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Abonamentele să plătesc înainte.

Boală mare!
Când Dumnezeu vrea sg bată pe 

cineva, îi ia mai întâi mintea!..
Eată de ce trebue să ne aducem 

aminte văzând unele arătări ce es des, 
prea des la iveală în sinul nației maghiare.

Se știe, că introducerea legilor «po
litice» (vai de ele succese «politice» ce 
s’au dobândit prin politica lor!) -biseri
cești, numai în sinul poporului maghiar 
au putut prinde rădăcini și au dat roa
de, care au pus pe gânduri până și 
pe «liberalii» ce le-au adus!

Socialismul în sinul poporului lor 
prinde rădăcini și să desvoaltă în înțăles 
rău; alipirea la biserică, la casa lui D-zeu, 
la ei a început să se pustiască în chip 
nebun.

Și acum tot din mijlocul nației ca
valerești să ridică o nouă arătare, care 
e un pas mai mult pe calea perzării, 
a desfacerii, a putrezirii proprii!

Socialiștii anume, au făcut socoteala, 
bună pentru ei negreșit, că lor le-ar fi 
tare de folos să poată trage în șirurile 
lor ca luptaci și pe învățătorii dela sate.

S’au îndreptat drept aceea, cătră ei 
cu o rugare, ca să poftească să între 
în șirul lor. Și deja din 39 de comitate 
(așadar’ jumătate din comitatele țerii) 
învățătorii unguri cei mai rnulți au dat 
răspuns că vor lua parte la o sfătuire 
mare în privința asta / Sfătuirea să va 
ținea în Pesta la Crăciun, și «făcliile» 
poporului maghiar vor hotărî sigur să 
se facă «apostoli» ai ideilor socialiste.

Până la adunare o comisie de pre
gătire lucrează la facerea unui memo
rand, care să fie înaintat ministrului de 
culte și instrucțiune publică. In me
morand vor fi înșirate mai multe lucruri 
pe cari învățătorii cer ca ministrul să 
le pună în lucrare, dacă e ca să se 
«avente» cum să cade învățământul.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIE?'
Pentru o floare.

— Nuvelă. —

Contele Clairval mărita pe singura sa fiică 
cu amicul seu marquisul de KergouSt.

Când se sfirșl cununia, tinăra păreche ieși 
în ușa bisericii frumos împodobită cu brazi și 
flori. Clopotele sunau, vestind satelor de prin 
ptejur nunta.

Țăranii erau gătiți în haine de sărbătoare, 
țărancele aveau flori în mână, în păr și la 
brâu. Natura era și ea veselă; paserile cântau; 
florile răspândeau miros dulce, ear' soarele 
strălucea și părea că încungiură cu o cunună 
aurie capetele tinerilor căsătoriți.

Mireasa, plăcută și surizătoare, în alba-'i 
găteală, părea un înger care ’și-a perdut ari
pile. El, mândru, privea cu drag la tovarășa 
sa, care se răzima ușor de brațul lui.

Cortegiul strălucitor de aur și mătase, 
scobora poteca bisericji, în mijlocul strigă
telor poporului.

— Vezi, draga mea, cum te iubește lumea ? 
Ce frumoase aduceri aminte le lași I zicea 
mirele.

Tinăra plecă ochii în jos și zirnbl. Apoi 
zise tatălui seu care venia în urmă:

Apare în fiecare Sâmbătă
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Intre altele cer ca instrucția (școala) 
poporală să fie gratuită (adecă părinții 
să nu plătească nimic ca taxă, «didactru» 
de învățământ pentru copii lor ce umblă 
la școală), apoi ca elevii săraci să fie 
provăzuți cu cărți gratuit pe cheltuiala 
statului, precum și cu haine și mâncare.

Și acum venim la cea mai zdravănă 
cerere care va fi cuprinsă în memorialul 
înțelepților dascăli ai «nației», anume 
ei vor cere ca religiunea să fie scoasă 
afară din toate școlile!

Firește adunarea o să primească 
propunerea onoratei comisii, și memo
randul o să fie înaintat ministrului cu 
cererea asta întrînsul!

Eată un nou sămn, că boala, ce are 
să putrezască de tot acest popor răs
fățat și îngrămădit cu toate bunătățile, 
să lățește întrînsul tot mai tare! A în
ceput de sus: miniștri «moderni», «li
berali», la culmea «spiritului timpului», 
au dat signalul de luptă contra așeză
mintelor sfinte, pentru ei prea «patri- 
archale», bune pentru popoare «primi
tive», nu așa zvântate ca nația cavale
rilor, — poporul le-a răspuns așa de viu, 
că și măriile lor s’au spăimântat de ră
sunetul neașteptat ce-au văzut c’a aflat 
glasul lor!

Mai trebuia copcia mijlocie, învăță- 
torimea, care de pe catedra școalei să 
învețe, de mici, pe copii nebuniile «li
berale», — și eată o au și pe aceasta.

Pot acum merge cu vapor spre hăul 
însălbătăcirii moravurilor, care duce nici 
mai mult nici mai puțin ca la prăbușirea 
popoarelor ce s’au aruncat în brațele lor!

Dar bine fac, ducă-se numai! Când 
vor încerca să se întoarcă ear’ napoi la 
calea bună, vor vedea că e — prea 
târziu!

Le merge prea bine. Earf Românul 
are o zicală care spune ce să întâmplă, 
de pildă cânelui, când îi merge prea 
bine!..

— Tată, ce frumos ar fi să mergem pe 
jos până la castel.

— Cu plăcere, zise contele Clairval, vesel 
că poate îndeplini pentru cea din urmă oară 
o dorință a fiicei sale.

Tinerii o luară pe jos spre castel, care se 
înălța în partea cealaltă a satului, urmați de 
o parte din învitați.

De-odată se opriră.. La colț cotise și 
venia încetinel un convoiu cu un mort...

Era un dric sărac, ear' pe cosciugul aco
perit cu pânza albă a fecioarelor, nu se zărea 
nici o cunună, nici o floare măcar, cu toate 
că era primăvară...

In urma dricului venia un bărbat cam 
rău îmbrăcat, cu fruntea plecată sub greutatea 
marei dureri ce încerca. Cioclii se opriră ca 
să facă loc nunții. Nenorocitul om își ridică 
capul. Privirea lui sălbatică, plină par’că de 
mânie și de ură, se ațîntl asupra oamenilor 
fericiți și bogați, a căror bucurie părea o 
batjocură pentru jalea lui.

— Cinste moartei! zise grav contele Cla
irval; să ne rînduim și să lăsăm să treacă 
dricul.

Convoiul cu moarta își reluă drumul prin 
mijlocul a două șiruri de bărbați și femei.

Când trecu prin fața tinerei părechi, mi
reasa, într’un simțământ de milă pentru biata
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Numele de Român
e dus, în ciuda tuturor opintirilor răutăcioase 
ale dușmanilor noștri, tot mai departe și mai 
adânc, cu dragoste și cu laudă.

Intre altele un învățat profesor dela uni
versitatea din Nancy (în Francia), dl Auerbach, 
a ținut anul trecut un șir de conferențe pu
blice asufra neamurilor și naționalităților din 
Austro- Ungaria.

In cursul unei din aceste conferențe, pro
fesorul francez arată ascultătorilor sei, că 
Ungurii din Ungaria, din asupriți ce erau 
odată sub domnia nemțască, au devenit la 
rîndul Iot ei asupritorii altora!..

împrejurarea aceasta a îndemnat pe unul 
dintre tinerii români aflători la acea univer
sitate, anume pe dl 7. Last, să îndrăsnească 
a cere o convorbire domnului Auerbach, în 
scopul de a-’i cunoaște părerile asupa ches
tiunii Romanilor ardeleni.

A mers. 'L-a întrebat, și învățatul francez 
'l-a primit bucuros și ’i-a dat răspunsurile cerute.

Dl Last publică acum o scrisoare în «L’In- 
dependance Roumaine» din București, în care 
zice între altele:

<D1 Auerbach ’mi-a răspuns, că Francia 
va fi totdeauna pentru cel asuprit și în contra 
asupritorului, că osândește prin urmare pur- 
cederea Ungurilor față de Români, și că are 
de gând si vorbească mai pe larg asupra 
acestei chestiuni, când își va reîncepe noul șir 
de conferențe publice, cari anul acesta vor 
tracta despre <Statele din Balcani*.

Congresul național bisericesc.
In 1/13 Octomvrie s’a deschis, precum am 

spus deja, congresul național-bisericesc al 
Metropoliei greco-orientale române de Tran
silvania și Ungaria, în biserica din Sibiiu-ce- 
tate. Ședințele mai departe s’au ținut în sala 
cea mare a casei comitatului Sibiiu. A fost 
deschis prin o cuvântare a Exc. Sale Metro- 
politului Miron Romanul, pe care, din îngus
time de spațiu, neputându-o da întreagă, lăsăm 
să urmeze aci frumoasa-'i încheiere:

„Și în acest congres, a zis Exc. Sa, nisu- 
ințele noastre ale tuturora trebue să fie în

fiată care se întorcea la D-zeu în acea tristă 
rochie de fecioară, rupse câteva flori din bu
chetul ei și le puse pe cosciug.

Bărbatul, care urma dricul, ridică capul, 
încruntarea și ura îi perl de pe față și aco- 
perindu-'și fața cu mânile, începu să plângă.

— Cine e acest nenorocit ? întrebă contele 
pe un țăran.

— Nu știu, domnule, nu e de pe aici; a 
tras zilele astea la han cu soră-sa, care era 
pe moarte. Aseară a și murit, biata fată.

— Săracul I ♦
Clopotele triste ale morții urmară după 

cele vesele ale nunții.
Cosciugul trecu; întră în curtea bisericii.
<Cine sânt tinerii căsătoriți ce eșiau de 

aci ? întrebă omul cu moarta, arătând mulțimea 
care de abia se mai vedea în depărtare?

— D-șoara Yolonda de Clairval.
Străinul rămase câtva timp gânditor.
— Să fie fericiți, murmură el, și întră în 

biserică.. * * *
Au trecut 20 de ani. SAntem in Vendeea, 

în timpul revoluției. Răsboiul civil e în toată 
furia. «Convențiunea» trimise unul din mem
brii sei, însărcinat să ia măsurile cele mai 
strașnice în contra partizanilor regalității. 
Acest membru era Carrier.
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dreptate într’acolo, ca pe lângă alte atribute 
canonice ale instituțiunilor noastre bisericești, 
si se conserve ne alterat caracterul lor na
țional, și ca cel mai deaproape scop al nostru 
st avem înaintea ochilor, in toate lucrările 
noastre, cultura și moralitatea publică, 
cari au st ne asigure pacea și adevărata 
iubire frățască in societate".

«Având firma speranță, că și d-voastră 
astfel vă pricepeți chemarea, ce o aveți ca 
membri ai acestei supreme corporațiuni bise
ricești, după invocarea ajutorului lui D-zeu 
premearsă sub sânta liturgie de astăzi, se
siunea ordinară a congresuluijnostru național bi
sericesc pentru periodul anilor 1896/7, 1897/8 
și 1898/9 cu aceasta o declar de deschisă».

A urmat constituirea biuroului, apoi pre- 
sentarea credenționalelor și a comisiilor de 
verificare, — după cari ședința întâie s'a închis.

Ședința a Il-a, Joi, s'a petrecut cu ve
rificarea deputaților ce și-au presentat cre- 
denționalele; constituirea comisiilor (7), cereri 
de concediu, presentarea rapoartelor consis- 
torului metropolitan, și darea lor comisiilor 
cărora se cad.

Ședința a treia, Vineri, încă a fost ocupată 
cu verificări, anume cu verificarea deputaților 
a căror alegere a fost atacată de proteste ori 
a fost găsită cu greșeli, de cătră comisie.

In ședința a pa, s’a făcut propunerea să 
fie însărcinat consistoru) metropolitan să gă
tească un plan de regulament pentru catechi- 
sarea elevilor gr.-or. de pe la școlile și insti
tutele străine, din întreaga metropolie, căci 
prea e azi neregulată această însemnată chestie. 
Propunerea e a deputatului N. Măneguț, pro
topop. Tot d-sa a propus ca toate legile 
bisericii gr.-or. să fie adunate la un loc. Până 
la congresul viitor o comisie să pregătească 
arangiarea asta: Statutul organic, ca temeiu, 
în frunte, urmat de celelalte regulamente bi
sericești și școlare, de toate. Și a treia, a 
propus facerea celor de lipsă pentru salari- 
sarea preoțimii din archidiecesă, în urma pa
gubelor ce au Indurat preoții și protopresbi- 
terii prin nouele legi politice-bisericești.

S’au mai făcut câteva verificări, și s'a 
arttat părerea de rtu, că în cercuri mari, ca 
de pildă, al Aradului, cu iooo de alegttori, 
abia 6oo iau parte la alegerile bisericești, 
ceea-ce arată că poporul nostru nu știe încă 
să se folosească de drepturile sale.

Din raportul general plenar al consistorului 
a ieșit la iveală ca lucruri mai însemnate, că 
au fost însărcinați doi membri ai consistorului 
metropolitan cu întocmirea unui memoriu, a

La doi pași de catedrala St. Petru, într’o 
mare clădire, erau adunați toți bănuiții; băr
bați, temei, copfi și bătrâni, erau aruncați 
unul peste altul, și cu toate desele omoruri, 
această sală era totdeauna plină de jertfe.

într’o sală întunecoasă era tribunalul pre- 
sidat de teribilul proconsul. Aci prinsonerii 
erau despărțiți în două: acusați și osândiți. 
Cu cât ceata întâie scade, cu atât se mărește 
a doua.

Osândirile la moarte se repetau neîncetat.
— Enric de KergouSt, strigă pandurul.
Un tinăr de 18 ani iese din rîndul acu- 

saților și înaintează spre judecători, salutându-’i 
grațios, ca și cum ar fi fost la curte.

Strîmtorarea sa nu-'i schimbase firea veselă. 
Părea că nici nu știe în fața căror judecători 
se află, că îl așteptă eșafodul (o masă pe 
care îi întindea și le tăia capul), că în curând 
nu va mai fi.

— Ești învinuit că ai conspirat contra 
republicei, că ai atacat pe trimișii sei cu 
mâna armată. Ce ai de răspuns?

— Ați omorît pe tata; fiecare trebue 
să-’și plătească datoriile I

— Ai vrut să pui mâna pe mine, urmă 
Carrier. Ce voiai să faci cu mine?

— Așa e, domnule, am vrut să pun mâna 
pe d-ta, răspunse tinărul regalist, cu același 
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unei istorii a vieții constituționale a bisericii 
gr.-or. în cei 25 de ani dela constituție; —că 
e scop să se înființeze cu timpul încă două 
ori doar’ chiar trei eparchii (episcopii) nouă, 
dar’ încă nu-’s pregătirile și mijloacele de 
lipsă; — că colecta pentru un fond din care 
să se îmbunătățască plățile învățătorilor, a 
ajuns la cifra de 101,000 fi.; — că repre- 
sentanța fundațiunii Gojdu s'a apucat să de
scrie vieața fericitului binefăcător al bisericii;
— că comunele bisericești au fost îndrumate 
să-'și scrie averile bisericești în cartea funduară 
pe numele dieceselor de care se țin, ca să 
poată fi asigurate contra ori-căror întămplări 
neplăcute.

Raportul s’a luat, în general, la cunoștință, 
ear' în amănunte el a iscat o discuție mai 
lungă asupra punctelor singuratice din el.

In ședința a $-a a congresului, dl V. 
Mangra a făcut propunere ca congresul să 
însărcineze consistorul metropolitan cu pregă
tirea unui memoriu cătră M. S. împăratul și 
Regele apostolic, cu rugarea, ca să întrevie 
prea grațios pentru scoaterea din valoare a 
legilor celor noul politice-bisericești.

Propunerea, ca și toate propunerile din 
ședințele de mai nainte, a fost predată co
misiei respective spre studiare

A urmat apoi aducerea unei hotărîri ce 
face onoare congresului I

E cunoscut și cetitorilor noștri IosifGoldiș, 
care a ajuns pe când lumea nu-’l cunoștea 
destul de bine, vicar al părților bihorene, la 
Oradea-mare, unde se va înființa cu vremea 
o nouă episcopie gr.-or. Acest om, doritor 
de mărire și văzănd că azi în țara ungurească 
acela are mai multe nădejdi de-a ajunge 
«domn mare» care mai tare se dă după păr
— s’a lăpădat de hotărîrile naționale ale nea
mului seu, și a primit să fie ales «deputat» 
în dietă. Ear’ în dietă apoi s’a purtat și mai 
«frumos». Când au venit în desbatere legile 
politice-bisericești, deși toată nația românească 
protestase contra lor, și deși sinoadele bise
ricilor și chiar congresul luase hotărîri contra 
acelor legi, — el, căpetenia unei provincii 
bisericești, a votat în dieta ungurească pentru 
aducerea acelor legii

Ales acum și el deputat la congresul na
țional bisericesc dela Sibiiu, când în ședința 
de Luni a venit la rînd să fie și el verificat, 
congresul național s'a purtat românește și 
creștinește, față de vicarul Goldiș. Din 75 de 
defutați, 70 de inși au cerut ca sl nu fie ve
rificat, sl se ție în suspens, că este cercetare 
pornită contra lui.

Ținuta și hotărîrea congresului a făcut 
cea mai bună impresie în toate cercurile ro
mânești și e aplaudată de întreagă Românimea.

Despre ședințele următoare, în alți numeri.

Gospodărie ungureasoă, ou 
averea popoarelor.

O foaie maghiară, arătând câte specule 
neiertate, câte chivernisiri păcătoase se fac în 
țară cu averea strînsă dela sărmanii plătitori 
de dare, scrie între altele:

»Ce să zicem de comitatul model Neutra. 
de unde vin știri îngrozitoare. Nu suntem în 
stare sl judecăm câte mii lipsesc din casa 
comitatului, care cât a furat și ce au făcut 
cu banii; cetim numai că s'au furat mii de 
floreni și că pentru chivernisirea plcătoasd a 
banilor strînși din contribuție, au fost ridicați 
din slujbe și puși sub cercetare 27 notari cer- 
cuali și matriculanți»...

In comitatul Veszptăm, scrie același ziar, 
că s’au descoperit tot atâtea neregularități, 
care s’au pus însă în cârca vicișpanului care 
e — mort. Se scrie mai departe, că răposatul 
burgermaistru al Budapestei, Răth Kâroly, a 
«uitat» în cutia mesei 20.(XX) fi. și o scrisoare, 
prin care Rttkk Szilărd spunea, că dă cele 
20.000 pentru ajutorarea văduvelor învăță
torilor... Banii au fost «uitați» atâta vreme, 
că până au stat «uitați» în cutia mesei, ar fi 
adus un venit de 8000 fi.!.. Și lucrul numai 
după moartea «uitucului» burgermeister s’a 
descoperit...

Și câte și mai câte de-acestea nu s'ar 
putea scoate la iveală în țara întreagă! Și nici 
nu-i mirare. Printre naționalități îndeosebi, 
în slujbe ajung mai numai fleacuri ce nu 
pot trăi pe aiurea, oameni ce nu pot trăi 
printre ai lor, dar’ pe aici sânt buni, fiindcă-’s 
Jidovi ori ungurași, și făgăduesc să fie «teri
bili» cu bietele popoare nemaghiare, după 
sudoarea cărora sânt puși să trăiască!

Azi alb, mâne... bălțat!
Așa e la «înțelepții« politici maghiari.
Același care azi e ridicat de ei în slavă, 

mâne, așa cerănd consecuența, este așezat 
jos pe pământ și arătat cât e de mic, cât 
un grăunte numai, și poate și acela găunos...

E vorbă de «puternicul» împărat al Ger
maniei.

Pe cine proslăveau mai ieri toate ziarele 
maghiare în cor, ca pe politicul cel mai „pre- 
vezător“, cu vederi mai largi, mai presus de 
ale altor muritori; că toată lumea era așa 
de îngustă și scurtă la vedere, că nu vedea 
deloc în nația cu pinteni o nație providențială, 
uriașă, ci la toți le părea așa de neînsemnată, 
că nici nu o vedeau când treceau pe lângă 
ea, — și numai ce veni împăratul cel cu 
ochi ageri și cu vederi largi, și ni-o ridică 
dragă-mi-te Doamne, în vederea tuturor, cât 
se revoltă contra părerilor Iui toată lumea 
afară de... Ungurii

întors acasă, împăratul urmează a face 
după firea sa, câte ceva »extra«, ce să se 
isbească de judecata celeilalte lumi: vrea 
anume să-’și mărească în chip neobicinuit, 
puterea armată pe apă, marina, flota, ca după-ce 
împărăția sa e puternică pe uscat, să se facă 
puternică și pe apă, să ajungă ori întreacă 
chiar, pe stăpâna mărilor, pe Anglia. E acea
sta deopotrivă cu a-’și împlânta săcurea în 
un copaciu, ce n’o să-’i stea în putere să-'l 

despice. Și dieta germană, și opinia publică, e 
tare în contra acestei încercări. împăratul 
însă ține cu îndârjire la planul seu mare, și 
va încerca totul, ca să iasă el biruitori Și 
lumea mare ear’ îl judecă pe împărat pentru 
pasul de capul seu, cum ’l-a judecat și pentru 
vorbirea de capul seu dela Pesta.

Foile ungurești însă, de-ar fi consecuente, 
ar trebui cel puțin să tacă. Dar’ nu. „Ma- 
gyar Hirlafr de pildă, îl ia curat la refec 
pe împărat, și într’un primarticlu, spune des
pre el nici mai mult nici mai puțin ca:

«Unul dintre cei dintâi politici ai Europei 
e în punctul de a slvîrșl acea greșală fatală, 
pe care biografii o află în vieața fiecărui om...

„ Coroana impune purtătorului ei puncte 
de vedere unitare (mai înalte, de sus privitoare), 
însă Wilhelm II. toate le poate privi 
numai din punct de vedere de partid! 
Acest om distins e născut pentru aceea, ca 
cu unilateralitate aprinsă se propo- 
veduiască programul unui partid!.. 
Implratul Wilhelm 11. își ține de chestie de 
autoritate, ca sl se întrupeze fiecare cuvent, 
pe care ’l-a rostit precugetat, ori care fi-a 
scăpat din gură într’o înflăcărare a 
lui“...

Așa? Am auzit bine? Adecă aceasta e 
și a domniilor-voastre credință despre «pu
ternicul principe» îndumnezeit mai ieri pen- 
tru-că într’o clipă de «înflăcărare», între pă- 
hare, a «scăpat din gură* niște laude la adresa 
pintenilor mneavoastre?

Noi subscriem bucuros părerea lui »M. 
H«. Nu o putem însă referi numai la ce îm
păratul german azi face la el acasă, ci mai 
vîrtos la ce a făcut și a zis în Ungaria, și 
punând pe ochi ochelarii lui .»M. H.« zicem 
gând ndu-ne la ele: Da.... «Wilhelm II. toate 
lucrurile le-a privit numai din punct de ve
dere de partid (a fost și el în clipa aceea 
Ungur); a fost «propoveduhorul programului 
unui partid (dușman nouă); ori apoi că, în
tr’o clipă de «aprindere* prea mare — »i-au 
scăpat din gură* laudele ce le-a zis la adresa 
nației de «cavaleri*!..

Adunarea generală
a învățătorilor gr.-or. din districtul Devei.

Dle Redactor,
Duminecă și Luni în 28 și 29 Sept, ’ș -au 

ținut adunarea generală învățătorii gr.-or. 
din districtul (cercul) Devei, în orașul Deva.

De acest district se țin învățătorii din 
protopopiatele: Deva, Dobra, Hațeg. Ilia și 
Orăștie.

Suma tuturor învățătorilor aplicați la școa- 
lele din aceste 5 protopopiate, după arătările 
oficioase, e 122.

La adunarea ținută în zilele numite, au 
luat însă parte numai 5/.

Adunării ’i-a premers serviciul divin, să- 
vîrșit din partea dlor preoți: George Nicoară 
și George Gila. A urmat apoi deschiderea 
adunării din partea presidentului Nicolae Sen- 
zian, care prin cuvinte alese arată însemnă
tatea întrunirilor învățătorești precum și tre
buința de a ne desăvîr.șl în ale pedagogiei. 

Vorbirea a fost ascultată cu mare luare aminte, 
aclamat fiind presidentul cu vii urări de 
• trăiască».

Secretarul 1. h'leșeriu, cetește apelul no
minal al membrilor, după care, fiind timpul 
înaintat, ședința I. se ridică, ear’ rtiembrii reu
niunii se întrunesc la un prânz comun în 
hotelul dlui Pascu.

La orele 2 d. a. se ține a 2-a ședință, la 
care ia parte și noul subinspector școlar reg. 
dl G. Vilt. Se cetește raportul general, din 
care iasă la iveală, că inspectorul regesc a 
încunoștiințat presidiul, că aceasta va fi cea 
din urmă adunare a învlțătorilor din comitatul 
Hunedoarei, până când reuniunea nu- și va 
avea statutele întărite de guvern.

Tot din raport se vede, că statutele, cari 
le-a făcut adunarea generală din anul trecut 
și cari au fost trimise la consistorul archi- 
diecesan spre aprobare, se află tot acolo.

Raportul se dă unăi comisiuni spre cen- 
surare.

Urmează cetirea disertațiunii „Când sine 
trimitem copii la școală", lucrată de dl loan 
Balomiri, și prelegerile practice „Cunoașterea 
liniei" de V. Milencoviciu, „Substragerea în 
legătură cu mlsurile metrice" de Petru Jujan.

Atât disertațiunea cât și prelegerile prac
tice, după observările critice din partea mai 
multor membri, se declară de reușite.

In ședința a IlI-a, ținută Luni a. m., se 
urmează cu cetirea prelegerilor practice, anume: 
„Constantin Brancoveanul" (Statornicia în cre
dință) de D. Mo sora, „Aflarea 'volumului cor
purilor" de /. Cioran, și o prelegere practică 
din religiune de /. Balomiri. Toate au fost 
declarate de reușite, îndeosebi a dlui D. Mosora, 
învățător în Orăștie.

In ședința a IV-a de d. a. referentul co
misiei de censurare a raportului general, dl 
S. Safta, propune ca comitetului contrai să 
’i-se dea absolutoriii, să se roage încă odată 
Venerabilul Consistor pentru regularea cât mai 
îngrabă a causei cu statutele, aducându-'i la 
cunoștință ordinul inspectorului reg. de scoale 
amintit mai sus, și îndeplinirea a 2 locuri 
vacante în comitetul central.

Adunarea primește propunerile referentului, 
ear’ în comitetul central se aleg dnii D. Mo
sora și S. Safta.

Dl I. Fleșeriu așterne o împărțire a orelor 
pentru o școală cu 2 învățători, care se trans
pune comitetului central spre censurare. Mem
brul D. Mosora propune ca până la adunarea 
viitoare să se tracteze de fiecare subdespărță- 
mânt un plan despre tot materialul din religiune 
pentru anul I, ear’ în adunarea generală să 
se cetească apoi toate operatele întrate în 
această chestie și astfel apoi să se statorească 
o uniformitate de propunere a acestui studiu 
pentru întreg districtul.

Membrul C. Baicu propune, că nu numai 
religiunea, ci toate obiectele din anul I. să se 
tracteze in felul arătat de dl Mosora.

Adunarea primește aceste propuneri în 
urma cărora presidiul printr'o vorbire fru
moasă și acomodată declară adunarea gene
rală din ăstan de închisă.

Nu pot trece, a nu aminti la acest loc 
nepăsarea atât a domnilor preoți din tractul 
Devei, cât și a inteliginței din Deva. Atât

sânge rece. De-oare-ce mașina d-voastre 
de omorît (ghilotina), nu ne e bine cunoscută, 
noi ne mulțumim cu o cracă înaltă, și cu 
un ștreang țeapăn... ’ți-aș fi pus ștreangul de 
gât și te-aș fi spânzurat, după vechiul obi- 
ceiu, în mijlocul aplauselor tuturor, dacă te 
prindeam.

— Enricl strigă un glas plângător mamă-sa. 
Carrier aruncă în giurul seu o căutătură 

de tigru.
Osândirea era sigură și Enric fu îmbrâncit 

cu ceata celor în agonie.
Două femei înaintară.
— Ești mama băiatului acestuia?
— Da, domnule, și vă cer iertare pentru 

el; e prea tinăr...
— Nu e iertare I E osândit 1 Cum te chiamă?
— Yolonda-Maria de Clairval, marquisă 

de Kergoăt, și fata aceasta e fiica mea.
Carrier se uita lung Ia cele două femei, 

mumă și soră a îndrăsnețului tinăr.
— Indurare pentru fratele meu I zise și fata.
Proconsulul ridică ședința și vesti osân

direa la moarte pentru câteși trei.
Osândiții fură duși în închisoare.
Bătură 9 ore. Aceasta era ora când se 

începea înecarea judecăților.
închișii erau duși pe o luntre, legați doi 

câte doi și aruncați în apă cu împunsături 
de săbii și baionete.

Paznicii sosesc, și strigă de pe o listă, pe 
toți prinșii, afară de trei.

— Ne-a venit rîndul, zise Kergoăt.

Păzitorul împinse înainte turma omenească. 
După un sfert de oră se întoarse și strigă: 
— Yvona de Kergoăt.
— De ce ne desparte? pentru ce această 

barbarie ?
— Așa e porunca domnului Carrier.
Trebuiau să se supună; fiica urmă pe paz

nic cu lacrimile în ochi, ear’ Enric căuta să 
dea curagiu mamei sale cu o voce tremurătoare.

Yvona, fata, fu dusă înaintea proconsulului, 
care o privi cu luare aminte.

— Iubești pe mama ta ?
— Cum să nu o iubesc, domnule? E 

mama mea și e cea mai bună dintre marne.
— Cred. Dar' pe fratele tău ?
— Din toată inima!
— Fratele tău a vrut să mă ucidă.
— Ohl iertați un fiiu care a voit să-'și 

răsbune pe tatăl seu, mort pe eșafod.
— Da, știu, fratele tău a zis că fiecare 

trebue să-’și plătească datoriile; țiu bine minte. 
Să vedem, ce ai face ca să-’l scapi?

— ’Mi-ași da cu bucurie vieața!..
— N’am nevoe de vieață, ci de tăcerea ta. 

Ascultă bine ce-’ți spun: eată îți încredințez o 
scrisoare, pe care vei deschide-o peste trei 
ore, adecă la miezul nopții, mai nainte nu; 
și până atunci să nu zici nici o vorbă despre 
vorbirea noastră I Ai înțeles? Mă încred în 
tine. Ce vîrstă ai ?

— 16 ani.
— La vîrsta asta omul nu știe încă minți. 

Du-te.

Yvona turburată fu dusă de păzitor napoi 
în închisoarea pe care nu mai credea să o 
vadă. înainte de a răspunde la întrebările 
mamei sale, fură chemați toți trei de paznic, 
care le zise să meargă după el.

— Ah! zise Enric, nu te lasă liniștit nici 
în cea din urmă noapte!

O întunecime adâncă învăluia orașul. După 
câtva timp câteși trei, împreună cu păzitorul, 
ajunseră într’o ulicioară strimtă.

Păzitorul luă de brăț pe Yvona; Enric 
pe muma sa.

Au ajuns la marginea rîului Loara, aprope 
de locul unde se potopeau și unde în ajun 
fuseseră înecați nouăzeci și patru de preoți I

La un semn o luntre se apropie de mal.
— Suiți-vă, porunci paznicul.
— Bravo, zise Enric rizând, onorabilul 

Carrier ne face cinstea unei înecări deosebite.
Luntrița alunecă pe apă. Osândiții aștep

tând cu nerăbdare clipa înecării, își revedeau 
viaeța, copilăria, bucuriile și întristările, și 
marea durere de ieri, moartea tatălui pe care 
erau să-’l întâlnească în cer... Ori cât de mare 
le-ar fi fost curagiul, această moarte necu
noscută îngheța de spaimă pe cele două femei 
și ațîța pe tinăr.

In cele din urmă văzură o luntre care 
părea că-’i așteaptă. La un semn luntrea se 
apropie de corabie; cei trei prinsoneri fură 
urcați pe punte, ear’ luntrea care li adusese 
se depărtă repede.

— Ce însemnează aceasta? întrebă Enric.

— Aceasta însemnează că sânteți liberi, 
le zise căpitanul.

— Liberi? Cum?
— Nu pot să vă spun altceva decât că la 

orele patru am primit bani și poruncă să vă 
aștept aci pentru-ca să vă duc în Anglia, pre
cum și un pașaport din partea domnului 
Carrier. Toate sânt în regulă, și dacă vom avea 
vânt bun, cred că ajungem repede în Anglia.

— Unde ne aflăm?
—• Pe vasul Gorgona.
Eliberații, mama cu fiii sei, se uitau unul 

la altul neputend să se încreadă în fericirea 
aceasta neașteptată.

— Te rog, căpitane, zise Yvona, fata, poți 
să-’mi spui ce oră e?

— Cu plăcere. Sânt douăsprezece și ju
mătate.

— Mulțumesc. Apoi iute rupse plicul 
tainicei scrisori.

— Ce scrisoare e aceasta? întrebă mama 
sa îngrijată.

— 'Mi-a fost dată de însuși Carrier, și 
m’am prins să n’o cetesc până la 12 ore.

Și Yvona ceti:

«Doamnei Yolanda Clairval,
«Acum douezeci de ani, în ziua căsătoriei 

d-tale, ai pus o floare din buchetul de nuntă, 
pe cosciugul surorii mele, care murise la 
vîrsta de 16 ani. Fiecare trebue să-’și plă
tească datoriile... Pentru o floare dăruesc 
trei vieți. Carrier“.

(Trad. din «F. p. t.)» A. Dourliac, 
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în anul trecut cât și în anul acesta la ședin
țele adunării n’a luat parte un singur preot, 
ceea-ce cu atât mai mult e de regretat, de
oarece dînșii sânt directori școlari și ca atari 
se așteaptă dela dînșii o mai mare interesare 
față de adunările învățătorești, în cari se dis
cută chestiuni școlare.

Ear’ răceala inteliginței din Deva a produs 
o deprimare generală intre membrii reuniunii. 
Oare nu aproape zilnic cetesc și d-lor rapoarte 
prin ziarele noastre despre astfel de adunări, 
în cari se arată că nu numai inteligința, dar’ 
și poporul a luat parte activă, făcându-se 
membri ajutători, ear’ învățătorilor veniți fel 
de fel de distracții ? Ear’ cum știu prețui 
străinii astfel de adunări, poftească a ceti 
ziarele maghiare din săptămâna trecută, căci 
aproape toate aduc rapoarte despie adunarea 
învățătorilor dela școalele comunale din co
mitatul Ternava-mică, unde începănd cu fis- 
panul până la cel din urmă inteligent au 
luat parte la acea adunare! Dar’ și inteli
gința noastră din alte părți și cea străină, 
știe să prețuiască pe învățători, numai cea 
din Deva se vede că nu. Singur dl A. Nicoară 
a luat parte la ședințele adunării generale, 
dând învățătorilor frumoase sfaturi. Pentru 
această rnâchniți s’au întors învățătorii dela 
aceasta adunare, căci ei au alergat spre a-și 
îmbogăți știința, cu care apoi prin muncă 
grea și încordată, să dea științe miilor de 
copii, — și întimpină așa răceală 1

Am dori ca pe viitor să nu mai putem 
face și astfel de triste constatări. Mucius.

Isvoare de venit pentru învețători.
De I). CornșH.

(Urmare.)

Alt exemplu. Ploile necurmate, de cari 
am fost ăstan bântuiți, au cășunat înoroirea 
a sute și mii de sămănături. In dorința de 
a lecui asemenea calamități în viitor, și de a 
împământeni cu timpul o plantă foarte spor
nică pe seama pământurilor înecate sau alt
cum pustiite, comitetul numitei Reuniuni a 
recomandat sămânță de napi uriași englezești, 
cari, sămănați într’un târziu în miriște sau 
aiurea, ajung în Anglia greutatea de 6—8 
kgr. Intenția comitetului era de a prăsi să
mânță an de an mai multă, firește de cel 
mai bun soiu. Drept probă s’a adus din 
Scoția 1 kgr. sămânță originală cu prețul de 
4 fi. 40 cr. și s’a îmbiat gratuit sub condiția, că 
Reuniunea va răscumpăra sămânța produsă 
cu cel puțin 2 fi. de kgr. Speculă mai avan- 
tagioasă în ale economiei nici că se poate, 
producțiunea amintită fiind relativ ușoară și 
ieftină. Dar’, lucru de necrezut, sămânța adusă 
prin Iunie, zace și astăzi împachetată; căci 
între cărturarii sătești, cărora ne adresarăm 
prin graiu viu și în scris chiar, nu s’a găsit 
macar unul, care să ia darul scump în primire!

în fața exemplelor citate, lângă cari multe 
altele s'ar putea adăuga, va trebui să recu- 
noașlem, că prea sântem greoi și nepăsători 
și că nu arareori înșine contribuim la dăi
nuirea sărăciei, de care ne jeluim. Promitem 
bucuros, noi Românii cărturari, și ne arătăm 
dispuși a urma povețelor bune, când însă 
vine lucrul la adecă, tot așa bucuros încru- 
ci ăm mânile șovăind sau trăgănăm începerea 
și cu ea isprava însăși.

în ce privește învățătorii noștri recunoa
ștem earăși, că aproape toți ar face și ar 
drege și s’ar apuca de muncă, când vorba 
e de a-’și crea isvoare potrivite de câștig, 
numai cât mulți din ei nu se știu orienta în 
alegerea ocupațiunilor și a mijloacelor de aplicat.

Va fi deci, așa sper, instructivă și bine
venită expunerea ce urmează, cuprinzând po
vețe și indigetări practice în materie de ocu- 
pațiuni, cari ar putea servi învățătorilor noș
tri drept isvoare de venit. In privire vom 
avea, de sine înțeles, Împrejurările date și 
mai ales starea materială și posiția învăță
torilor noștri.

începem cu pomăritul, atât de acomodat 
pentru învățători. Cu punerea acestui ram 
în serviciul școalei poporale s’a făcut și se 
mai face, știut este, mare sfară, durere mai 
multă sfară decât ispravă. Toți glăsuim îm
preună, noi cărturarii, pentru o cultură cât 
mai răspândită și rațională a pomilor și toți 
recunoaștem necesitatea de a înzestra școa
lele cu grădini în regulă, drept exemple vred
nice de imitat. In realitate însă nu găsim 
decât un modest început.

Abstracție făcând de comunele, cari n’au 
apucat a înființa grădini pe seama școalei 
resp. a le îngrădi, mulțime de grădini școlare, 
deși îngrădite și în condiții priincioase, se 
află în părăginire uneori totală.

Pe nu puțini învățători ’i-ain auzit des- 
vinovățindu-se, că pământul ar fi rău, că altoii 
și pomii resp. poamele un ar isbutl, clima 
locală fiind mașteră, că in lipsa de brațe și 
resp. unelte n’are cine și cu ce îndeplini mai 
ales lucrările pregătitoare, că nu li-se acoardă 
remunerația cuvenită, că din causa instituirii 
provisorice vor trebui eventual a se stator
nici aiurea, că în timpul vacanțelor nu e cine 

să grijească de grădină, că purtarea economiei 
câmpului le consumă întreg timpul liber și 
așa m. d.

Multe am avea de întimpinat, dar’ resu- 
măm spusele declarând aceste și alte ase
menea motivări ca fiind rareori temeinice. 
De altcum vom reveni în parte, când cu in- 
degetările speciale. Atâta numai deocamdată, 
că în aproape ori-ce pământ și climă e dată 
putința de a prăsi, dacă nu tocmai mere, 
pere, struguri și perseci de soiu ales, apoi 
de sigur pădureți de altoit și altoi, cari pro
mit bun câștig, de asemenea sămințe preți
oase, legumi, alune uriașe, trandafiri nobili 
și alte flori, brazi, vin de strugurei etc.

Spre a înlesni orientarea vom suleva, 
acum în special, ocupațiunile și isvoarele de 
venit în parte atinse.

Un mănos și sigur isvor este strîngerea 
de sîmburi, mai ales din mere și pere pădu
rețe. Cu excepția unor puține soiuri, cum 
sânt d. e. merele pătule, poamele nobile cu
prind sîmburi adese sterpi și prea mărunți, 
întâietate se dă firește sîmburilor proaspeți, 
întregi, grei, liberi de gozuri și provenind 
din fructe pădurețe mari și îndepliu coapta; 
sîmburii știrbiți, vermânoși, scoși din poame 
ferte sau recoltate în pârgă, nu sânt buni de 
prăsilă.

In schimbul unei recompense modeste, 
acordate elevilor, învățătorii noștri, aproape 
toți, ar putea strînge, fără mai nici o trudă, 
însemnate cătățimi de sîmburi cari, puși în 
vânzare, ar da cel puțin 1 fl. de kgr. câștig 
curat. In adevăr, din sumedenia de poame, 
cari se consumă la noi, mai ales când cu 
facerea oțetului și mustului in anii mănoși, 
câți sîmburi nu ar putea strînge învățătorii 
înșiși! Provisiile de sîmburi s’ar putea vinde 
direct, eventual în mare prin mijlocirea Reu
niunii noastre agricole. (Va urma).

NOUTĂȚI
Visitarea tractului prin noul protopres- 

biter gr.-or. ai Orăștiei. Ni-se scrie din 
Balomir: In 18 Oct. am avut o bucurie. Dl 
protopop gr.-or. al tractului nostru, V. Domșa, 
ca un bun păstor sufletesc, și-a luat osteneala 
de a-’și căuta credincioșii și în comuna noastră 
Balomir, încredințându-se despre bunăstarea 
bisericii și școalei și luând în cercetare și 
vedere toate recuisitele bisericești și școlare, 
visitând biserica și școala. Vedem din asta, 
că noul nostru păstor sufletesc își știe prețul 
cu demnitate chemarea sa. Depărtându-se 
din mijlocul nostru cu cuvinte blânde și pă- 
rințești, ne-a lăsat o plăcută suvenire. I. B.♦

Gospodăria maghiară... Vai de soartea 
bietelor popoare căzute pe mâna ei I Și noi 
Românii din comitatul Hunedoarei îi avem 
partea și ca atare trebue să-’i simțim »ușorul». 
Congregația comitatului nostru a adus săptă
mâna trecută, o nouă hotărîre, ca să ne adu
cem aminte de aceasta: a votat ear' un arunc 
de Z°/o (unu la sută) pe comitat!..

*
Parastas pentru Șaguna și Gojdu. Sâm

băta trecută, s’a ținut în biserica din Sibiiu- 
cetate parastas pentru marii binefăcători ai 
bisericii gr.-or. române, Archiepiscop și Me- 
tropolit Andreiu Baron de Șaguna și Emanuil 
Gojdu. însuși Exc. Sa Metropolitul Miron 
Romanul a slugit parastasul încungiurat de 
o strălucită asistență, fiind de față și Ilustri- 
tățile Lor dnii episcopi Popea și Mețianu și 
aproape toți deputății congresuali. Cântările 
bisericești le-a executat eminentul cor bise
ricesc al dlui G. Dima, în chip înălțător.

*
Deficit! Tot dovadă de gospodărie un

gurească la noi e și faptul, că socotelile pen
tru anul viitor, votate în congregația dela 14 
Oct., arată, că venitele comitatului din care 
sf-’și copere cheltuelile administrative, sunt 
109.720 fl., ear cheltuelile 113.029 fl. 6o cr., 
deci mai mari ca venitele cu 3309 fl. 60 er. 
Așa apoi firește că trebuesc aruncuri peste 
aruncuril Vom reveni asupra acestor lucruri.

Comasare la Balomir. Ni-se scrie din 
Balomir: Luni în 18 1. c. a sosit în comuna 
noastră o comisie din partea judecătoriei din 
Deva în afacerea comasării, cerută de unii 
locuitori din comuna vecină Șibot. Deși lo
cuitorii noștri n’au dorit această nouă sarcină 
și se credea la început că va fio tulburare 
mare în popor, totuși poporul la îndemnul 
dlui paroch N. Suciu, că să fie cu bună 
purtare și să nu facă vre-o ridicare contra 
legii, și dl jude încă le-a arătat cuprinsul 
legii prin cuvinte blânde și frumoase, a fost 
cu putință ca lucrarea să dureze până în fine 
în bună ordine. Această bună ordine o putem 
mulțumi d-lui paroch N. Suciu, care prin cu
vinte părințești a știut liniști poporul. Din 
aceasta se poate vedea și aceea, cât de bucuros 
se supune poporul unor buni conducători. 
La urmă și comisia a adus mulțumită popo
rului pentru buna sa ținută creștinească.

*

O insulți pentru M. Sa. In vorbirea I 
cu care a deschis congregația dela 14 Oct. 
în Deva, propunând adresă omagială cătră 
Maiestatea Sa pentru darul ce l'a făcut nației 
cu cele 10 statui în Pesta, — fișpanul nos
tru a scos ostentativ la iveală, că între cei 
căror se ridică statui sânt *și de aceia, cari 
fâlfăind steagul libertății și al egalității re- 
ligwnare, au luptat contra strămoșilor Maie
stății Sale Regelui!"

Să ne spună dl fișpan de nu este aceasta 
cel puțin o insultă la adresa Maiestății Sale 
• Regelui»? Atâta lipsă de bun simți

*
Un țeran model. Un țeran din Româ

nia a câștigat la loterie 50.000 lei. îndată 
bunul țeran a dăruit 100 de lei pentru sta
tua ce se va ridica bărbatului național Enache 
Văcărescu și a făgăduit că o sumă oare-care 
o va dărui »Ligei«, ear’ alta pentru statua 
ce se va ridica eroului național Tudor Vla- 
dimirescu! Eată un țeran model, care din 
prisosul ce ’i-a dat norocul lui cel bun, dă 
cu drag și spre scopuri naționale, și nu lă- 
comește să ție totul numai pentru sine.♦

Per ars — vieață perdută Din Deva 
se scrie, că nevasta unui întreprinzător de 
acolo, Joia trecută dimineața a voit să-’și ardă 
părul cu ferul, să fie mai frumoasă... Din 
nenorocire flacăra lampei de spirt ’i-a aprins 
părul, de ceea-ce ea s’a spăriat și din întâm
plare a doborît lampa. Astfel ’i-s’au aprins 
hainele. Arsurile căpătate au fost atât de 
grele, încât în scurtă vreme nenorocita femee 
a murit.

*
Mare abatorlu la lași. Capitala Moldovei 

de odinioară, orașul lași, a construit un 
abatoriu (întocmire de tăiat vite) strălucit, 
care n’are păreche în Răsărit 1 Darea lui în 
întrebuințare, se va face în curând cu mare 
paradă, fiind de față însuși Regele Carol. Pe 
lângă abatoriu s’au întocmit și mari hale pen
tru înlesnirea tîrgurilor de vite, ce acolo se 
țin pe picior mare, lașul fiind un însămnat 
centru de tîrg de vite. Orașul Viena va tri
mite o comisie, care să-’l represente la des
chiderea abatoriului. ♦

Arestare sensațională. Mare uimire a 
stîrnit știrea ce vine din Rusia, că zilele acestea 
s’ar fi arestat acolo un sfetnic de stat dim
preună cu fiica sa, pentru-că ar fi vândut 
Austriei unele plănuiri militare de ale armatei 
rusești! Și știrea se întregește într’acolo, că 
și trei oficeri și doi scriitori din cancelariile 
gârnisoanei din Petersburg, au fost arestați ca 
părtași crimei de vindere a patriei I

*
Adunările naționale se urmează frumos 

în România. Dumineca trecută încă au fost 
adunări, mărețe de tot, în Ploești și Craiova. 
Tot orașul era și într’un loc și ’ntraltul, în 
mișcare, ca de o mare sărbătoare, avend pri- 
legiu a da un semn de dragoste fraților de 
sub stăpânirea îngreunătoare a Maghiarilor. 

*
Moarte. Jalnicii: Septimia N. R. Dani- 

lescu, Eva Danilescu, Alexandru și Clara Da- 
nilescu, și fii lor, Bucur și Susana Popovici, 
Inliu și Elena Popovici, Inginer Emilian și 
Dia Popovici cu fiiul, Cornel și Victoria Po- 
Povici, Inginer Octavian și Mărie Pop cu fiiul, 
Inginer Otto și Elena Popovici cu fii, Virgiliu, 
Valeriu și Ersilia Popovici, au profunda du
rere de a anunța perderea neuitatului lor soț, 
fiiu, frate, ginere, cumnat și unchiu: Nicolae 
R. Danilescu, inginer hotarnic, inspector silvic, 
inspector șef al serviciului silvic al armatei 
române, profesor și fost director al școalei 
speciale de silvicultură dela Brănești, fost di
rector și profesor la școala de agricultură dela 
Herestreu, fost membru în comisia perma
nentă pe lângă ministerul domeniilor etc. 
Cavaler al ordinelor «Steaua României», «Co
roana României» și posesor al medaliei «Bene 
Merenti», — care a încetat din vieață în 17 
Ocțtomvrie st. n. după o scurtă dar’ grea 
suferință în etate de 48 ani. A fost înmor
mântat în 19 Oct. n. la 3 ore p. m. în cimi- 
terul din Hațeg. Fie-’i țărîna ușoară I♦

Palatin. Foile ungurești dau știrea, că 
M. S. Impăratul-Rege va înființa earăși dem
nitatea de „Palatin" în Budapesta.

*
„Albina11 — foaie pentru popor în Ro

mânia, se va înființa dela 1 Octomvrie v. Va 
apare odată pe săptămână și va fi redactată 
pentru popor și trebuințele lui. Comitetul 
de redacțiune, alcătuit din mai mulți scriitori 
cu bun nume, vestește, că va scoate-o cu un 
cuprins, care și prin formă și prin materialul 
seu, să fie privită cu drag și să fie de folos 
ori-cărui Român de ori-unde ar fi el. Ne 
bucurăm de noua intreprindere și îi dorim 
roade strălucite întru cultivarea poporulu 
român.

*
Biografia lui „Avram lancu", — compusă 

de domnul Iosif St. Șuluțiu și dăruită «Aso
ciațiunii* în 800 exemplare, pentru-ca din 

suma, ce se va dobândi prin vinderea ei 
adaugându-se la rămasul fericitului, să se în
ființeze un fond în memoria lui Avram lancu, 
care a dăruit toată averea sa «Asociațiunii», 
se poate procura dela biroul „Asociațiunii" 
(Sibiiu, Strada Morii Nr. 8).

Știri literare.
„Foaia pentru toți** despre care am 

făcut cu laudă pomenire în repețite rînduri, 
urmează a apare regulat la București, sub di
recțiunea dlui Dumitru Stăncescu. Numărul 
din urmă al ei, 42, dela 8 Octomvrie n. este 
foarte bogat și de bun cuprins. Eată titulele: 
«Salcia și plopul», din tradițiile poporale adu
nate de dl G. Coșbuc; «Veneția», o frumoasă 
descriere a orașului acuși legendar, de K. 
Gili; «Abonații teatrului Teodorini», amintiri 
de Alin; «Știința», «Fecioara de pe plaiu», 
poesie de G. D. Mugur; Snoave, Cugetări 
asupra amorului și femeilor, «Vrăjitorul alb», 
roman; «Voesc să cânt», poesie de J. Georgiu; 
«In cimiter», poemă de I. Dragomirescu; 
«Edison», o schiță despre marele inventator; 
«Cele două sălcii», basm de Dumitru Stăn
cescu; «Idilă», tradusă din englezește; «In 
pădure», poesie; Cugetări; Felurimi'; Glume 
etc. etc.

Și numai din această schițare a cuprinsului, 
cetitorul iubitor de literatură va putea vedea, 
că în «Foaia pentru toți» poate găsi într’adevăr 
un bogat material de petrecere și învățătură.♦

„Duioase** e numele unui nou volum 
de poesii, ce vor apare în curând la București, 
datorite tinărului poet Radu D. Rosetti, bine 
cunoscut și cetitorilor noștri din drăgălașele 
poesii ce am reprodus din când în când dela 
dânsul.

*
„Spre moarte** va fi titlul unui volum 

de nuvele ce le tipărește duiosul poet Ludovic 
Dauș, la București. Judecând după volumul 
seu de poesii, pline de observații fine și miș
cătoare, ca o privire în apus de soare sau 
în adânci depărtări în cari se perde o rază 
lucitoare, priveliști favorite poetului Dauș, — 
avem bune nădejdi că volumul de nuvele 
ce va eda, vor plăcea mult cetitorilor de inimă.

*
„Secunda**, volum de poesii ce urmează 

volumului „Prima", apare la București, din 
peana dlui Haralamb Lecca. Volumul prim 
„Prima" are prefață de B. Hașdeu, și dl 
Hașdeu lega, pe temeiul volumului prim, fru
moase nădejdi, că volumul II. va fi ceva bun 
de tot. Vom da, la timpul seu, seamă despre 
el, precum și despre cele de mai sus, îndată 
ce vom ajunge a le avea.

*
„Călindarul poporului**, cel mai ieftin 

călindar românesc, întocmit pentru poporul 
țăran dela noi, a apărut și se poate căpăta 
dela 'Tipografia* din Sibiiu.

*
'Biblioteca autorilor clasici*. Har

nica librărie editoare, Carol Miiller, din Bu
curești, în compagnie acum cu Storck, sub 
firma „Miiller et Storck", a hotărît o nouă in
treprindere literară, de mare folos, negreșit: 
să tipărească anume, pe autorii clasici în edi
ție ieftină, traduși românește. Aflăm că au 
apărut deja doi numeri: 1. «Metamorfosele» 
lui Ovidiu, traducere cu notițe literare, isto
rice, geografice și mitologice; nr. 2: «Despre 
prietenie» de Cicero.

Felicitând pe editorul «Bibliotecii pentru 
toți» pentru noua intreprindere folositoare în 
care a întrat, îi dorim succes strălucit.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Dt ar fti florile vorbi... să crezi, că ele ți’ar spune 

ție mai multe, decât mie. Și apoi față de mine ele si
gur ar fi cu mult mai bune de inimă... Dar durere, 
florile nu pot vorbi, „legile" sflnt aspre și prin ur
mare...

16|X a fost p’aci o ideală zi de toamnă, Ei 
bine, o ideală zi de toamnă ți apoi... ceva — în foi 
de toamnă — Ți’ai putea închipui, câtă toamnă mi-s’a 
vărsat în suflet in 16|X? O, cât dulce ți... amar!

„Legea, care interzice“...(!) — Doamne, cfi’ți mai 
sunt ți oamenii „de lege"!

A face cuiva bine e oprit, a-i face însă rău, e 
iertat... Bunăoară a fi ața scumpă pe vorbă nu e 
oprit!...

N’ar strica de ar fi veninoase! Măcar de ai gusta 
ți tu „un pic", ca să vezi și tu, ce e liniștea furată!

Veți bine.

FEL DE FEL
Cât »drum« face ochiul omului ? O foaie 

franceză a făcut și socoteala asta. Cetind un 
roman obicinuit, de un volum, ochiul face, 
fugând pe șire, un drum de 2000 metri. Pe 
temeiul acesta a socotit și a ajuns la sflrșitul 
că, punând toate șirele ce le cetește un om 
în o vieață mijlocie, lângă olaltă, unul în ca
pul celuialalt, ca un lanț, ar da o lungime 
de vre-o 2500 kilometrii Cam atâta călăto
rește dar' ochiul omului în vieață, pe șirele 
ce cetește, — încheie interesantul cercetător 
francez. *
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Curiositate.
Vasilica e băiat de 4 ani. A mai căpătat 

un frățior... Tatăl-seu îi face asta cunoscut:
— Vasilică, cocostîrcul ți-a adus ție azi 

un frățior mic. Vrei să-’l vezi?
— Ba, dar’ pe cocostîrc vreau să-’l văd.

POSTA REDACȚIEI.
D-lui IV. S. în Balomir. Din lipsa de spațiu în 

cel de față, o vom lua în numărul viitor mai pe larg. 
Mulțumiri și salutări.

D-lui L. P. în C. s. N’aveți la ce ne socoti între 
>neprietenii< d-voastre.. Lămurirea dată ne-a făcut 
deosebită bucurie. Vezi, e în tot răul și binele seu. 
De nu se atingea nimeni de d-voastră, nu veniați la 
gândul să descrieți nițel stările de acolo. Primind 
însă numai azi, Vineri, abia în cel viitor îi putem 
face loc.

D-lui I. S. în M. Primit, dar' abia la încheierea 
foii. Veți primi răspuns. Salutări și mulțumită.

CALINDARUL SEPTfiMÂNEI

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dumin. 3-a a lui Luca (20 d. Rus.), gl. 2. v. 8.
Dum. 12 M. Prov. 24 Rafail
Luni 13 M. Carp 25 Crisant
Marți 14 (f) C. Par. 26 A manei
Mere. 15 M. Lucian 27 Sabina
Joi 16 M. Login 28 Simeon
Vineri 17 P. Osie 29 Narcis
Sâmb. 18 A. E. Luca 30 Claudie

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barlțiu.

Sz. 202—1897. (271) 1—1

Arveresi hirdetrneny.
Alulirt birosăgi vdgrehajto az 1881. 

dvi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmdben 
ezennel kozhirre teszi, hogy a devai kir. 
torvdnvszek 1897. evi 6108 szămu veg
zdse kdveckeztdben Dr. Muntean Aurel 
tigyvdd ăltal kepviselt szăszvărosi «Ar
deleana» hitelintezet javăra felsdpiăni 
Candroiu Simza ferj. Simia Inone ellen 
683 frt s jăr. erejdig 1897. 6vi julius 
ho 28-ăn foganatositott kieldgitdsi ve
grehajtăs utjăn lefoglalt ds 1680 frtra be
csiilt 1 locomobil, 1 csdplogep, 2 tehen, 
1 szekdr, 1 csikko, 2 diszno, 4 szeker 
szena, 1 vetogep, 1 pălinkafozoiist, 1 
bononabol ăllo ingosăgok nyilvănos ăr- 
veresen eladatnak.

Mely ărverdsnek a szăszsebesi kir. 
jbirosăg 2679/1897 sz. vdgzese folytăn 
683 frt tokekovetelds, ennek 1895. evi 
deczember ho 23 napjătol jăro 6% ka- 
matai ds eddig osszesen 42 frt 95 krban 
birdilag măr megăllapitott kâltsdgek ere
jdig Felsâ'piănon alperesnek lakăsănăl 
leendo eszkozlesere 1897. evi oktober 
ho 25-ik napjănak delelotti 10 
drâja hatăridoiil kitiizetik ds ahhoz a 
venni szăndekozok oly megjegyzessel hi
vatnak meg, hogy az erintett ingosăgok 
az 1881. evi LX. t.-cz. 107. es 108. 
§-a drtelmdben kdszpenzfizetds mellett, 
a legtobbet igeronek becsăron aiul is 
el fognak adatni.

Kelt Szăszsebesen, 1897. dvi szep- 
tember ho 7-ik napjăn.

Grasser Kâroly s. k.,
kir. birdsăgi văgrehajtd.
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Arveresi hirdetrneny.
Alulirt birosăgi vdgrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a drtelmeben ezennel 
kozhirrd teszi, hogy a devai kir. tor- 
venyszek 1896. evi 5928 szămu vegzese 
kdvetkeztdben Dr. Muntean Aurel iigyved 
ăltal kepviselt szăszvărosi «Ardeleana» 
hitelintdzet javăra Strugari Chivescu Iuon 
ds tărsai ellen 200 frt s jăr. erejeig 
1897. evi julius ho 29-dn foganatositott 

kielegitesi vegrehajtăs utjăn lefoglalt ds 
575 frtra becsiilt 28 szekdr szdna, 2 
16, 3 kecske, 5 diszno, 200 veka csos 
torokbuzabol ăllo ingosăgok nyilvănos 
ărverdsen eladatnak.

Mely ărveresnek a szăszsebesi kir. 
jbirosăg 2687/1897 sz. vegzdse folytăn 
200 frt tokekoveteles, ennek 1894. evi 
âprilis ho 18-ik napjătol jăro 6% ka- 
matai es eddig osszesen 43 frtban biroilag 
măr megăllapitott kâltsegek erejdig Stru- 
găron alperes lakâsănăl leendo' eszkoz
lesere 1897. evi oktober ho 27-ik 
napjănak delelotti 10 6râja hată- 
ridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szăn- 
ddkozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az drintett ingosăgok az 1881. ev'. 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a drtelmeben 
kdszpenzfizetds mellett, a legtobbet igd- 
ronek becsăron aiul is el fognak adatni.

Kelt Szăszsebesen, 1897. dvi szep- 
tember ho 7-ik napjăn.

Grasser Kâroly s. k.,
kir. birosăgi văgrehajtd.
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Arveresi hirdetrneny.
Alulirt birosăgi vdgrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a drtelmeben ezennel 
kozhirrd teszi, hogy a devai kir. torveny- 
szek 1897. evi 1362 szămu vegzdse ko- 
vetkezteben Dr. Muntean Aurel iigyvdd 
ăltal kepviselt szăszvărosi «Ardeleana» 
hitelintezet javăra Strugari Chivescu Iuon 
ellen 90 frt s jăr. erejeig 1897. evi julius ho 
29-dn foganatositott kieldgitdsi vdgrehaj- 
tăs utjăn lefoglalt es 385 frtra becsiilt 24 
szeker szdna, 1 kancza, 5 diszno, 2 
kecskebol ăllo ingosăgok nyilvănos ărve- 
resen eladatnak.

Mely ărveresnek a szăszsebesi kir. 
jbirosăg 2688/1897 sz. vegzdse folytăn 
90 frt to'kekoveteles, ennek 1895. evi 
szeptember ho 21-ik napjătol jăro 6% 
kamatai ds eddig osszesen 38 frt 45 
krban biroilag măr megăllapitott koltse- 
gek erejeig Strugăron alperes lakăsănăl 
leendo eszkozlesere 1897. evi oktober 
ho 27-ik napjănak delelotti 10 
ârăja hatăridoiil kitiizetik ds ahhoz a 
venni szânddkozok oly megjegyzessel 
hivatnak meg, hogy az erintett ingosăgok 
az 1881. dvi LX. t.-cz. 107. ds 108. §-a 
drtelmeben kdszpenzfizetds mellett, a 
legtobbet igeronek becsăron aiul is el 
fognak adatni.

Kelt Szăszsebesen, 1897. dvi szep
tember ho 7-ik napjăn.

Grasser Kăroly s. k,
kir. birdsăgi vdgrehajtd.
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Sd caută o calfă tineră 
în prăvălia de manu
factură a domnului

îos Laxareiu 
comerciant în Orăștie (Szâszvâros.) 

Poate întră numai decât în 
condiție.
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„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.

D-na văduvă P. Robotin din Poiana-Techerdu (p. u. Zalathna) dă

----EEEEEE în arendă ------ ----
din primăvara anului viitor (1898), moșia sa, de circa 600 Jugâre 
catastrale de pe hotarul comunelor Poiana, Valea-Iepii și Techeriu, și 
anume fenațe, loc arător, pășune, precum și edificatele trebuitoare economiei.

Deosebit sd află în Poiana și Techerdu 2 edifioii pentru crâșmă 
și doue mori. — Se dau în arendare: pe 3—5 ani.

Tot pe aceeași moșiă sd află (268) 3—3

..... ... de venzare — ■ ----
150 oare de fân, ce sd vdnd din mână liberă. 

A se adresa doamnei
Văd. P. Robotin,

în Poiana-Techerău.

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

Fonduri proprii: fl. 350.000. Depuneri: fl. 700.000

Circulație anuală: fl. 3,000.000. (196) 21—

Institutul face următoarele operațiuni, la cari recomandă serviciile sale:

1) acordă împrumuturi cu interese de8’/0;
2) primește depuneri, dela particulari cu 5 

și cu 51/,, ear1 dela corporațiuni cub 
turale cu 6%;

3) cumpără și vinde realități;

IW*' La institut se mai află 500 aoții proprii, puse in 
vindere oonform Prospeotului staverit de Direoțiunea insti
tutului sub Nr. 68/1897, ' țm
Ori-ce afacere se poate resolva și informări se pot lua verbal în biuroul 

institutului, ear’ în scris prin corespondență.
Orăștie, în Iunie 1897.

Baie de aburi, basen si vane, în Orăstie_ ____ __ 7 ________ ’_____ 7 _________’__
= Strada Ferăriei & = 

Proprietatea d-lui S. Birthler.

încălzire oentrală! Cea mai mare eleganță și oomoditate! 
Cea mai mare ourățenie! Arangiament pentru toate trebuințele! 

Preturi ieftine!f
A

In baie se întrebuințează numai apă de riu strecurată /
Toate conductele (aparatele), pentru a fi asigurate contra ruginei, sânt 

făcute din aramă roșie! Fiecare vană e provezută și cu un douohe!
PREȚURILE BĂILOR:

Abonament pentru 12 băi de abur . 5 fl.
Abonament pentru 12 băi de vană . 4 fl.

în flecare Duminecă baie comună de basen, ă 25 cr. de persoană.

Ordinea de soăldat, In baia de aburi:

Baia de vane stă la disposiție atât pentru domni cât și pentru dame, în toate zilele.

Bilete și cărți de abonament se pot căpăta în în^u^î localul băii (Strada 
Ferărid 8.), apoi in tipografia fraților Schuller, in prăvălia domnului F. F. 
Widmann și în cofetăria dlui «7. Fisenburger.

LUNI: Domni. VINERI: Dame.
MARȚI: Dame. SÂMBĂTĂ: Domni.
MERCURI: Domni. DUMINECĂ a. m.: Domni.
JOI: Dame. DUMINECĂ d. a.: baie comună.

Onoratul public este respectuos rugat prin aceasta, a onora baia mea 
prin întrebuințare numeroasă.

Cu toată stima:
(263) 3—26 S. BIRTHLER.

• *

4) cumpără și vinde mărfuri și producte;
5) arendează și exarândează realități;
6) cumpără și vinde efecte publice;
7) mijlocește operațiuni, specificate sub

3. 4. 5.

Direcțiunea.

0 baie singuratică de abur . . 50 cr.
0 baie singuratică de vană , . 40 cr.


