru, mai ales în anii din 
urmă, pe calea unei deșteptări din ce în ce 
mai avântate, dar’ când e vorba de încercări 
mari, de fapte mai grele, cari ele trag mult 
în cumpăna sorții, noi ne simțim totdeauna 
slabi, legați de mâni și de picioare cu funia 
neputinței. Vedem că ce ar fi bine să facem, 
știm sigur ce ni-s’ar cuveni, dar’ — nu putem! 
Și nu putem pentru-că totdeauna ne isbim 
de stânca numită: sUrăcie ! Avem adeseori, 
bogăție și de minte și de inimă, și pricepere 
și voe, dar’ n’avem bogății materiale, n’avem 
bani, și trebue să stăm locului și să așteptăm 
încă șiruri de ani după aceea ce, de am avea, 
am isbutl poate să câștigăm cu o singură 
opintire bărbătească! Nu înzadar generalul 
Montecuculi, biruitor în atâtea răsboaie, a zis: 

«Ca să-’mi supun mie lumea întreagă, îmi 
trebuesc numai 3 lucruri: 1) bani, 2) bani și 
3) banii* — El a voit să arate marea în
semnătate a materiei, a averii, pentru cel-ce 
vrea să meargă nainte, cucerind. Și noi Ro
mânii, repet, tocmai de acest neajuns ne 
isbim mai crud! Ca să o înțelegem aceasta, 
se nu alergăm prin cea lume de pe lume, 
după pilde. Să se uite fiecare numai la istoria 
cea mai proaspătă a poporului nostru, din 
chiar această țeară. Cele mai frumoase și 
mai înălțătoare pilde de bărbăție, când le-a 
dat el ? Atunci când a avut de unde cheltui 
spre acele scopuri!

Și când s’au potolit toate flăcările și miș
carea întreagă s’a oprit locului, deși același a 
remas poporul, aceeași mulțimea, care mai 
nainte ? Atunci când n’a mai fost de unde 
cheltui! (Va urma.)

Dela Arad.

Aradanii si conferenta națională.
5 5 J

Din Arad ni-se trimit pentru publicare 
următoarele:

După-cum s’a văzut în ziare, comitetul 
central electoral în comitatul Aradului deja 
luase toate măsurile pentru constituirea clu
burilor cercuale electorale, când președintele 
comitetului național, dl Dr. Rațiu s’a trezit, 
ca să facă și d-sa ceva în fața alegerilor. 
Tot astfel fără-ca noi, Aradanii, se fi primit 
vre-o recercare oficioasă din partea presiden- 
tului, pentru alegerea de delegați la con- 
ferența națională convocată pe 12/24 la Si
biiu, biroul clubului nostru central din Arad 
a rînduit alegerile de delegați în toate cer
curile! Și s’au ales până acum:

In orașul Arad, de conferența alegători
lor români, care s’a ținut Duminecă în «Ho- 
tel Vas« domnii: Aurel Suciu și Vasile Man- 
gra, suplenți dnii: Petru Truța și Traian 
Vațian.

In cercul Pese a: Dr. George Popa și Dr. 
Nicolae Oncu, suplenți: Ioan Evuțian și Gri- 
goriu Mladin.

In cercul Iosășelului: Petru Truța și Cor
nel Lazar, suplenți: Traian Magier și N. 
Drăgancea.

*

Alegerile.
Alegerile de deputați dietali în comitatul 

Aradului sânt puse pe 28 Octomvrie st. n. 
în toate cercurile. Din partea clubului cen
tral comitatens al partidului național român 
s’au făcut din vreme toți pașii legali, ca ale- 
getorii romani si nu iee parte la alegeri, po
trivit programului național.

Astfel candidați romani nu pășesc la ale
geri, ear’ aceia cari candidează sub firma de 
• Români», nu sunt ai Românilor, ci 
ai Ungurilor, respective ai guvernului! Aceștia 
sânt Beles Janos și Petkovits Istvân, ginerele 
unui șvab bogat din Sânt-Ana, care a candi
dat cu program guvernamental în cercul 
Sânt-Anei. Beles Jânos a candidat tot cu 
program guvernamental în cercul Radnei, pe 
care îl fericește acum ca deputat de 13 ani!

E de însemnat, că tocmai când foile serbe 
ne aduc știrea, că sinodul episcopesc al bise
ricii serbești a afurisit pe toți deputății șerbi, 
cari în dieta trecută au votat legea pentru 
căsătoria civilă și neconfesionalitate, — în 
diecesa Aradului, în cercul Radnei, pășește 
fătă rușine Beleș Jănos, care încă a votat le
gile păgâne, și ce e mai trist și dureros: el 
e susținut chiar din partea organelor biseri
cești ale consistorului din Arad! Protopopul 
Radnei, Vasiliu Beleș, fratele candidatului, este 
președintele partidului guvernamental în cerc, 
și ca «foesperes* întrebuințează toate mijloa
cele de corteșire, corupțiune și înfricare față 
cu preoțimea și învățătorii din protopopiat în 
folosul fratelui seu! Mai mult! Consistorul 
aradan dă o pensie de 1200 fl. archimandri- 
tului Ierotei Beleș, tata candidatului de de
putat, drept recunoștință că fiiul seu lucră 
la subminarea bisericii și a instituțiunilor 
sale! — Au mai încercat și alții norocul ca 
să fie candidați, sub firma de »Români«, în 
comitatul Aiadului, dar' cu toată stăruința 
lui Bănffy, autoritățile politice ale comitatului 
’i-au lăsat afară I Aceștia sânt Ștefan Anto- 
nescu, președintele pensionat al sedriei orfa- 
nale din Lugoj, și Dr. Emil Babeș, fiiul »an- 
teluptătorului național* Vichentie Babeș, care 
și în particular s’a recomandat în cercul Io- 
sășelului unor persoane mai cu trecere, ca 
se-'l candideze, fiind dînsul îndemnat și în- 
curagiat de cătră dl Dr. Iosif Gal, «magnatul».

NOUTĂȚI
Domnii abonați cari ne datoresc încă 

cu prețul de abonament pe timpul din 
urmă, simt rugați a ne trimite îngrabă 
sumele datorate.

*
Căzuți de pe schele. O tristă întâmplare 

a avut loc în 17 Oct. n. după ameazi, în Oră- 
știe. Mai mulți zidari, Români, lucrau, pe schele, 
la fabrica de spirt a dlui Schulleri, pe care 
o reedifică, după-ce, precum se știe, pe la în
ceputul lui Septemvrie a ars. De-odată o parte 
a schelelor pe care stăteau lucrătorii, desfă- 
cendu-se, s’au dărîmat, căzend cu ele împre
ună patru lucrători: Constantin Metea din 
Orăștie, Ioan Socol, Iosif Stroia și Ioan Stroia 
din Vaidei, cel dintâi rupendu-’și două coaste, 
al doilea un picior, ear’ ceialalți rănindu-se 
greu și ei. Alți doi, simțind clătinarea și în
ceputul de prăbușire al schelelor, s’au prins 
repede cu brațele de un horn din apropiere, 
și căzând schelele, ei au rămas acățați de 
horn, de unde au fost coborîți apoi cu scări. 
Nenorocitul Metea din Orăștie a și murit I

*
întărirea țărmurilor Mureșului între Gel- 

mariu și Gcoagiu, pe depărtare de 2—3 kilo
metri, se dă în intreprindere, în 31 Oct. n. 
c., de cătră oficiul comitatens de edificări 
publice, pe cale de licitație cu oferte, pentru 
suma de 16.572 fl. 94 cr.

*
Repararea drumului Deva-Brad-Abrud, 

trecut acum în administrarea statului, se dă 
în intreprindere prin licitație cu oferte, de că
tră oficiul de edificări publice din Deva, în 
31 Oct. c. pentru suma de 1410 fl. 44 cr.

*
Strămutat. Dl preot gr.-cat. Iosif Crișan 

din Cigmcu, a fost strămu at ca preot la 
Zorlențul-mare (corn. Caraș-Severin). Dl Cri
șan a și sosit în 14 Oct. n. în noua parochie, 
spre a-’și lua postul.

*
Cununii. Dl Nicolae Mihailă din Romoșel 

și d-na Paraschiva Mihu din Vinerea, își vor 
sărba cununia Duminecă în 25 Octomvrie n. 
1896 în biserica gr.-or. română din Vinerea.

— Dl Nicolae Borza și Ana Stana din 
Orăștie își sărbează cununia tot Duminecă în 
25 Oct. n. în biserica gr.-or. din loc.

Le dorim fericire!
Rectificare. în numărul trecut s’a stre

curat eroarea: că și dnii frații Mocsonyi ar 
fi luat parte la consfătuirea din Sibiiu în 14 
Octomvrie. Rectificăm știrea asta după-ce 
numiții domni n’au fost la acea adunare.

*
Societatea de lectură „Andreiu Șaguna" 

a teologilor și pedagogilor dela seminarul gr.- 
or. din Sibiiu, s’a constituit în 22 Sept. st. v. 
sub conducerea dlui director seminarial Dr. 
Remus Roșea, în următorul chip: De preșe
dinte a fost ales dl prof. Dr. Petru Șpan; 
vicepreș.: Ioan Dobre, cleric a. III; archivar 
si notar al coresp.: Paul Cotețiu, cleric III.; 
controlor: Nicolau Gorun, cler. III.; notar al 
ședințelor: Terenție Popoviciu, cler II.; biblio
tecar: Sabin Cerbu, cler. II.; v.-bibliotecar: 
Vasiliu Cărpinișan, ped. I; cassar: G. Perian, 
cler. I.; redactor la foaia «Musa>: G. Costin, 
cler. III.; — membrii în comisiunea literară: 
George Hamsea și George Ghețe, cler. III.; 
Corneliu Condor și Ieronim Hârțoagă, cler. II.; 
R. Frateș și Ilie Hociotă, cler. I.; C. Cristiu, 
ped III. și Ioan Iacob, ped. II.

— Societatea de lectură a teologilor și 
pedagogilor din Arad s’a constituit în 26 
Septemvrie st. n. sub presidiul Prea Cuvioșiei 
Sale Domnului Augustin Hamsea, director 
seminarial, în următorul mod: De vice-pre- 
ședinte s’a ales Romul Roșescu, teolog c. III; 
de secretar: Romul Mladin, teolog c. II; de 
notari: N. Vulpe, t. III; S. Moga, t. II. și D. 
Vuculescu, ped. c. IV; de cassar: F. Roxin, 
teol. II; de bibliotecari: A. Crăciunescu, teol.
I. și T. Telescu, ped. IV. In comisia literară: 
C. Gherga, teol. III, C. Popescu, t. II, V. Mi- 
hulin, 1.1, A. Ungurian, ped. IV, și D. Pârlai, 
ped. III. In comisia revăzătoare: G. Dogariu, 
R. Hărduț, teol. III, M. Davidovici, t. II, N’ 
Costa, teol. I, S. Davie, ped. IV, și P. Dîrlea, 
ped. III.

Se nu mai fi umblat! DI Dr. Rațiu cu Dr. 
Lucaciu s’au împăcat. Cest din urmă a declarat că 
• revocă» cele scrise contra dlui Rațiu, ear' dl Rațiu 
că >regrctă« cele scrise contra dlui Lucaciu. «Tribuna» 
își bate joc de amândoi. In o cronică din nr. 223. 
răspunzând, cam veninos dar’ totuși mai spălata ceva, 
la notița noastră din numărul trecut despre distrugerea 
partidului național, încheie:

>Le dăm o săptămână să se gândească la ce au 
scris și să «regrete și revoce*!..

Ori-cine vede că vorbele astea nu nouă ne sună, 
ci simt o batjocură la adresa celor doi domni îm- 
păcați, prin > regrete» persiflăndu-’l pe dl Dr. Rațiu, 
prin «revoce» pe dl Lucaciu. Decumva ar fi voit să 
lovească prin cele două cuvinte în trei părți de-odată, 
adecă și în noi, le respundem din parte-ne: să nu mai 
fi umblat!

Congregația de toamnă.

In 15 Octomvrie n. s’a ținut, precum am 
spus, congregația de toamnă a comitatului 
nostru. Erau de desbătut 86 obiecte.

înainte însă de-a începe desbaterile, s’a 
desvălit în chip sărbătoresc, tabloul mare al 
lui «Ioan Huniade mergând la rfisboiu*, lu
crat anume pe seama salei comitatului ca 
podoabă, aducătoare aminte și de anul mille- 
niului, când s’a pus acolo. In lipsa proto- 
notarului comitatului, Kapcza, dl Răthi, in
spectorul școlar, a ținut vorbirea de desvă- 
lire a tabloului, făcând, fără șovinism de astă- 
dată, istoria eroului Huniade, fiiu al acestui 
comitat, cu care avem drept să ne mândrim. 
S’a hotărît tipărirea vorbirii dlui Răthi și îm
părțirea ei în comitat.

Trecându-se la ordinea de zi: s’a cetit 
rescriptul Maiestății Sale, prin care se con- 
chiamă noua dietă pe ziua de 23 Noemvrie, 
la întâia ședință. S’a vestit ce legi s’au mai 
întărit dela cea din urmă congregație încoace 
și ce ordinațiuni ministeriale au sosit la co
mitat, între cari și aceea, prin care comunele 
Romos, Romoșel, Vaidei și Petroșeni se pre
fac în comune mari; vicecomitele se însărci
nează cu îndeplinirea acestei prefaceri.

Venind la rînd desbaterile asupra trebu
rilor comunale, se aduce la cunoștință, că 
alegerea de primar din Almașul-de-mijloc, în
tâmplată în 20 Aprilie, protestată de Ioan 
Geza și soții, s’a nimicit, pentru-că protopre- 
torul Beke n’a ținut alegerea în comună, ci 
la cancelaria notarială în Poiană, ceea-ce e 
contra prescriselor legii; — pentru același cu
vânt s’a nimicit și alegerea de primar din 
Cib, ținută la 11 Aprilie și protestată de 
Suciu Antoniu și soții. Alegerea de primar 
dela Gcoagiu-Suseni, ținută la 14 Aprilie și 
protestată de dl D. Pop, preot, și soții, s’a 
nimicit și ea, pe cuvânt că protopretorul 
(Beke) a schimbat terminul de alegere și n’a 
publicat-o la timp.

S’a dat loc recursului căpitanului orășe
nesc al Orăștiei contra hotărîrii representan- 
ței noastre dela 3 Iunie. Representanța noa
stră orășenească adecă hotărîse, să dee vice- 
notarului un diurn de câte 2 fl., ca să facă 
în zilele de tîrg, pașapoartele de vite. Dl 
Michel a recurat la comitat, că d-sale ’i-se 
cad acele diurne. Comisia permanentă pro
pune dărîmarea pe partea recurantului. Dl 
L. Bercian propune susținerea hotărîrii repre- 
sentanței, întemeiat pe legea veterinară, după 
care aici comuna e de tot neatîrnătoare și 
hotărîrile ei obligătoare. Adunarea primește 
însă propunerea comitetului permanent, în fo
losul dlui Michel. Se va face recurs la mi
nistru în pricina aceasta.

Fisolgăbirăul Hațegului așternuse spre în
tărire hotărîrile comunelor Fărcădin-de-sus, 
Găuricea, Fărcădin-de-jos și Crăguiș, prin 
cari cer școli de stat.

La locul acesta a eșit la iveală una din
tre cele mai scârboase pilde de volnicie, ca 
să nu-’i zicem altfel, de care sânt în stare 
slujbașii unguri din ținuturile locuite de Ro
mâni! Notarul cercual, a înaintat, în numele 
representanțelor comunale Protocoalele de ce
rere a școlilor de stat, fără-ca se fi adunat 
de fapt pe acele representanțe la sfat și si 
hotărască! Și, culmea obrăzniciei, cerea chiar, 
ca zidirile școlare confesionale, să fie luate 
dela confesiuni, și folosite acelea pentru școa- 
lele de stat, fără a întreba mai departe pe 
mai marii lor bisericești!

S’a ridicat vicarul N. Nestor și năcăjit de 
atâta volnicie, atacă purcederea nelegiuită a 
notarului, apărându-’și școalele asupra cărora 
se cere tragerea dungii morții. Dl Dr. A. 
Muntean merge mai departe și cere tragerea 
în cercetare a notarului pentru nelegiuirea 
săvîrșită. Vicișpanul și făgăduește aceasta.

(Va urma).

POSTA REDACȚIEI.
Dlui P. în Geoagiu. Doar’ numai nu crezi că 

avem vreme ori voe de-a ne juca aici de-a expedi
ția, scoțând adresa D-Tale dintre celelalte și trimi- 
țându-’ți-o numai cu o zi două mai târziu? Și la ce 
ne-ar fi aceasta de folos ? Numărul trecut s’a trimis 
la toți cu o zi mai târziu, din causa convocărilor so
site la încheierea foii și pe cari nu le puteam lăsa 
înc'o săptămână, ci mai bine am întârziat o zi nu
mărul întreg.

Dlui E. C. în Daia r. Am pus 2 fl. ca cuitarea 
restanței pe anul trecut, 1 fl. pe pătrarul din urmă a 
celui curent. Sânteți astfel achitat până la fine . 
anului.

Dlui Al. Dr. în B. (M.) Va apăre în oare-care 
nnmăr viitor.

Dlui B. L. în Ib. Cu părere de rău dar’ nu să 
poate publica. Precum și d-ta simți, sânt încercări 
vrednice de laudă, dar’ încă nu destul de bune pentru 
a putea fi și tipărite.

Unui „(eran“ în P. Scrii lucruri grave de tot. 
Spui că e deja în cercetare. Sfîrșiți-o pe calea jude
cătoriei întăi, și numai după aceea, dacă-'l află vinovat, 
s’ar putea scrie, și și atunci subscris de d-ta. Așa însă 
nu putem.
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încă un răspuns.
Onorată Redacțiunel Le cele publicate 

de dl preot Suciu din Petrila în nr. 40 al 
»Revistei» mai răspund următoarele:

Dl Suciu confundă alegerea întâie din 
toamnă, a membrilor comitatensi, Ia care, cu 
toate-că și-a luminat cum zice, poporul din ră
tăcirea din care ’l-a aflat, au votat cu contrarii, 
și totuși am reușit învingători noi, — cu a doua 
alegere care s’a votat cu ședulele pactului 
orb. Despre întâia alegere am întrebat eu 
cum ’și-a luminat oamenii, de țineau orbiș Ia 
Bolog, — ba nici nu voiau a se mesteca 
cu ai noștri, ci stau lipiți de Bolog ca cu ciarăl

Mai zici, dle preot, că nu știi cum era 
dl Balog nainte și acum? Apoi îți spun eu. 
Nainte era blând, drept, te puteai înțelege cu 
el, căci nu avea sprigin și asta e causa.

Acum că d-ta ’ți-ai legat prietenie cu el 
ca să poți strica părintelui Preda, s’a folosit 
de ocasiune și te folosește și pe d-ta contra 
lui Preda, contra a toți: dovadă laudele cele 
multe ce ’ți-le atribue d-tale și defăimările 
Preda.

•în sfîrșit nu doresc să nu fii prieten cu 
dl Balog, dar’ doresc și am chiar drept să 
cer, ca prietenia d-voastre să n'o îndreptați 
contra națiunii române de pe Jiu, ci pentru 
folosul și spre înflorirea poporului, din a 
cărui sudoare trăiți.

Dl Balag ar trebui se știe că între ai lui 
nu s’a putut hrăni, ci numai aici între ai 
noștri. Noi ’l-am ales, noi îl plătim: noue să 
ne ajute, nu altora, străini de neamul nostru I

Fapte, faptei Fapte bune celor-ce Vă 
susțin pe d-voastră, și earăși veți fi stimați, 
domnilor!

Isidor Saturn, 
preot.

FEL DE FEL
încă una.

Tot iubitul nostru poet călător, George 
Bortoș, a trimis și a doua >poesie« d-șoarei 
căreia ’i-a trimis pe cea publicată în nrul 
nostru 40. Asta una-i și mai frumoasă. Ce
tiți numai, dar’ cântați totodată, că așa-i 
scrisă, se o cânți dintr’una:
Spune-’mi, dragă, spune-’mi mie, spune-’mi te iubesc, 
Spune-’mi mie nici-odată nu te părăsesc.
Trala la, la, Ia, Ia nu te voiu lăsa 
Nici-odată scumpă zină, în vieața mea.
Căci eu de când te vezui, scumpă draga mea, 
Eu me jur pe sfânta cruce nu te voiu lăsa. 
Trala la, la, la, la, nu te voiu lăsa 
Nici-odată scumpă zină nu te voiu uita.
Amorul e ca o fragă of! o scumpa mea, 
Se topește noapte ’ntreagă de-a pururea. 
Trala la, la, la, Ia, scumpă Mița mea 
Nici-odată tu din gându-’mi nu vei rămânea.

Buzele tale roșii eu le-aș săruta
Și 'n amorul cel mai mare m’aș arunca 
Trala la, la, la, la, nu te voiu uita 
Nici-odată scumpă zină, în vieața mea.

Georgiu.

Convocare.
On. preoți și înv gr.-cat. din ținutul Ha

țegului și alți binevoitori ai școalei, prin acea
sta se convoacă la adunarea generală a »Reu- 
niunii docenților gr.-cat. din ținutul Hațegu
lui», ce se va ținea în Lupeni la 1 Noem- 
vrie st. n. a. c.

PROGRAM:
A) Participare în corpore la serviciul di

vin în biserica gr.-cat. din loc la 9 ore a. m.
BJ Ședința I. cu început la 10 ore a. m.

1. Cuvântul de deschidere al președintelui.
2. Constatarea membrilor presenți.
3. Raportul comitetului despre activitatea 

reuniunii din anul trecut.
4. Raportul cassarului despre starea cassei.
5. Raportul bibliotecarului.
6. Exmiterea alor 3 comisiuni pentru cen- 

surarea rapoartelor de mai sus.
7. Exmiterea unei comisiuni pentru înscrie

rea de membri și incassarea de taxe.
8. Cetirea disertațiunilor.
9. Raportul comisiunilor exmise.

10! Alegerea comitetului central și a oficia- 
alilor reuniunii pe un nou period de 3 ani.

11. Statorirea și votarea budgetului pe anul 
viitor.

12. Statorirea terminului și locului pentru adu
narea generală viitoare.

13. Eventuale propuneri.
Din ședința comitetului central ținută în 

Hațeg la 20 Iulie 1896.
Paul Oltean,

v.-preș.
N. Trimbițoniu, Ștefan Țarina,

notar. notar.

Din public
(Pentru cele publicate in rubrica aceasta, redacția 

nu primește răspunderea).

Mulțumită publică.
Pentru edificarea bisericii gr.-or. din Cebea 

în urma »ApeIului« făcut de comitetul pa- 
rochial în Maiu 1894, au incurs prin colecta 
dlui Ioan Oana din Dobra, dela:

Petru Popoviciu, paroch 2 fi.; Avram Lung 
I. Ananie 20 cr., ambii din Secămaș.

Nicolae Herbei 50 cr.; Elena Pascu 1 fi.; 
Ioan Comloși 50 cr.; Iuliu Cztig, comerciant 
50 cr.; George Tomuța 10 cr., toți din Dobra.

Nicolae Gostae 1 fi., Iosif Șuiaga 50 cr., 
Moise Teodor 50 cr., toți din Lăpușnic.

Petru Hădan 1 fl., Maria Hădan 50 cr., 
Serafim Hădan 50 cr, Paraschiva Hădan 
20 cr., Samson Simoc 40 cr., Mihaiu Seleșan, 
econom 10 cr.; Ioachim Hădan 50 cr, Lazar 
Giora al Vuței 10 cr., Ioan Giora lui Igna 
10 cr., Ioachim Șimau I. Alexandru 10 cr., 
Ioan Giora al Anei 10 cr., toți din Rădulești.

George Caba, primar în Roșcani 50 cr.
Sofronie Olariu, paroch în Tissa 50 cr.
Iosif Bujor 1 fi., și Ioan Feion 1. Iosif din 

Teiu 20 cr.
Petru Iorgovan al Mihului 20 cr., Iosan 

Rusalin al Fiuți 10 cr„ Avei Corne 10 cr., 
Lazar Palcheu 10 cr., Petru Furca 20 cr„ G. 
Gotin 10 cr., Petru Logosan 10 cr., Zenove 
Suciu 10 cr., Amaliu Gotin 1. Nicolae 10 cr., 
Iosan Roman, primar 1 fi.: Pavel Gotin 1 fi., 
Rozalia liane 10 cr., George Gotin 1. Ga- 
vrila 10 cr., Nicolae Cerce 20 cr., toți din 
Briznic. — Suma totală 16 fl. 10 cr.

Pentru cari ajutoare, primească evlavioșii 
dăruitori și pe calea aceasta călduroase mul
țumiri.

Cebea, Oct. 1896.
I. furca, preot, 

preș. com. par.

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvin.

LOTERIE.
Tragerea din 10 Octomvrie st. n.

Budapesta: 58 69 75 52 25

Tragerea din 17 Octomvrie st. n.

Timișoara: 28 1 52 76 36

Tragerea din 14 Octomvrie st. n.
Sibiiu: 26 58 11 66 5

CALINDARUL SEPTEMÂNEI
dela 13—19 Oct st. v.

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. a 22-a d. Ros., gl. 5, sft. 11.

Dum. 13 Meii Carp și Pavel 25 Chrisant
Luni 14 (f) Cuv. Paraschiva 26 Amand
Marți 15 Muc. Lucian 27 Sabina
Mere. 16 Muc. Login 28 Sim. si Iuda
Joi 17 Păr. Osie 29 Narcis
Vineri 18 S. Ap. și Ev. Luca 30 Claudie
Sâmb. 19 Prorocul Ioil 31 Wolfgang

1646|896 szăm 138 (479) 1—1
tlkvi

Arveresi hirdetmlnyi kivonat.
A szăszvârosi kir. jărăsbirosâg mint 

telekkvi hatosâg kdzhirre teszi, hogy 
Pop Sandru vegrehajtatonak ozv. Mun
tean Ioan hagyat^ka vegrehajtăst szen- 
vedo elleni 120 frt to'kekdveteles es 
jar. irânti vegrehajtdsi iigyeben a devai 
kir. torvenyszdk (a szăszvârosi jbirosâg) 
teriileten levo Paadon fekvo — a paadi 
22 sz. tjkvben A f
1 rend 4344 hrsz. ingatlanra 169 frt
3 » 594 » » 14 »
4 » 653 » » 74 »
5 » 839b) » » 35 »
6 » 924/2 » » 4 »
7 » 1080/2 » » 19 »
8 » 1381 » » 68 »
ezennel megâllapitott kikiâltăsi ârban az 
ărverdst elrendelte, es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1896. evi no- 
vember ho 12-ik napjân d. e. 10 

drakor Paad kozseg hăzânăl megtar- 
tando nyilvânos ărveresen a megâllapi- 
tott kikiâltăsi âron aiul is el fognak 
adatni.

Ărverezni szândekozok tartoznak az 
ingatlanok becsârănak 10°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 
§-âban jelzett ârfolyammal szămitott es 
az 1881. evi november 1-en 3333 sz. 
alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 
8. §-ăban kijelolt ovadekkepes ertekpa- 
pirban a kikiildott kezehez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben 
a bânatpenznek a birosâgnăl eloleges 
elhelyezeserol kiallitott szabălyszerii elis- 
mervenyt ătszolgăltatni.

A kir. jbirosâg tlkkvi hatosăga.
Szăszvâros, 1896. junius ho 9-en

Szabo, 
kirălyi aljbird.
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„DETUNATA44,
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMÎI, SOCIETATE PE ACȚII 

Sediul: BUCIUM, p. u. ABRUD (Ăbrudbânya).
15—1593 (481) întemeiată în 1895.

Capital de acții: florini 30.000.
Primește depuneri spre fructificare, după care solvește 6% 

interese fără privire la terminul de abzicere.
Dare de venit după interese încă o solvește institutul.
Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc momentan 

după sosirea comandei.

Direcțiunea institutului.1

X-

Ospetărie și cafenea!
Subscrisul am onoare a aduce la cunoștința onoratului public, 

că cu începere dela 1 Octomvrie n. a. c. am deschis în Deva, în 
strada maghiarii (Magyar uteza), oOspetărie și cafenea
nouă, arangiată cu gust și îngrijire după cele mai înaintate pretensiuni ale timpului.

Servesc onoratului public cu tot felul de beuturi naturale 
și bune, pe lângă prețuri moderate!

Asemenea se pot avea în toată vremea tot felul de mâncări 
bine pregătite și ieftine!

Cost cu abonament, la ospetărie și acasă!
Rugând on. public pentru numeroasă cercetare, pe lângă promisiunea că 

va fi deplin mulțumit,
semnez cu toată stima

Alexiu Pascu,
137 (482) 3—4 ospătar.
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I „FAGEȚANA“, g 

ț INSTITUT DE CREDIT Șl DE ECONOMII, CA SOCIETATE PE ACȚIUNI $
* în Facset (Banat) «
A acoardă după depuneri spre fructificare de ori-ce sumă 

t PV*’ 6° o interese
. la an, solvind institutul contribuțiunea după interesele capi- 1 
a talisate și ridicate. W
£ Rp* Depuueriși ridicări gg pot efeetui șt pria posta.

Direcțiunea. ||128 (483) 7—16

Măcelărie nouă.
Subscrisul îmi iau voe a aduce la cunoș

tința onoratului public din Orăștie și jur, că 
am deschis o

nouă măcelărie
în casele domnului S. Corvin (drumul țerii).

Rog onoratul public s<5 binevoiască a 
me onora cu cercetare, făgăduind a-'i da 
totdeauna carne bună și sănătoasă, pe lângă 
următoarele prețuri:

1 kilo earne de vită . . . 32 cr.
1 ,, carne de vițel . . . 32 cr.
1 ,, cnrne de porc ... 48 cr.
1 „ cnrne de oaie ... 28 cr.

Nicolae Opincar.
139 (480) 1—3 măcelar.
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»Minerva« institut tipografic, societate pe acții. Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu.


