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întărire, trezire.
Noi cari urmărim cu doriri de bine 

desvoltarea chestiei naționalităților în 
Ungaria, avem un cuvent mai mult pen
tru a lega bune nădejdi de viitorul ei. 
De se opintește guvernul unguresc se 
înnece glasurile acestor naționalități în 
tot mai bărbăteasca lor strigare după 
dreptate, se opintesc și naționalitățile a 
se întări din ce în ce mai mult, pen- 
tru-ca isbindu-se de ele, înfrângere se 
sufere loviturile îndreptate contra lor!

Cel mai nou semn îmbucurător îl 
vedem în legăturile pe cari soții noștri 
de suferințe, Slovacii, ’și-le caută, și le 
găsesc, și es la iveală în chip luminos. 
Slovacii, popor serac și foarte asuprit, 
sunt frați de sânge cu Cehii din Bohe- 
mia, popor bogat și înaintat. Odinioară 
ei vorbiau aceeași limbă, dar’ prin vre
muri limbile lor s’au desfăcut și deose
bit unele de altele foarte mult, și cu 
deosebirea de limbă se vîrîse între cele 
două popoare surori, și o ceartă, o ne- 
suferire, o ură chiar. Suferințele din 
timpii din urmă înse, pe care ca și noi 
le îndură bieții Slovaci, și încercările 
maghiare de a-’i stînge, ca și pe noi, de 
tot de pe fața pământului, a trezit la 
Cehi griji față de viitorul poporului 
frate slovac, și văzendu-’l singur, sărac, 
neajutorat din nici o parte, purtând 
totuși o luptă grea și amară pentru apă
rarea vieții sale, și în această luptă tin
zând mână Românilor și Sârbilor ase
menea asupriți, — au venit Cehii la 
bunul gând de a veni într’ajutor neno- 
rociților lor frați. S’a înființat de cu
rând în Praga, capitala Bohemiei, o 
reuniune „Ceho-Slovacă", care să cultive 
bunele legături între cele două popoare 
și să ajute Slovacilor în lipsele lor ce 
le îngreună așa de mult lupta națională

La 25 Nov. numita Reuniune a dat 
în Praga o serată slovacă, care a avut 

o reușită neașteptată și ca venit bănesc 
și din punctul moral de vedere. Cu o 
zi mai nainte marele ziar cehie »Hlas 
Naroda« a scris sub titlul «Nenorociții 
Slovaci« un articol plin de căldură pen
tru spriginirea seratei și a bunelor por
niri pentru frații lor asupriți de Unguri. 
La serată a luat parte floarea inteli- 
ginții cehe și vre-o 8 dintre fruntașii 
Slovaci din Ungaria, merși anume la 
Praga. S’au ținut vorbiri înflăcărate de 
înfrățire și încuragiare în fața povoiului 
de maghiarisare. Din venitul bănesc 
al serii, se va ajutura foaia națională 
slovacă „Narodni Noviny“.

Foile ungurești sunt cam îngrijate 
de aceste porniri, și le-ar dori perirea, 
căci se tem că pe acest drum, ca mâne 
Slovăcimea va fi întreit întărită și în
suflețită, și prin urmare mai greu de 
înfrânt decum e acum, săracă și fără 
ajutor de nicăiri.

în aceeași vreme între Ruteni, po
por rusesc în părțile de Miazănoapte— 
Răsărit a Ungariei, să vestește că 
s’a pornit o viuă mișcare de desmurțire 
și asmuțare contra stăpânirii maghiare 
nedreptățitoare. Rutenii erau socotiți 
ca morți și maghiarisați, dar îi trezește 
și pe ei guvernul unguresc, căci voiau 
să trimită de curând, la Maiestatea Sa 
o deputăție mare în treburi bisericești, 
și guvernul le-a pus pedeca de nu au 
fost primiți, ear’ de aci năcazul și por
nirea de ridicare contra lui!

Noi ne bucurăm de ori-ce semn de 
viață și de ori-ce întărire a puterilor 
de luptă la ori-care dintre naționalitățile 
apăsate, căci cu cât mai mult și cele
lalte naționalități asuprite vor fi tari și 
cu bune legături, cu atât mai mare nă
dejde avem, a putea ca mâne, cu pu
teri unite, înfrânge cerbicia apăsătorilor 
noștri și a ne smulge dela ei drepturile 
noaste răpite, încălcate!

Pricina cu tricolorul.

Cetitorii noștri cunosc din numerii 29 și 
36 ai «Revistei* din ăstan, neplăcerile ce 
fiicele dini preot Popovici din Leșnic au avut 
de îndurat dela niște gendarmi grobiani și 
• ocoși*, pentru-că au purtat câte o pantlică 
tricolor: Solgăbirăul din Deva a osândit pe 
d-na Mana Pătrău n. Popovici și pe surorile 
d-sale Sinefta si Victoria Popovici, la câte o 
zi închisoare și 35 fi. pedeapsă în bani. S'a 
făcut recurs la vicișpanul comitatului.

Aflăm că dl vicișpan a schimbat de cu
rând judecata prea înfocatului patriot solgă- 
birău al seu, ntmicindu-o de tot față de cele 
doul d-șoare surori, dar lăsându-o în putere 
față de d-na PI aria Pătrău!

Adecă nici vie, nici moartă I
Ori-cine poate vedea strîmtorarea în care 

a fost adus dl vicișpan prin osânda pripită 
și nedreaptă a solgăbirăului seu. A simțit 
și d-sa că nedreptate pătimașă s’a făcut celor 
osândite, și împins de simțământul de dreptate, 
ai^ fi nimicit cu hotărîre întreagă judecata, 
dar’ vai, așa ceva nu se iartă în Ungaria, asta 
i-s’ar fi socotit d-lui vicișpan, nu ca vrednicie, 
și ca semn că e om al dreptății și păcii, 
ceea-ce în fapt ar fi fost, ci ca un păcat în 
contra „ideii (însemnați-vă bine: a ideii, care 
în realitate nu există) de stat național"-, ’i-s’ar 
fi socotit ca o îndrăgire oare-cum a Româ
nilor, ca o încuragiare a lor de a purta si 
mai cu îndrăsneală mândrul tricolor, și ’i-s’ar 
fi crestat pe răvaș ca notă rea I — Ear’ așa 
fiind ce să facă ? Cum să împace și capra și 
varza? Căci la noi nu merge sg te iei după 
simțul de dreptate ce poate îl ai în inimă, ci 
trebue să ții seamă de urlarea șovinismului 
turbat! A nimicit dară judecata față de două 
osândite, a lăsat-o însă neschimbată față 
de una.

Ne-am fi bucurat dacă dl vicișpan ar fi 
avut curagiul să facă dreptatea deplină, și 
’l-am fi lăudat mult pentru aceasta. Așa însă 
pentru noi rămâne învățătura, că încă nu are 

între concetățenii maghiari, nimenea curagiul 
a se pune odată în față curentului nebun șo- 
vinist, macar când vede că el cere jertfe atât 
de nevinovate și face nedreptăți așa de isbi- 
toare, cum și în felul de față a făcut.

S’a înaintat recurs la ministru în numele 
d-nei Pătrău, și contra hotărîrii vicișpanului.

Se ’ntoarce roata.

Ingâmfatilor noștri atotputernici, li-se 
dă tot mai mult din toate părțile, peste 
coarne! Ori se vor trage napoi, ori li-se 
vor rupe. însemnata foaie «Narodny 
Listy» din Praga, a voinicului popor 
bohem, scrie septemâna trecută din pri- 
legiul certei ridicate între Unguri și 
Vienezi, pentru cuotă, între altele:

„Au trecut demult acele vremuri, când 
Maghiarii dobândiau dela jumitatea vestică 
a împerăției tot ceea-ce doriau! Aceasta se 
întâmpla pe-atunci, pe când majoritatea ger
mană «liberală* a dietei, făcea toate ce le 
cereau miniștrii, pentru-ca să se poată ținea 
la putere cu ajutorul Maghiarilor, și să-’și 
poată ținea stăpânirea asupra popoarelor dela 
noi, încărcând în spinarea lor tot felul de 
sarcini și nedreptăți!

„Aceste vremuri s’au dus, și nu se 
mai întorc!

«Astăzi întreaga dietă austriacă face front 
în contra mândriei brusce și a cererilor ne
drepte maghiare! In anul viitor domnii Ma
ghiari vor vedea, că vor avea să poarte în
fricoșate luptei

„Sarcina, ce ni-au pus-o Maghiarii, none 
popoarelor de aici, trebue s’o scuturăm 
de pe spinarea noastră !

„Aceste popoare n au nici o frică de Ma
ghiari, căci s’au săturat de a mai suferi ca 
fudulia și îngâmfarea lor se se joace cu bani 
și cu bunăstarea noastră!»

Și așa mai departe, le dă o lecție 
sdravănă îmbuibaților și încrezuților câr- 
muitori ai părții dinspre noi a împe
răției.
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Te-ai dus...
Te-ai dus, dar1 numele tău dulce 
Vibrează ’n sufletu-'mi sdrobit; 
Nu poți să știi cât pentru tine 
De-atuncia, dragă-am suferit!

Căci chipul tău în ori-ce oară 
MS urmărește dureros,
De dimineața pănă sara
Ca un înger trist, frumos.

Si când a zilei chinuri, noaptea 
în somn eu caut să le-adâncesc, 
Atuncea ear', în visuri triste, 
Tot numai chipul tău zăresc!

De-aproape...
Ca și-o fată rumenită,
E vieața pământească :
De-o privești din depărtare
E sublimă, e cerească!

Dar' luând-o de-amănuntul, 
Cerceteaz-o mai de-aproape; 
Și-apoi stai cât de departe: 
Să-'ți mai placă, nu se poate!

(Batiz, i8g6). Traian.

Marea moartă.
«Amicul Tinerimii* din București, a publicat o 

schiță interesantă despre așa numita «Marea moartă*. 
Dăm și noi în cele următoare, părțile de frunte din 
acea descriere, în limbagiu poporal. Eată-le:

Intre lucrurile curioase și vestite pe fața 
pământului, este și marea moartă, din Pa
lestina. Elenii și Romanii vorbiau cu un fel 
de spaimă de această mare, care omoară pe 
toți câți se apropie de dînsa! Istoriograful 
israelit Iosephus FJavius, zice despre această 
mare: nu numai că nici un pește nu poate 
să trăească într’însa, dar’ nici o pasăre nu 
sboară în aer pe suprafața sal Omul poate 
să se plimbe cu picioarele pe această mare 
și să nu cadă jos, dar’ peste puțin timp este 
în primejdie de moarte, din pricina aerului 
stricat ce domnește acolo.

Pentru noi, această mare are un interes 
deosebit, când ne aducem aminte de vestirea 
Bibliei unde zice, că s'a întâmplat acolo cu 
mii de ani înainte, o nenorocire care a dărî- 
mat orașele Sodoma, Gomora și încă alte trei 
orașe, îngropând pe toți locuitorii sub ruinile 
lor, și pe urmă s'a format acolo o mare 
(marea moartă) în locul uscatului de mai 
înainte !...

Marea moartă este un obiect de curiosi- 
tate la toți oamenii de științe, călători în 

Orient; însă greutatea și primejdia, cu care e 
împreunată o călătorie cătră acest loc sălba
tec și retras de toate locuințele umane, au 
făcut, că puțini călători au cutezat să cerce
teze marea moartă.

«Marea moartă, zice dl Boussingault, un 
învățat Francez ce a cercetat această mare, 
are numirea aceasta din causă că apa ei este 
atât de sărată, încât peștii nu pot să trăească 
într’însa! Se numește și «Lacul asfaltic*, 
fiindcă din timp în timp, se găsesc pe supra
fața sa mulțime de bucăți de asfalt, (un fel 
de smoală sau de păcură, tare ca peatra). 
Se află într’o vale atât de adâncă, încât fata 
mării moarte este cu 400 metri mai jos de 
cât al mării Mediterane și a Oceanului!

Rîul Iordan se varsă în această mare.
In acest veac, mai mulți călători au visi- 

tat marea moartă, unii au și făcut cercetări 
spre a măsura adâncimea ei. Irlandezul Cot- 
tigan, în anul 1835 Intrând pr:n Iordan în 
această mare, într’o luntre, a rămas cinci zile 
spre a face cercetări, dar’ a fost atacat acolo 
de o boală mortală și îndată după-ce s’a în
tors la Ierusalim, a și murit. In anul 1837 
au încercat dnii Moor și Beec a face din nou 
cercetări într’o luntre pe marea moartă, dar’ 
și aceștia au fost prinși de o osteneală și 
de o patimă așa de grea, încât au fost siliți 

a părăsi lucrarea. In 1847, s’a făcut o nouă 
încercare, dar’ și aceasta s’a șfîrșit cu moar
tea aceluia care a intreprins'o 1

O expedițiune navală, compusă de loco
tenentul Lynx și de 20 de matrozi din ma
rina Statelor-Unite din America, a fost mai 
fericită; ea a plutit mult timp pe marea 
moartă, a făcut acolo felurimi de cercetări și 
nimeni dintr’înșii n'a murit.

Eată ce spune despre aceasta numitul ofi- 
cer american:

In 18 Aprilie 1847 a întrat expediția prin 
gura Iordanului în marea moartă, în două 
luntri de fer. Marea era atunci așa de întă- 
rîtată, încât arunca valurile peste matrozi si 
aceste valuri erau atât de sărate și de tari, 
încât ardeau buzele și ochii marinarilor. Dar’ 
pe când acest uragan se urma pe suprafața 
mării, împrejurul acestui cazan sărat și întă
rit, nu era mai puțin amenințător; căci ma
rea moartă e încungiurată de munți negri și 
goi, fără vre-o urmă de plante, și de pe 
coastele lor curg rîuri cu ape stricate, având 
un miros de pucioasă foarte nesuferită.

După câte-va oare, zice Lynx, marea s'a 
liniștit, și atunci ne-am putut încredința, că 
Arabii au dreptate când zic: când marea 
moartă e în liniște, se înfățișază ca plumbul 
topit. La 20 Aprilie dimineața aerul avea o
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O vorbă mare.
Adecă cum o iei, o vorbă mare, cam 

aspră, ori poate... prea adevărată I
A rostit-o unul dintre cei mai de frunte 

și de cinste dintre Unguri, baronul Ferdinand 
Zichy.

A vrut să fie ales deputat al partidului 
poporal și a cercat să-’și caute un cerc un
guresc. Peste tot locul însă, frații sei erau 
mai primitori de arginți ca de graiul adevă
rului și al buneivoiri pentru ei.

Se știe că de fapt partidul poporal ca
tolic, dacă a eșit cu 20 de deputați în dietă, 
a eșit că ’i-au scos poporul sărac dar’ cinstit 
slovăcesc. De Ungur nu se prindea cuvân
tul adevărului propoveduit de căpeteniile ace
lui partid.

Numitul bărbat maghiar, a căzut la Râcz- 
Almăs și anume de frații sei maghiari trân
tit. Acolo a văzut și el, cât de adânc a 
străbătut stricăciunea în însuși poporul seu, 
și acolo a zis, desnădăjduit și plin de scârbă, 
cătră cei din jurul seu:

— Pe poporul maghiar nu mai 
dau nimic! Nici nu mai vreau s? fiu 
deputat!

’L-au înduplecat însă totuși prietenii sei 
să probeze și a doua-oară, în alt cerc ungu
resc, la vestitul Kecskemât. A pățit ca și 
întâia-oară: a căzut de nou.

Aici apoi a repetat a doua-oară judecata 
de mai sus despre neamul seu, și încă cu 
mai mare hotărîre!

Așa ne spune chiar o foaie ungurească 
> Magyarorszăg <.

Ei, așa-il Alții demult cam văd lucrurile 
acestea. Bine, Măriile-Voastre, că începeți să 
le vedeți și recunoașteți și voi tot mai multl

0 prea folositoare reuniune.
Dumineca trecută s’a pus la Orăștie te- 

meiu uneia dintre cele mai folositoare însoțiri, 
ce pot să fie pentru atât de adese strîmto- 
ratul nostru popor. înțelegem „însoțirile 
(Reuniunile; de înmormântare^.

Ce scop au aceste însoțiri?
Foarte creștinesc și umanitar: se întovă

rășesc un număr oare-care de cetățeni, de 
ori-ce neam și de ori-ce religiune, în scopul, 
ca atingând neîncungiuratul și neînduratul biciu 
al morții, pe vre-unul oare-care dintre ei, 
toți soții lui rimași în viață sl vină întru 
ajutor remășițelor ortacului rlposat, cu o su- 
mulițd oare-care, pentru a putea înmormenta 

temperatură de 27° centigrade. Suprafața 
mării era netedă și lucitoare ca o oglindă. 
La 10 oare înainte de ameazi termometrul 
arăta în umbră gradul 31° cent.; seara între 
oara 8—9, când s’a întunecat, marea era 
acoperită cu o lumină mare, spuma valurilor 
lucea și făcea ca țărmurile, stâncile negre și 
grămezile de lemne putrede ce erau pe dân- 
sele, erau învălite într’o lumină fantastică și în
grozitoare Dar’ în timpul nopții s’a răspândit un 
miros foarte tare de pucioasă, și fiindcă apa 
mării în sine n'are miros de pucioasă, acest 
miros trebue că vine din bălți și din isvoarele 
cu apă de pucioasă, care încunjură marea. 
Acest miros a fost simțit toată ziua dela 24 
Aprilie. Temperatura aerului se suia atunci 
la 33° cent.; fie-care din noi, spune oficerul, 
se lupta cu o simțire de osteneală și slăbi
ciune foarte mare. La 26 Aprilie la 4 oare 
de dimineață, termometrul arăta 30°. In 
minutul acesta ne-am aflat lângă muntele 
Usdom împrejurul căruia toată țeara era pus
tiită și deșartă. Pe o parte a mărei se vedea 
ear’ o câmpie acoperită de cătățimi uriașe de 
sare, pe partea cealaltă erau stâncele nepro
ductive de Moab; în partea sudică se vedea 
ear’ câmpia de sare, vestită pentru bătăliile 
sângeroase ce au avut acolo Israelitenii cu 
Moabitenii. Ear’ cătră Nord, unde marea era 
învălită într’un nor roșu, se vedea ruinile So- 
domei și Gomorei.

Lumina soarelui era atât de mare încât 
producea durere de ochi, și omul se simțea 

în chip cuviincios, frumos, pe rlposatul, fără 
ca și așa întristații rămași după cel mort, să 
fie nevoiți a face poate datorii, la măsar, la 
prăvălier, la preot, etc. pentru cele de lipsă 
la trista întâmplare.

Eată în câteva cuvinte, întreagă alcătuirea 
însoțirii de care e vorba:

Trebuesc, pentru a putea fi înființată, cel 
puțin 300 membri. Fiecare la întrare în în
soțire, plătește 1 fl. din cari se adună cea 
dintâi sumă, 300 fl., pentru coperirea trebu
ințelor. De aci încolo la fiecare soț răposat, 
fiecare membru dă un ajutor de 30 cr. (90 fl.) 
din cari 50 fl. să dau urmașilor celui răposat, 
ear’ din rest se coper alte cheltueli prescrise 
în statute.

Ajutoarele nu sânt toate într’o formă, ci 
cel mai mic e 30 fl. 23 cr., ear’ de aci încolo 
cresc până la 125 fl! Și anume așa, că celui 
dintâiu mort să dau 50 fl 25 cr., la al doilea 
50 fl. 50 cr., la al treilea 50 fl. 75 cr. și așa 
mai departe tot cu 25 cr. crescând în sus. 
Al 100-lea mort, va primi 75 fl., cel dela 
200 va primi 100 fl., ear cel al 300-lea 125 fl. 
Numărarea asta să face de fiecare membru 
deosebit, că adecă el de când a întrat în 
tovărășie, la câți soți morți a plătit? De pildă 
el a plătit la 30 de inși: murind apoi el, 
urmașii lui vor primi cât să cuvine celui de 
al 31-lea.

Dacă eu m’am făcut azi membru plătesc 
1 fl. și să zicem că peste o lună mor, și dela 
intrarea mea n’a murit altul nime; urmașii mei 
vor căpăta 50 fl. 25 cr., adecă după 1 fl. 
primesc 30 fl. 23 cri

Dacă am trăit de-am plătit la 20 de inși, 
am cheltuit 1 fl. Ia întrare în tovărășie, 6 fl. 
ajutoare soților morți, de tot 7 fl., și urmașii 
mei primesc cât să cade la al 21-lea mort: 
adecă $3 fl. 25 cr.

Dacă am plătit la 100 de inși, am dat 
1 fl. la întrare, 30 fl. ajutoare, de tot 31 fl. 
și primesc cât să cade la mortul 101: 75 fl. 
25 cr.

Dacă am plătit la 200 de inși, am cheltuit 
61 fl. și capătă urmașii mei 100 fl. 23 cr.

Dacă am trăit să plătesc ajutoare la 300 
de soți, am dat de tot 91 fl. și căpătă ră
mășița mea 123 fl.

Peste 300 apoi, nu mai plătește nimenea.
Eată dar’ că fiecare capătă cu mult mai 

mult decât a dat reuniunii I
Adaugeți la aceasta marele bine, că ur

mașii răposatului rămași poate în cea mai 
mare lipsă de bani, că au cheltuit cu leacuri 
și medici, — nu trebue să alerge plângând 
la măsar după sicriu făcut pe așteptare, la 
prăvălie după pânze, nici să se tîrgue și pe 
aiurea să se certe cu preotul pentru plată, 
că toate le poate acoperi cinstit și din bani 
gata: și socotind acestea toate va înțelege 
fiecine de ce mare bine e o astfel de Reu
niune pentru popor I

O astfel de Reuniune s’a întemeiat Du
mineca trecută în Orăștie. Nainte cu vre-o 
patru săptămâni dnii I. Branga și I. Moța au 

resuflând greu, ca și când se afla într’un 
cuptor! Nici o pasăre nu se vedea sburând în 
aer, nici un pește nu s’a putut descoperi în acest 
abis sărați Intre 3 și 4 după ameazi, căldura 
s’a făcut așa de tare, încât termometrul arăta 
în umbră 39°. Vâslașii noștri erau obosiți, 
am debarcat la partea sudică, la locul cel 
mai trist, care am văzut în lume. Bumbii 
dela hainele noastre erau ferbinți, par’că-i 
pusese cine-va în foc. Această căldură a 
crescut până la oara 5, atunci termomentrul 
a arătat 41°. Dar’ căldura cea mai mare, 
care am văzut acolo, era la 8 Maiu, căci 
atunci termometrul arăta 43°. Noi ne obici- 
nuisem atunci cu călduri mari, de aceea la 
27 Aprilie dimineața fiind o temperatură de 
28°, oamenii noștri să văitau de frigl

La 28 Aprilie cătră seară am aruncat un 
cal în mare și am văzut, ca calul stă drept, 
nici nu se îneacă, nici nu e aruncat afară. 
Dar’ afară de asta, un om, care s’a aruncat 
de sine în apă, a rămas și el până la piept 
în apă, și apa l’a ținut drept în sus, fără ca 
el să facă vre-o mișcare!

Această expedițiune deși n’a perdut nici 
un om în periculoasa ei călătorie pe marea 
moartă și oamenii s’au întors sănătoși la 
Beirut, însă când au ajuns acolo, locotenentul 
Deale, tot a fost jerfa acestei întreprinderi 
temerare; el purta înșine sămânța unei patimi 
mortale, care a luat’o pe marea moartă și în
dată când a ajuns la Beirua, a și murit.

adunat poporul dela biserică la școală și ’i-au 
tălmăcit foloasele unei astfel de Reuniuni și 
au întrebat de ar fi aplicați a întră într’însa 
dacă s’ar încerca întemeierea ei? Oamenii 
s’au arătat foarte primitori: s’a început deci 
adunare de subscrieri de membri. Inteligința 
a mers cu pildă bună nainte, aproape toți 
s’au făcut membri, advocați, medici, oficiali 
negustori, meseriași și cu ei poporul, și în 2 
săptămâni numărul recerut (300) a fost chiar 
întrecut! Așa s’a conchemat pe Dumineca 
trecută adunarea generală de constituire.

Dl Dr. Ștefan Erdllyi a fost aclamat de 
președinte ad-hoc, ear’ dl 1. Moța de notar 
ad-hoc. Dl Dr. Erdelyi lămurind încă odată 
celor adunați, despre ce e vorba, a declarat 
adunarea de deschisă și a poftit pe notarul 
să cetească planul de statute, paragraf de 
paragraf, spre a fi desbătute, adăugându-se 
ori lăsându-se afară ce adunarea va afla de 
bine. S’au cetit, s’au desbătut și s’au votat 
statutele. S’a purces apoi la alegerea ofici- 
anților Reuniunii, și s’au ales:

Director: Dr. Ioan Mihu; secretar: Ioan 
Moța; cassar: Ioan Branga. Ear' în comi
tetul Reuniunii stătător din 12 membri, au 
fost aleși: Aurel P. Barcianu, Dr. S. Moldo- 
vanu, Laurian Bercian, Petru Belei, Ion Lă- 
zăroiu (negustorul), Constantin Baicu, Nico- 
lau Trif Ioan Gelmărean, Vas. Romoșan, I. 
Heiuș, Nic. Rozol și Dumitru Rob.

După acestea adunarea însărcinează bi
roul ad-hoc (dnii Dr. Erdâlyi și I. Moța) cu 
subșternerea statutelor votate, la ministru spre 
întărire, — apoi dl președinte dorind nouei 
Reuniuni spor în bine și vieață îndelungată 
spre a putea fi de mângâiere multor întris
tați, a închis adunarea.

*
Ne-am luat voe a descrie aci mai amănunțit is

toria întemeierii «Reuniunii române de înmormântare» 
din Orăștie, ca cei-ce ar dori cumva, prin comune 
mai mari, a întemeia și "țlomnia-lor, să aibă un mic 
îndreptar cum să purceadă.

La alt loc al foii publicăm statutele însăși ce 
le-a votat Reuniunea, (după modelul celor din Deva), 
căci din statute ese și mai limpede la iveală întreaga 
ei alcătuire și acolo se află deslușiri la ori-ce amănunt.

Celor-ce ar dori, le vom sta într’ajutor cu plă
cere, dându-le încă deslușiri ori trimițându-le, drept 
îndreptar, vre-un exemplar de statute.

Se duc cu vânturile!... 
Cel-ce ar judeca bunăstarea țerii noastre 

după risipele ce guvernul unguresc le face 
pe tot felul de lucruri netrebnice, de prisos, 
ar avea drept să spună, că aci sânt astfel de 
stări de lucruri, cum mai altfel nu pot să fie 
nici în America I Căci doar’ risipe descree- 
rate, ă la cele de milleniu, se fac din priso
sul ce-’ți rămâne după-ce-ai coperit toate tre
buințele cele arzătoarei Dar' numai cel-ce 
va ținea înaintea ochilor și acestea și va cer
ceta și starea faptică a popoarelor țerii cu 
toate neajunsurile lor, va putea coper) cu 
destul dispreț pe un guvern ca cel unguresc 
pentru chivernisirea averii acestei țeri, și grija 
ce o poartă de binele poporului.

Atât de bună grije are de acest bine, că 
bietele popoare, după-ce nu mai pot trăi acî, 
că li-a smuls dela gură și cea din urmă bu- 
cătură, se ridică roiuri-roiuri și se duc peste 
hotare să-’și caute norocul în alte părți de 
lume, doar’ mai de suferit.

Mai ales din părțile de sus ale Ungariei, 
din Slovăcime, unde pământul e rău de tot, 
și poporul sărac lipit, emigrările, părăsirea 
patriei, din pricina sărăciei, sânt însemnate. 
Și, cunoscându-’l în toată răutatea lui pe gu
vern, nu te-ai prea mira, doar’ el nu umblă 
să fericeaccă popoarele nemaghiare, ci chiar 
să le facă vieața nesuferită, să li-o ticăloșască.

Dar’ răul nu se oprește ac): la însuși po
porul unguresc, numărul celor-ce-’și iau traista 
în bâtă, crește an de an. Mai săptămânile 
acestea, o ceată nu mai mică ca de 200 de 
familii ungurești din părțile de Miază-Zi lo
cuite de Maghiari, s’a ridicat ca roiul rătăcit 
și a pornit spre America!

Săcuii? O, emigrarea lor e lucru vechiu, 
și nou nici aceea nu e, că an de an tot mai 
mulți o iau spre... unde? spre «părinții pa
triei», la Pesta? spre pusta ungurească? Aș! 
spre urgisita și mult grăita de rău — Ro
mâniei După datele oficiale ale chiar oficii
lor de vamă ungurești, au trecut și s’au așe
zat statornic în România, în anul 1891:2986 
Săcui; în 1892: 2801; în 1893: 2580; în 
1894: 5326; în 1895: 48271 Va să zică în 
decurs de cinci ani au trecut în România

18 520 Săcuii Ca să-'i mai oprească le dau 
an de an mari ajutoare de bani, fac fabrici 
între ei, să aibă unde lucra, etc. Camera de 
comerciu din Murăș-Oșorheiu crede, că tre
cerea s’ar mai împuțina, dacă s’ar mai în
mulți în Săcuime căile ferate, ca să aibă x>a- 
menii de lucru și să prindă putere aci acasă, 
ca să nu mai dorească a merge aiurea.

Se și lucrează cu mare grabă la construi
rea liniei ferate dela Ciuc-Sereda până la pa
sul Ghimeșului, la granița română, și numita 
cameră a adresat zilele acestea un memorand 
cătră ministrul de comerciu, în care cere con
struirea încă a unei linii ferate mari dela 
Ciuc-Sereda la Reghin, și mai multe ramifi- 
cațiuni ale acestei linii.

Și tot nu merge treaba. Nu, pentru-că 
guvernul n’are alt gând decât prostia de-a 
«maghiarisa» țeara, și în slujba acestei prostii 
face cele mai dobitocești risipe, pe școli un
gurești unde nu e de lipsă de ele, pe adu
cere de Ciangăi de prin Bucovina, și așezare 
a lor printre Români, doară ne ungurisează 
cu ei, și alte prostii. Cu Ciangăii încă a pă
țit-o. A adus mulți și ’i-a pus printre noi, 
și au învățat Ciangăii românește, dar’ Români 
ungurește prin ei, nici câți corbi albi I Ear’ 
pe deasupra Ciangăii au mai ajuns, aproape 
peste tot locul, peritori de foame! «Gazeta 
Transilvaniei» primește din Șermaș (de pe 
Câmpie) o scrisoare interesantă în privința 
aceasta. A apărut în numărul de Dumineca 
trecută a «Gazetei».

«De-odată cu rândunelele și cocostîrcii au 
început și coloniștii unguri din Șermaș să ne 
părăsească, zice scrisoarea. Zi de zi pleacă 
tot câte unul, care cu trenul, care cu trăsura. 
Colonistul Bordczky Săndor, având trei cai 
de-ai lui Rîpa, țigănești, și-a încărcat familia 
și a plecat cam de vre-o 4 săptămâni cătră 
casă. «Urak jâttUnk, koldusok megyUnk». 
(Am venit domni, mergem cerșitori) — ’i-a 
fost cuvântul din urmă. Ear’ de atunci mulți 
alții au plecat cu trenul. Vre-o 15 familii și-au 
vândut acum de. curând în licitație și cum 
au putut tot ce aveau: vite, bucate și mobile, 
și se duc încotro îi îndreaptă ochii. Afară de 
aceștia toți stau gata de ducăl

«Venit’au acești coloniști ca niște tigri de 
înfocați, ca niște vandali din Asia. îi era 
spaimă omului a privi în fața lor, cât de în- 
furiați erau. Tot colonistul era provăzut cu 
pușcă cu două țevi și revolvere. Astăzi însă 
mi-ar plăcea, Dle Redactor, să Vă preumblați 
printre dânșii, să vedeți, ce umiliți și blânzi 
s’au făcut.

«Altcum toate casele sânt gata, dară 
goale. Dintre 190 de case, abia vei mai afla 
60—70 cu coloniști, poate la primăvară vor 
fi toate goale. Aceste case goale așteaptă 
alți coloniști, cari să-’și plângă și blasteme 
zilele în ele». —

*
Văzând cum D-zeu alege praf și cenușe de 

planurile lui de maghiarisare, guvernul, de-ar 
avea numai o schintee de minte, ar întoarce-o 
pe calea adevărului, și mai bine ar fi și de 
vița lui și de neamul nostru.

Uitați-vă în Deva. Au adus și au colonisat 
o lăture de oraș. N’am văzut Român mer
gând la biserica ungurească, dar’ ciangoaice 
venind dela biserica lor ungurească și întrând 
să se închine și în cea românească, stând 
până la capetul sfintei slujbe, am văzut și 
și să pot încă vedea.

Deputați congresuali.
Pentru congresul național bisericesc al bi

sericii gr.-or. române din Ungaria și Tran
silvania, au fost aleși și deputății mireni în 
cele 20 de cercuri alegătoare, și anume:

La Sibiiu: Parteniu Cosma, director la 
«Albina»; la Săliște: Dr. Liviu Lemănyi, ase
sor cons. în Sibiiu; la Sebeș: Ioan Preda, 
adv. în Sibiiu; la Alba-Iulia: Michail Cirlea, 
not. publ. reg. în Abrud; la Deva: Dr. Ioan 
Mihu, directorul băncii «Ardeleana» în Orăș
tie; la Hațeg: Ambrosiu Bersan, senator ma- 
gistr. în Hațeg; la llia: Geiasim Serbu, prof. 
sem. în Caransebeș; la Geoagiu: Petru Pi- 
poș, jude reg. de tablă în pensiune; la Za- 
rand: Simeon Damian, advocat în Brașov; 
la Câmpeni: Dr. Vasiliu Preda, advocat în 
Câmpeni; la Turda: Dr. Petru Șpan, prof. 
sem.; la Cluj: Leontin Simonescu, secretar 
metropolitan în Sibiiu; la Solnoc: Dr. Ioan 
Farcaș, adv. în Dej; la Bistrița-Reghin: Dr. 
Elie Cristea, secretar consistorial în Sibiiu; 
la Târnava: Dr. Nicolau Vecerdea, advocat 
în Sibiiu; la Sighișoara: Dr. Nicolau Olariu, 
asesor consistorial în Sibiiu; la Treiscaune: 
Valeriu Bologa, directorul «Albinei» din Bra
șov; la Brașov: Ioan Lenger; la Bran: Ioan 
cavaler de Pușcariu, jude de curie în pens; 
la Făgăraș: Dr. Ioan Șenchea, când, de adv. 
în Făgăraș.
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CORESPONDENȚĂ.
Luncoiu-de-jos, Nov. 1896.

Domnule Redactor,
In nrul 43 al »Revistei Orăștiei» în co

respondența datată din Baia-de-Criș, rapor
torul D-Voastre mie-’mi atribue între cei mulți, 
mai mult merit la reușita deputatului Josika 
și se încearcă a me înegr'i înaintea onoratu
lui public cetitor al «Revistei Orăștiei» cu 
câte și mai câte învinuiri false.

Ca să vă încredințați, dle redactor, că cele 
scrise la adresa mea nu corespund adevăru
lui, dați-’mi voe a amintî următoarele:

Nu e adevărat, că eu aș fi causa că ale
gătorii din cercul meu notariul au luat parte 
la alegere în număr așa mare, căci după-cum 
se vede din epistola ce vi-o alătur aci spre 
vedere, meritul e al societăților de mine din 
Ruda și în parte și a unor primari comunali 
a căror primărie cade cu sfirșitul anului de 
față. Dar’ abstrăgănd dela acestea, nu e 
adevărat că eu am întrecut pe colegii mei 
unguri, pentru-că chiar drept fiind că din co
munele colegilor mei lăudați abia au votat 
câte 4—10 dintr’o comună, și în acel cas 
asămănarea stă departe de adevăr, pentru-că 
până când în acele comune sânt 10—20 ale
gători dintre cari au votat 5—10, adecă ju
mătate, pe atunci din comunele notariatului 
meu, cu câte 30—70 alegători au votat câte 
8—16 sau mai lămurit, din 245 alegători ai 
notariatului au votat 79, adecă cu ceva mai 
puțin ca 1/3, dar’ și aceștia nu la îndemnul 
meu ori cu învoirea mea, ceea-ce în cas de 
lipsă pot dovedi prin martori I Prin urmare 
cele scrise contra mea, numai din ură față 
de mine s’au scris. Că așa e, se vede de 
acolo, că lângă colegul Oniț în loc de Bota
— care cu aproape 100 alegători a găzduit
în hotelul «Hungaria*, me pune pe mine și 
despre colegul Bota și despre stegarii Bră- 
denilor tace. Ear’ contra mea, strigă »Să 
nu se uite, că acești domni, adecă Fugătă și 
Oniț, sânt membri ai sinodului protopresbi- 
teral al Zarandului etc. și când nu-’i aude și 
nu-’i vede solgăbirăul își bat pieptul că-’s 
Români*.. ’Mi-ar plăcea să-’mi spună dl ra
portor când și unde ’mi-am bătut pieptul 
că-’s Român? Eu îl asigur că nu va fi în 
stare, pentru-că deoparte mie nu-’mi place să 
mă laud, ba din contră, am urit și urăsc pe 
oamenii lăudăroși; de altă parte însă, faptele 
mele totdeauna au dovedit pe deplin carac
terul meu de Român, și n’am avut și nici 
nu am lipsă de reclam, dar’ de aceea nici 
nu îngăduiu nimănui se tragă la îndoeală ca
racterul meu de Român, și publice să afirme 
contra mea astfel de calumniil Că eu tot
deauna, adecă și când m’aude și când mă 
vede solgăbirăul meu, am cutezat și cutez a 
mă afirma de Român, fie-’mi iertat a aminti, 
că eu de când s’a decretat pasivitatea și 
pentru cercul nostru electoral, cu toate-că 
chiar la alegerea de acum am fost făcut 
atent în mod provocător să votez — nu am 
votatl Aș putea aduce mai multe dovezi, 
dar’ nu aflu de lipsă, pentru-că sânt sigur că 
cei-ce mă cunosc nu vor crede acele calumnii. 
In sfîrșit ce privește vestea că pe un anumit 
Ioan Poenar din Podele, primarul și jurații 
comunali ’l-ar fi bătut, pentru-că nu ar fi 
voit să meargă la alegere — se înțelege și 
aceasta atribuită mie — declar că și acestea 
sânt calumnii ce la timpul seu se vor și do
vedi judecătorește, până atunci însă vă rog 
a-’mi publica această rectificare în «Revista 
Orăștiei*. Nicolae Fugătă,

not. cercual.

Treburi orășenești.
— Desbaterea budgetului Orăștiei pe anul 1897. —

La desbaterea în special, urmată în 23 
Nov. a. c. cassarestul cu finea anului 1895 
arătat în budget, este tras la îndoeală din 
partea membrilor români din comunitate, 
fiindcă un atare rest de cassă se poate arăta 
numai dacă socoatele anilor trecuți sânt fă
cute, censurate și primitei Deoare-ce mai 
mulți ani de-arîndul nu s’a rațiocinat, cassa
restul este ilusoriu și nu se poate primi. 
Majoritatea însă primește această posiție.

Scăderile constatate și la pertractarea ge
nerală, că adecă venitele nu sânt specificate 
după soiurile lor, una câte una, și după obiecte, 
se afirmă și cu acest prilegiu, la posițiile 
I, II, III, IV și XI a venitelor, peste cari ob
servări însă majoritatea asemenea trece, pen
tru acum odată, primindu-le și în special.

La posiția VII „Taxa de pășune" după 
statul vitelor, se încinge o discuție mai viuă 
și anume: Membrul de comunitate Dr. Klein, 
profesorul Dozsa și Vitus, apoi Gustav Wag- 
ner, se miră cum de venitele acestei posiții 
se propune numai cu 532 fl. 75 cr. și cer 
deslușire, cât face teritorul de pășune al ora
șului și pentru ce se pune așa venit mic 
după acest obiect ?

La această dorință senatorul David în ca
litate de referent al budgetului constată, că 

teritorul de pășune face circa 400 jugăre 
catastrale și că suma pusă în budget este re- 
sultatul anului curent, că adecă atâta au întrat.

In urma deslușirii primite, Dr. Klein este 
de părere, ca acest teritor, care este avere a 
orașului ca corporație morală, să fie pe vii
tor valorată maieu preț, căci este în paguba 
orașului, ca așa o avere însemnată să nu-’și 
acopere nici sarcinile publice de stat, pe 
lângă caii ar trebui să arunce și un venit de 
cel puțin 1600 fl. v. a., ca scăderea arendei 
locurilor orășenești, cari nainte de comasație 
se licitau, nu numai se nu sufere știrbire, 
fără să aducă mai mult venit orașului I

Tot cam în acest înțeles grăește și pro
fesorul Dozsa, ear’ profesorul Vitus este de 
părere a se parcela pășunea orășenească și 
ca atare a sr exarânda în cale de licitație 
publică, până atunci insă propune ridicarea 
până la 1600 fi. v. a.!

Primarul susține că scăderea taxei de pă
șune pro 1896 să fie acoperită prin ridicarea 
taxei cu cel puțin 1200 fl.

Senatorul David trage luarea aminte a 
vorbitorilor la împregiurarea, că pășunea din 
«Dealul mic* și «Dealul Boemilor* servește 
totodată și ca loc de exercițiu pentru miliția 
din loc, deci arendarea este peste putință.

Membrii de comunitate Dr. Mihn, Dr. 
Muntean și L. Bercian sânt de părere a se 
susținea suma pusă în budget cu 532 fl. 
75 cr., pentru-că taxa de pășune încă nu este 
regulată prin statut, și precum se știe, s’a 
exmis o comisie, care va avea a-’și aduce 
elaboratul spre pertractare în representanța 
orășenească; sânt mai departe de părere să 
rămână la același preț, pentru-că represen
tanța orășenească datoare este a face ca ce
tățenii să folosească fiecare, pe lângă sarci
nile orășenești, și beneficiile aceluia în pro
porția dreaptă; în sfîrșit, mai vîrtos pentru-că 
representanța cu acel prilegiu a hotărît sus
ținerea taxei cu 1 fl. de vita mare, până la 
resolvarea afacerii în chipul prescris de lege.

In urma acestor desbateri urmate de mem
brii români în contra celor-ce plănuesc asu
prirea acelor cetățeni, cari țin vite, adecă a 
plugarilor români, se pune la vot propune
rea profesorului Vitus, ca taxa să se ridice 
dela 532 fl. 75 cr. la 1600 fl., care însă cade, 
susținută fiind numai de membrul de comu
nitate G. Wagner!

Este semnificativ, că un venit nu neîn
semnat, a fost luat în budget numai la ob
servarea membrului în comunitate N. Vlad, 
venit despre care magistratul uitase cu totul I .. 
Trecându-se la eșite, în locul întâiu este ata
cat titlul I. al salariilor funcționarilor, servi
torilor și pensiunile.

Membrul de comunitate L. Bercian nu 
primește titlul acesta în mod ridicat, ci pro
pune susținerea aceluia ca în anul curent cu 
21.778 fl. 40 cr. v. a., pentru-că ridicarea sa
lariilor nu e încă finalisată, adecă pertractarea 
este în curgere; conclusul adus la 22 Ianua
rie a. c. este contra legii corn. §. 24 resp. 
27, adecă nu este încă întărit de locurile mai 
înalte; venitele alodiale nu sufere sarcini noue, 
fără pericolul de a se face arunc comunal, de 
care până acum contribuenții orașului au fost 
scutiți; și în sfîrșit pentru-că orașul datorează 
încă cu 63.000 fl. v. a., pentru scăderea cărei 
datorii, în ciuda hotărîrilor comunității de 
a se plăti anual câte 10.000 fl. la titlul XVIII, 
sânt luate numai 400 fl., fiindcă numai așa 
se acopere deficitul, care trebuia să urmeze! 
Primarul dă deslușiri, că a fost silit a lua în 
budget ridicarea salariilor, pen(ru-că la acea
sta îl autorisează conclusul comunității de 
dtto 22 Ianuarie a. c., care conclus nu a 
fost recurat din partea nimănui, apoi hotă- 
rîrile cluburilor singuratice încă au fost pe 
lângă ridicare.

Dr. Mihu declară, că hotărîrea clubului 
român fiind alterată prin cele întâmplate din 
partea celorlalte cluburi, nu poate participa 
la ridicările salariilor cu votul seu.

Mai vorbind Dr. Klein, Dozsa și Vitus 
pentru ridicare, propunerea membrului L. 
Bercian se pune la vot și fiind spriginită nu
mai de Români, cade.

La titlul X. „Dotațiuni școlare" dl Dr. A. 
Muntean ia cuvânt și constată basat pe art. 
de lege XXXVIII, ex 1868 §. 25 că acelea 
nu sunt în mod proporționat împărțite intre 
confesiuni, încât nu se ia în socoteală sufle
tele confesiunilor, după cari Românii aparți
nători orașului sânt de-opotrivă puși cu ce
lelalte confesinni cu mult mai mici la număr, 
etc. Majoritatea membrilor însă, afară de Ro
mâni, primesc împărțirea aceea.

’ *
Astfel a curs desbaterea generală și specială 

a budgetului anului 1897., cu o învingere 
morală din partea minorității române, și mult 
ne mirăm de majoritatea, carea nu este imediat 
interesată, cum de nu are în vedere stîrpirea 
multor inconveniențe, cari pas de pas să con
stată în manipularea ca de clacă a afacerilor 
economice ale orașului. Ne mirăm și de pu
blicul orășenesc, cât este de nepăsător față 
de tot ce se întâmplă de el fără de ell Cre

dem însă că așa după-cum s’a purces, cu 
prea multă ușurință, pe viitor nu se va mai 
suferi. Membrii români nădăjduim că în di
recția inaugurată vor purcede și în viitor în 
solidaritatea constatată cu acest prilegiu.

Dr. Demetriu Radu.
Noul Episcop al Lugojului, despre care 

azi săptămâna încă nu aveam datele sigure, 
este dl Dr. Demetriu Radu, fost rector al 
seminarului catolic din București. Bărbat în 
floarea vieții, abia de 35 ani, noul archiereu 
s’a înălțat la această înaltă treaptă din fiiu 
de țeran din Ujfalău (corn. Alba-Inferioară). 
Părinții îi trăesc încă. A studiat la Roma, 
și după sfîrșire a fost trimis la București unde 
a trăit până în zilele acestea. Numirea Sa 
de Episcop să ia ca o îngenunchiare a gu
vernului unguresc față de Coroană și de Roma, 
căci lui Bănffy i-ar fi mai plăcut vre-un ma- 
meluc de pe la noi, cu oarecare «sentimente 
patriotice» cunoscute. Atât la Blaj cât și în 
toate părțile printre Români, vestea numirii 
noului Episcop a fost primită cu plăcere.

Din România.
Ministerul român de sub conducerea 

dlui Dimitrie A. Sturdza, a demisionat 
la 2 Dec. n.

Demisia ’i-a fost primită de M. Sa 
Regele, însărcinându-se cu formarea unui 
alt minister, tot din sinul partidului 
liberal, dl P. S. Aurelian, președintele 
Camerei deputaților.

NOUTĂȚI
Posturi de notari vacante. Atragem lua

rea aminte a tinerilor cu cualificațiune de 
notari asupra multelor posturi vacante de no
tari în comitatul nostru. La Poiana-Techereu 
s’a publicat concurs pentru ocuparea postului 
ajuns vacant prin încetarea din viață a regre
tatului P. Robotin, și până la 12 Decemvrie 
să pot înainta rugările la pretura din Georgiu; 
la Căinel e publicat concurs cu termin de 
înaintare a rugărilorja pretura din Deva 
până la 10 Decemvrie; La Romos, Romoșel, 
Vaidei, prin prefacerea acestor comune în 
comune mari, s’a deschis posturi noue de 
notari comunali (vezi inseratul pe pagina a 
4-a a foii). —

*
Tergul de vite ținut zilele acestea, (Joi, 

Vineri) la Orăștie, după spusa vânzătorilor, a 
fost mai bun ca cele dela Deva, Hunedoara 
etc., ținute de curând. Vitele au avut mai 
bună trecere.

*
Boala de porci în Orăștie și jur, încă n’a 

mai încetat. Din comunele vecine mai ales, 
sosesc plângeri, că boala par’că să tot lățeș e 
pricinuind mari pagube bietului popor. Din 
pricina asta târgul de porci aici e încă oprit.

*

Vicenotar în Zlatna, a fost ales la 30 
Nov. n., cu aclamațiuue, dl Constantin Ciurea 
Irimia din Poiana-Sărată, un tinăr de care se 
leagă bune speranțe. Alegerea d-sale a făcut 
bună impresie între locuitorii orașului.

*
Bubatul bântue, nu în mică măsură, după- 

cum ni-se împărtășește, de vre-o 10 zile între 
copiii din Simeria. E vărsatul mărunt, dar’ 
moarte încă n’a pricinuit.

*

Lucruri urîte. Din Almașul-de-mijloc pri
mim o știre cât să poate de urîtă, pe care o 
lăsăm să urmeze, de-ocamdată fără comentar 
din parte-ne, crezând că mai marii bisericești 
vor păși la mijloc să facă rânduială.

Eată de ce e vorbă:
Fiind numit administrator parochial dl 

Basiliu Glodean, din Ardeu, o parte de oameni, 
cu primarul în frunte, ar dori să aibă pe altul 
de administrator. Au cerut dela of. proto- 
popesc pe părintele P. Hancheș din Glod. 
Oficiul protopopesc nu le-a încuviințat cererea. 
Atunci nemulțumiții au făcut curată răsmiriță: 
au chemat pe Dumineca în 3,T5 Nov. pe pă
rintele Hancheș să vie cu ori-ce preț să le 
slujească. La 7 dimineața preotul Hancheș 
era la biserică. Păstrătorul cheii a spus că 
nu deschide până la 8, că și așa administra
torul nu e aici; atunci înv. David a spus pri
marului s'aducă o sUcure, primarul a adus, 
și au spart ușa bisencei cu securea și preotul 
Hancheș a întrat în acest chip nelegiuit in 
beserică și a slugitl

Rușine mare! Pentru încungiurarea altor 
neplăceri și rușini, oficiul protopopesc ar tre
bui să îndrume la ordine pe preotul stricător 
al liniștei și disciplinei!

*
Nou patriarch al Constantinopolului. 

Devenind vacant scaunul de Patriarch în Con- 
stantinopol, de curând s’a făcut acolo nouă 
alegere. Adunarea stătătoare mai ales din 

Armeni, a ales aproape cu unanimitate dc 
voturi pe episcopul Ormanian de patriarch 
al Constantinopolului. întărirea lui din par
tea Sultanului va urma în curând. Se ține 
că alegerea aceasta a fost bine nimerită.

Statutele
„Reuniunii române de înmormântare" 

din Orăștie.
§. 1. Scopul «Reuniunii române de în

mormântare* din Orăștie este: a da ajutorul 
recerut și a îngriji de înmormântarea cuve
nită a membrilor sei.

§. 2. Reuniunea trebue să aibă în tot 
timpul cel puțin 300 de membri; adunarea 
generală a ei va hotărî apoi din când în când 
numărul, până la care are a se face primirea 
membrilor.

§. 3. De membru al reuniunii se pri
mește, prin o simplă înștiințare, ori-care ce
tățean din patrie, dela l6 până la 60 de ani, 
bărbat sau femeie, fără deosebire de stare, 
rang și religiune, fiind întreg, sănătos și om 
nepătat, care își împlinește regulat datorințele 
prescrise în statute.

Minorenul (adecă cei dela 16—24 ani) 
poate fi membru al reuniunii numai cu în
voirea părinților sau a tutorului seu.

Hotărîrea, prin care ’i-se respinge cuiva 
primirea ca membru, nu este a se motiva 
față cu cel respins; o astfel de hotărire însă 
trebue totdeauna așternută adunării generale.

§. 4. Fiecare membru plătește la intrare 
i fl., ca taxă de înscriere, din care primește 
gratuit o cărticică de membru, scrisă pe nu
mele seu.

Membrul este îndatorat mai departe a 
plăti la cassa reuniunii câte jo de cruceri la 
moartea fiecărui conmembru, în termin de 3 
zile dela încunoștiințare.

Pentru o întârziere de 14 zile, numărate 
dela cașul de moarte, se iau 3 cruceri ca 
carnete de întârziere și cheltueli de purcedere ; 
ear’ în cașul unei întârzieri de alte i4 zile, 
comitetul administrativ are datorința a-’l face 
băgător de seamă pe un astfel de membru, 
că poate fi șters dintre membri, sau a-’i îm
părtăși în scris o asemenea hotărîre despre 
ștergerea lui.

Hotărîrea aceasta e a se motiva strict, 
membrului șters îi stă însă în drept a o apela 
la adunarea generală, în termin de alte 30 
de zile dela primirea ei.

Membrul șters poate să-’și ceară din nou 
primirea, în 6 luni după scoaterea sa, dacă 
va dovedi, că datorințele prescrise nu ’și-le-a 
putut împlini din causa sărăciei, din lipsa 
vre-unui câștig sau în urma vre-unei boale 
mai îndelungate, și dacă membrul ce întră 
din nou, își va împlini datorințele de res
tanță deodată cu înaintarea cererii sale.

§. 5. Fiecare membru are dreptul a-’și 
transcrie cărticica sa, cu învoirea comitetului 
administrativ, pe numele altuia.

§. 6. Susținându-se mijlocul provăzut în 
§. 4, membrul, care repășește de bunăvoe 
sau e cu drept șters dintre membrii reuniunii, 
nu mai are nici un drept a-’și cere îndărăt 
plătirile tăcute reuniunii. (Va urma).

FEL DE FEL
Cel din urmă mijloc.
Directorul unei temniți, cătră un închis: 

Văd că nici pedepsele noastre r.u-ți folosesc 
nimic. Ei bine, eaca îți spun, că dacă încă 
odată te mai porți reu, — scriu după muerea 
d-tale...

POSTA REDACȚIEI.
Dlui I. V. t. în P. ’Ți-am trimis tabloul I. Că- 

lendarul dorit nu știm să se mai fi edat. Pentru 
Anecdotele de Speranță întreabă la «Tipografia* din 
Sibiiu. Le are. Fără a vedea ce-o să cuprindă scri
soarea nu-’ți putem promite publicarea. La tot ca
șul ceea-ce se poate, facem cu plăcere. Trimite dar’. 
Bate însă îndeosebi în amestecul nelegal străin.

D-sale 1. B. în J. Nu e bine să publicați știrea, 
ci întâiu cănd va fi comitet parochial, unul dintre 
membri să întrebe pe președinte cum stă treaba asta 
și ce are de gănd să facă pentru restituirea pagubei ? 
Și numai dacă nu ar fi bune măsurile ce s’ar lua, 
atunci ați putea eși și în public contra lor.

Dlui a—b. In acesta n’a avut loc. In vre-unul 
viitor. La tot cașul o să desbatem ideea, fiind de 
interes comun.

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvin.

Avis.
Toți acei P. T. D. cari au primit 

liste pentru înscrierea de membrii la 
nou înființândul institut de credit și 
economii ,,Zlăgneana“ din Zlatna, 
sânt prin aceasta de nou rugați ca 
se binevoiască a le reînapoia în timpul 
cel mai scurt posibil.

Zlatna, 2 Decemvrie 1896.
154 (511) 1— Enm uel Beșa,

paroch.
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Concurs.
Prin disposițiunea onoratei comisiuni administrative silvanale a comitatului Sibiiu 

din 16 Noemvrie a. c. nrul 737/96 declarându-se postul de silvicultor cercual din 
Seliște, cu i Ianuarie 1897 de vacant și dispunendu-se îndeplinirea lui, pentru ocuparea 
acestui post escriu concurs.

Acest post este dotat cu 900 fl. salar anual, 150 fl. bani de cuartir, 200 fi. paușal 
de călătorie și 15 fl. paușal de cancelarie.

Competenții la acest post au a dovedi cualificațiunea prescrisă în §-ul 12 al art. de 
lege I. din anul 1883 respective în §-ul 36 al art. de lege XXXI, din anul 1879, precum 
și cunoștința limbii române.

Petițiunile de concurs sânt a se trimite la adresa mea până inclusive în 30 
Decemvrie a. c.

Actul de alegere se va săvîrși în 31 Decemvrie a. c. la 9 ore a. m. în cancelaria 
comunală din Săliștc.

Siliște, în 30 Noemvrie 1896.

Prim pretor ul cercului;
Drăgits.

Szăm 3490—896
------------------------- 152 (513) 1-3

Palyâzati hirdetmeny.
A nagymfiltdsăgu m. kir. belugyminister fir f. evi julius ho 23-rol 

"i/" sz. a. kelt magas rendelkezesevel Hunyadvărmegye szăszvărosi jără- 
sâba kebelezett Romosz, Romoszhely es Vajdâj egy korjegyzoseget 
kepezo kiskozsegeknek nagykozsegekkd ătalakulăsăt engedelyezven, ennek 
folytăn, Romosz, Romoszhely es Vajdej nagykozsegekben sziiksegesse vălt 
kozsdgi jegyzâi ăllăsok rendszeresittettek, melyeknek betoltfisere ezennel 
pălyâzatot hirdetek.

I. A romoszi kdzsdgi jegyzoi ăllăs javadalmazăsa:
1. fivi 600 frt torzsfizetes;
2. » 80 » lakber;
3. » 40 » irodai ătalăny;
4. » 80 » posta kiildonczdîj, mely osszegert a kozsfigî jegyzo min-

dennap Romosz kozsegbo'l a szăszvărosi postahivatalhoz ugy a hivatalos, mint 
magăn postakiildemenyeket bevitetni fis onnan kihozatni koteles;

5. ket resz tiizifa.
II. A romoszhelyi kozsegi jegyzoi ăllăs javadalmazăsa:
1. fivi 450 frt torzsfizetes;
2. » 60 » lakber;
3. » 40 » irodai ătalăny;
4. » 80 » postakiilddnczdîj, mely osszegert a kozsegi jegyzo heten-

kfint hăromszor Romoszhely kozsegbo'l a szăszvărosi postahivatalhoz ugy a 
hivatalos, mint magăn postakiildemenyeket bevitetni es onnan kihozatni koteles;

5. egy resz tiizifa.
III. A vajdej kdzsdgi jegyzoi ăllăs javadalmazăsa:
1. evi 450 frt torzsfizetes;
2. » 60 » lakber;
3. » 40 » irodai ătalăny;
4. » 80 » postakiildonczdij, mely dsszegfirt a kozsegi jegyzo' heten-

kent hăromszor Vajdej kozsegbo'l a szăszvărosi postahivatalhoz ugy a hivatalos, 
mint magăn postakiildemenyeket bevitetni es onnan kihozatni koteles;

5. ket resz tiizifa;
Ezeken kiviil mind hărom kozsegi jegyzoi ăllâssal a magăn munkălatokfirt 

szabălyrendeletileg megăllapitott dijak elvezete van egybekdtve.
A kozsegi jegyzo'i ăllăsokkal az anyakonyvvezetâ'i ăllăs is egybekotve lesz, 

melyert kiilon tiszteletdijban fognak reszesulni.
A kituntetett javadalmazăsokat tartalmazo kozsfigi kepviselotestiileti ha- 

tărozatok a tdrvfinyhatosăgi bizottsăgi kozgyiiles âltal meg jovăhagyva nincsenek.
Felhivom mindazokat, kik ezen ăllăsokra pălyăzni ohajtanak, hogy pălyă- 

zati kfiresiiket az 1883. evi I t.-cz. 6 §-âban foglalt kepessfigi fis az eddigi 
alkalmazăst igazoldbizonyitvănyokkal folszerelve folyd ăvi deozember ho 
21-6ig bezărolag* annyival is inkăbb nyujtsăk be hozzăm, mivel a kfisobb 
firkezo kfireseket nem fogom figyelembe venni.

A vălasztăs:
A romoszi kozsegi jegyzoi ăllăsra nezve folyo evi deozember h6 23-ăn 

d. e. 8 drakor^
a romoszhelyi kozsegi jegyzoi ăllăsra nezve ugyanazon nap d. e. 11 drakor, es 
a vajdej kozsdgi jegyzoi ăllăsra nezve f. evi deczember hd 24-ikdn d. e.

9 drakor, az illetd' kozsegek kdzsegiirodăiban fog megtartatni.

Szăszvâros, 1896. evi november ho 26-ăn.

Fodor Gyula,
foszolgabird.

In contra ernei!
Subscrisul neguțător am onoare a atrage binevoitoarea luare aminte 

a publicului cumpărător din loc și de prin comunele vecine, asupra pră
văliei mele bogat provăzută cu tot felul de marfă de manufactură pentru 
trebuințele de casă, adusă proaspătă din atelierele cele mai bune.

Recomand îndeosebi:
Flanele, calitățile cele mai bune; Cârpe de per fine 
și trainice; Cârpe de lână moale (de Har ras); 
Pânză de tot soiul și tare; Bumbac de bătut 
și Ață de urzit, aduse din cele mai bune fabrice; 
Arnioiuri de cusut și de urzit, în toate fețele; 
Ciorapi; Breuri; Șerpare cusute cu flori și fir; etc.

Ion Lăzăroiu, 
negustor în Orăștie (Szăszvăros)

JIaine de călușeri!
Se vând, se dau în folosință ori se pregătesc la trebuință!

..................................... i
ir

RESTAURANTUL
ce se află în casa noastră situată în Piața mare din Orestie, 
împreună cu sala cea mare, camerele de oaspeți, pivnițe, curte 
și grajduri — se închiriază de nou cu începerea dela 
24 Aprilie 1897.

Licitarea verbală în acest obiect va avea loc în biroul direc
torului executiv a institutului la 18 Decemvrie 1896 st. n. la 
10 orc înainte de ameazi.

Tot până la acest termin se primesc și oferte în scris. 
Informări se pot lua în biroul institutului în orele oficioase.

* ..ARDELEANA-
149 (515) 2—3. INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII, 

SOCIETATE PE ACȚII.
1 Lirr____  _ _ ___________ __ thn---------“---------------------------------------------r

ATEIrlEK <le TEMPLĂR
Și

DEP0SIT DE OBIECTE FUNEBRALE!

Drumul țerii Nr. 3.

Casa proprie.

Subscrisul îmi iau voe se atrag binevoitoarea luare aminte a onor, 
public din Orăștie și jur, asupra bogatului meu magazin cu tot felul de

precum: scaune, paturi, mese, dulapuri, canapele, etc. ce se află 
totdeauna gata, ori, la dorință, se gătesc după plac și în grabă!

îmi recomand mai departe

Depositul (le lucruri trebuincioase la înmormentari,
cruci, 

cununi de mort, 
și toate 

pânzele 
de 

lipsă 1 
mele proprii

precum:

sicriuri,
de

aramă, nuc,
goron și de

brad,
pompoase ori

simple;
Sânt 19 ani decând am aceste bogate magazine, în casele

(drumul țerii Nr. 3), ear’ acum le-am arangeat și îmbogățit de nou și temeinici
Rugând onoratul public pentru numeroase comande, îi promit lucru 

bun cu preturi foarte ieftine! _George Brassai
măsar.145 (516) 2—15

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


