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Nouă gâtuire a limbilor 
nemaghiare!

Miniștrii maghiari și dieta ungurească 
făuresc la cea mai nouă și tirană zală, 
prin care limbile nemaghiare toate, se 
fie așa fel gâtuite în o însămnată parte 
a lor, cât să nu mai poată nici răsufla!

Ministrul de interne a pus Luni, în 
8 Nov. n , pe masa dietei ungurești planul 
unei noue legi, care va fi, fără doar' și 
poate, primită cu aplause df^ dietă, căci 
este o crudă tăiere în carne vie, în 
drepturile naționalităților, lucru care îm
bată de plăcere toate capetele «patrio- 
ților».

Planul de lege, azi încă plan, mâne 
lege, este o declarație de rgsboiu, in nu
mele „slatului" și sub scutul „legilor", 
față de toate numele nemaghiare ale 
orașelor, satelor și a locurilor din țai ă !

Stă din 6 paragrafi și sună:
§. 1. Fiecare comună poate avea numai 

un nume oficios.
§. 2. A stator! (alege) numele oficios la 

comune cu mai multe nume, a înzestra cu un 
pronume (cu adaus deosebitor) pe acelea, cari 
au nume de-opotrivă cu alte comune, sau a 
da un nume de tot nou, a da nume comu
nelor noue ori a schimba numele comunei, 
precum și a statori cum e a se scrie corect 
numele comunei, — sunt toate treburi ce 
se țin de — ministrul de interne!

§. 3. Coloniile de pe hotarul comunelor, 
deserturile (șesurile), munții, precum și alte 
locuri mai însemnate ori locuite, întrucât nu 
au încă nume, sânt a se înzestra cu unul. 
Asupra numirii, în înțelesul legii comunale, 
va hotărî representauța comunală.

§. 4. Pentru ținerea în se-imă a numelor 
comunelor ori altor nume ib. locuri sau a 
schimbărilor făcute în ac lea, se va purta o 
carte anume la oficiul de statist că a țerii.

§. 5. Pe documente (<ii-or) d stat, co- 
mitatense și comunale, precum j c alte do
cumente oficioase, pe .> g:l comunale, pe 
ștampile (de postă, tren ilc.), pe table ară
tătoare. mai departe în conducerea așeză
mintelor ce stau sub supraveghierea statului, 
a comitatului ori a comunei, in cărți folo
site în școli cu drept public, precum, 

șl în tipăriturile ce se dau de cătră 
aceste școli pentru public, în sigilele și 
ștampilele lor, pe urmă în documentele 
notarilor publici, — fără privire la aceea, că 
documentele înșnate, cărți, tipărituri, Sigile, 
ștampile etc., sunt scrise în limba oficioasă a 
statului ori în altă limbă, — e a se folosi 
numai numele oficios al comunei, și 
sens în chipul < um e luat în cartea oficiului 
statistic. In textul firmelor de înregistrat la 
tribunal, în documente și alte scrisori cari 
recer întărire sau vidimare guvirn-ală, precum 
si în ori-ce altă relațiune (scrisoare) ce are 
încredere, putere de dovedire, sau chiar ca
racter oficios, trebue să se scrie numele oficios 
al locului, dar' în paranteză poate fi pus și 
numele ce se deosebește de acesta.

§. 6. Cu îndeplinirea acestei legi, se în
credințează ministrul de interne.

Eată un atentat din cele mai cute
zate și provocătoare la adresa tuturor 
limbilor nemaghiare din această patrie, 
eată-le pe toate scufundate la rolul amar 
de Cenușotce în propria lor patrie, pe a 
cărei plaiuri și din ale cărei văi, de mii 
de ani au răsunat mult-puțin liber.

Lucrul e cât se poate de serios! 
Este un pas temerar acesta pe drumul 
maghiarisării. Pare chiar o probă a în- 
delungei răbdări a nenorocitelor popoare 
nemaghiare.

Să trebuiască pe viitor, tu comună 
bisericească română gr.-or. ori gr.-cat., 
care îți susții școala din propria sudoare 
fără nici un ajutor la care ai fi îndrep
tățită dela stat, ci dându-’i chiar tu bir 
sub titlu de contribuție la «fondul de 
pensiune« etc., s6 scrii numai ungurește 
numele teu în atestatul școlar românesc 
ce-'l dai elevului (...Ioan Vlad, de reli
gia gr.-cat., din comuna Vajdahunyad 
în loc de dulce sunătorul nume Hune
doara...), și s6 scrii numai ungurește 
același nume pe sigilul teu oficios 
(...Școala confesională gr.-or. română din 
Szâszvdros.. în loc de frumosul nume 
Orăștie...); și pe extrasul din matricu- 
lele de botez tot așa (...extras din ma- 
tricula parochiei gr.-or. Kdrdsbânya, în 
locul frumosului nume Baia-dc-Criș), și 

nici macar în paranteză, după ușă, cum 
’i-ai zice, se nu poți tu da loc și numelui 
teu românesc!..

Ah! ajunși aci, trebue să se strîngă 
inima fiecărui Român în care mai lică
rește câtuși de cât o flacără de mân
drie națională, dar’ pumnul și mai tare 
decât inima! Și ar trebui se fie acesta 
un signal de alarm, care să ne adune 
pe toți la un loc, să ne ridice în pi
cioare și se ne stoarcă o hotărîre băr
bătească !

In fața unui atentat cum e și acesta, 
de care ferire nu vei mai putea avea, 
noi ar trebui se ne facem socoata, să 
trecem lupta noastră pe terenul pe care 
ar trebui să fie demult trecută, răspun
zând brutalității și obrăzniciei așa cum 
’i-se cuvine, și nu tânguindu-ne mai 
mult, și nu hârțuindu-ne noi în de noi!

Oamenii aceștia ne împresoară cu 
atâtea legi gâtuitoare, că vom poticni 
și vom gârbovi sub greutatea lor! Noi 
ar trebui să fim la un loc și să ne sfă
tuim serios ce e de făcut? Și multe ar 
fi de făcut și multe s’ar putea face, cu 
curagiu și jertfire, firește, cât nici ei 
poftă să nu mai capete de adus astfel 
de legi noue pentru noi, nici cine să 
aibă curagiul să le îndeplinească printre 
noi, să nu se afle!

Asta ar mai fi singura scăpare!
Dar’ noi ce facem? Avem patru foi 

naționale de zi, cari toate joară pe «pro
gramul național«, toate pentru realisa- 
rea lui se luptă, dar’ nici două laolaltă 
nu merg, și oamenii uneia se feresc de 
ai celeilalte ca de turci, cărui... «nu pot 
face politică împreună« !..

Ear’ bietele masse mari și bune ale 
poporului stau astfel dând din umeri, 
fără nici o conducere, fără nici o por
nire, ca vai de noi, stare nenorocită pe 
care însă dușmanii noștri isteți nu o 
scapă, ci o prea folosesc pentru a isbi 
în noi și a ne cufunda tot mai mult în 
zalele de terecare!

O frumoasă bunăînțelegere.
Marți, în 9 Nov. n. a avut loc în Orăștie, 

o pertractare între representanții bisericei gr.- 
cat. și gr.-or. române asupra susținerii în viitor 
a școalei din Turdaș.

Noi am spus în numărul 33, că s’au făcut 
încercări de înțelegere între cele două biserici 
surori ca să susțină în Turdaș o singură școală 
românească, bună, și spriginită de satul întreg. 
Și sântem veseli putănd vesti, că, mulțumită 
cumpătului conducătorilor confesiunilor din 
amândouă părțile, înțelegerea azi e ajunsă și 
numai dela consistoarele competente mai atârnă, 
ca voința bună a Românilor gr.-or. și gr.-cat. 
din Turdaș, întrupată să fie cât mai curând.

In Turdaș Românii gr.-orientali sânt în 
număr mai mare, cei gr.-catolici mai puțini. 
Pe temeiul pactului dintre biserica gr.-or. și 
cea gr.-cat. din Ardeal privitor la comunele 
mestecate, — gr.-or. au să susție aci școala, 
ear’ gr.-cat. să dee și dînșii ajutor.

La pertractarea de Marți, ținută în cauză, 
aici în Orăștie, reședința amânduor proto- 
presbiterilor, au fost din parte gr.-orientală 
dl protopresbiter V. Domșa, dl preot din 
Turdaș Teodor Adam și dl notar corn. I. Roșu, 
din parte gr-cat. dl protopop Dr. Iultu Rațiu, 
preotul din Turdaș D. lancu si dl Dr. St. 
Erdilyi.

Fiind și dintr’o parte și dintr’alta aplicare 
și bunăvoință, înțelegerea a fost ușoară: s’a 
hotărît ca confesiunea gr.-or., ca mai numă- 
roasă, șe susție școala, ear’ cea gr.-cat să-’și 
trimită fiii acolo dând ajutor la salarul învă- 
țătoresc, la acea parte ce se scoate din re
partiție. (O parte să capătă din alodiu. Ce 
mai lipsește se va face repartiție și pe gr.-or. 
și pe gr.-catolici).

In urma acesteia gr.-or. au hotărit mărirea 
școlii după planul întărit deja de consistor, 
ca să fie deplin corespunzătoare cerințelor 
timpului și trebuințelor, — prin ce scapă Tur- 
dășenii și de nenorocirea de-a se trezi pe cap 
cu o școală de-a lui Răthi, care amenința cu 
închidere pe amândouă cele de până acum. 
In primăvară se apucă de edificare.

Comitetele parochiale fac acum raport 
despre acest lucru Consistoarelor lor (prin 
scaunele protopresbiterale) și măritele con- 
sistoare dela Sibiiu și Lugoj, sânt rugate, în 
folosul comun al școalei și neamului, să re- 
solve în grabă această cauză.

Eată un lucru bun prin bunăînțelegere. 
Și câte n'am putea încă noi Românii, de-am 
fi numai ceva mai puțin.... „mari de patimi1*!..

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI“
Toamnă.

Când frunza de pe ramuri cade 
Și doine nu mai sună ’n vale, 
Atunci cuprinde ceața ’n vălu-i 
A toamnei chip de jale.

O lasă-’ți vălul tău 
Și tu pe inima-’mi 
Căci și ea-’i astăzi 
Pustie și-obosită.

uitare 
zdrobită — 
ca natura:

Traian Mihaiu.

In vis.
Părea că singuri în grădină
Blând desmerdându-ne am stat,
Dar’ nu știu cum, că de odată
Noi pentru-o roză ne-am... certat!

Cum zorile se arătară
Eu la fereastră-am alergat,
Și-am văzut roza în grădină,
Ch ar pentru care ne-am certat.

Tu vis frumos, nebun de-odată,
Tu nu cunoști iubirea mea,
Că pentru-o lume, nu o floare,
Cu ea nu m’aș putea certa!..

N. Macrea.

Prin iarbă.
«Trifoi cu patru foi!< — Și iat-o, 
Fugind fugind sglobie înspre noi. 
Strigând, de sună toată valea: 
«Trifoii Trifoi cu patru foi!<

Ear’ droaia de copii aleargă, 
Găsind înc’un prilej de joc, 
Se cale ’n iarbă buruina 
Prevestioare de noroc.

Privindu-’i, uit durerea mea, 
Ce face sângele să-’mi fiarbă,
Căci mă gândesc la vremea când 
Găsiam și eu noroc prin iarbă.

Cătați copii I — Și când găsiți, 
Strigați, pădurea să răsune. — 
Odată veți ofta și voi:
«Trifoiul n'a știut ce spunel<

Radu D, Rosetti.

Ochiul boului.
S'adunaseră odată toate paserile de pe 

pămănt, ca să-’și aleagă împărat. Au venit 
și cele mici și cele mari, și cele urîte și cele 
frumoase, și multă vreme sau gâlcevit acolo 
pe câmpie și nu s’au putut înțelege. Nu 
știau după ce să se ia în alegerea împăratului;

după frumseța penelor, după cântec, după 
putere ori după ce?

Fiecare se credea vrednică de împărat. 
Striga mai ales păunul, că el trebue să fie 
stăpân, căci avea cele mai frumoase pene. 
S’au împotrivit altele, zicendu-’i, că dacă are 
pene frumoase, n’are glas de loc, și-ar fi rușine 
să se aleagă un împărat care cântă așa de 
urît. Atunci, dacă e după glas, privighitoarea 
se ne fie împărat, strigară altele. Dar’ nici 
așa nu era bine: cum să fie împărat o pasere 
așa de mică?

In urmă, după multe învîrtituri încoace, se 
învoiră toate, se aleagă împărat pe cine va 
putea să sboare mai sus. Și s’au așezat toate 
la rînd și la un semn, s’au ridicat de-odată 
în văzduch. Par’că se ridicase un nor, așa 
erau de multe, și par’că să porniseră toate 
vânturile din lume, atâta bătae de aripi era.

Toate se încredeau că vor birui. Ear’ 
ochiul boului, cea mai mică dintre paseri, n’a 
fost așa de proastă să se încreadă; de aceea 
s'a gândit la șiretenie și s’a ascuns prin 
penele vulturului. Ear’ vulturul nici nu ’l-a 
simțit, ear’ celelalte paseri nu l-au văzut.

Și pe cât se ridica norul de paseri, pe 
atâta se împrăștia, pentru-că ici una, mai 
sus alta, rămânea în urmă, obosită, și nu 
putea să sboare spre cer. Și au rămas întâi 
găina și gâscă, apoi gheunoaia și vrabia, și 
apoi altele și altele. Se mai suia însă cu tărie 
vulturul și șoimul, cocorul și rândunica, uliul 
și porumbelul. Dar’ dela un loc a slăbit și 
șoimul și uliul, ar oi a slăbit și cocorul și po
rumbelul. Dar’ lăstunul și vulturul să tot suiau’

In urmă a stat pe loc și lăstunul, că nu mai 
putea. Atunci vulturul singur, în înălțimea 
cerului, s'a mai suit dela lăstun în sus ca 
de-o bătae de pușcă. El era împărat, căci 
el să ridicase mai sus.

Dar’ atunci ochiul-boului eșind de prin 
penele vulturului, s’avîntă în văzduh și se ridică 
sus-sus, cu mult de-asupra bietului vultur. Și 
pe când vulturul da țipete de acolo din al
bastrul cerului și să mândria cu biruința, ochiul 
boului ciripi de de-asupra lui, și-’și bătea joc 
de vultur, spunând că el e împărat. Ear’ pa
serile, prinse de pismă, îi dădeau dreptate, 
numai ca să facă de rușine pe vultur.

Și după învoială, ochiul-boului a rămas 
împărat al paserilor. Dar’ el n’a luat împă
răția pe dreptate și de aceea nici nu s’a bu
curat de dînsa. Pentru-că paserile să rușinau 
să aibă împărat așa de mic și de slab și nici 
nu le venea să creadă că el ar fi putut să 
sboare așa de sus. Și 'l-au chemat să-’și ade
verească puterea sborului și să se mai urce 
așa de sus. Dar’ el știa ce știa și n’a voit.

Și de atunci paserile întruna aleargă după 
el, ca să-’l silească să le facă adeverit lucrul, 
și-’l tot fugăresc să-’l prindă la larg. Dar’ el 
sboară tot printre spinii gardului și prin mă
răcini, pe unde nu-’l pot urmării paserile mai 
mari de cât el, și într’una strigă: eu sânt îm
părat! dar’ la larg nu iese. Și cât e ziua, să 
bat paserile fugărindu-’l, și tot prin garduri 
îl vezi cât e ziua, așa că oamenii au început 
să-'i zică împăratul gardurilor. C.
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Știri politice.
Delegațiunile sânt conchemate pe ziua de 

16 Nov. în Viena, prin rescript împărătesc. 
Partidele din dieta ungurească au fost deja 
provocate și ’și-au și numit pe bărbații lor, 
cari să facă parte din delegațiuni (laolaltă 60). 
Desbaterile delegațiilor se crede că vor ținea 
cel mult 20 de zile.

*
Țarul rusesc și Țarina vor pleca săptă

mâna viitoare la Livadia, unde vor sta până 
la Crăciun.

Se dă în legătură cu asta svonul, că M. 
Sa Regele Carol I. al României, va face o 
visită, după deschiderea Corpurilor Legiui
toare, părechei imperiale rusești la Livadia.

Contra căpătuelilor.
S'au pus miniștrii noștri pe — «îndreptare 

de păcate!» Are haz. Să vezi numai.
întâi ministrul de culte, a dat o circulară 

cătră oficiile ce cad în cercul lui de putere, 
în care zice că... aflând de foarte multe ori, 
că persoane aplicate în oficii de stat în cercul 
seu, fac să fie înaintate nu în urma propriilor 
vrednicii și a regulelor de înaintare, ci prin 
mijlocirea altor persoane cu trecere, din afară 
de acest cerc (care prin urmare nici nu pot 
prețul ce plătește slujbașul cutare în locul 
în care e pus) — și «osândind» acest lucru 
face un fel de amenințare față de cei-ce s'ar 
mai încerca a se vîrî în așa chip în chipiu 
mai larg!..

După el ministrul de justiție a dat o 
circulară, prin care aduce la cunoștința oame
nilor sei, că și el a băgat de seamă în brazda 
slujbașilor «dreptății», că în prea multe rînduri 
se înaintează slujbași nrin «propte» din afară... 
și oprește acest geșeft pentru viitor.

După ei ministrul de finanțe a dat acum, 
săptămâna trecută numai, că toate-’s proas
pete, — o ordinațiune în care zice și el: «In 
cele din urmă vremuri am băgat de seamă 
în foarte multe cașuri („igen szâmos esetben 
tapasztaltam") că persoane aplicate la oficiile 
financiare se silesc a fi înaintați în afară de 
rînd, nu prin meritele câștigate, ci prin părti
nirea unor persoane ce funcționează în diferite 
oficii publice11... și o combate asta.

Ear’ și mai proaspăt a dat președintele 
direcțiunii căilor ferate o ordinațiune de același 
înțeles cătră cei dela drumul de fer, spunând 
că lui de ne nu mirate-ori ’i-s'a întâmplat să 
simtă asta (szâmtalanszor elofordult neki/, — 
si dă și el cu corbaciul peste nasu'ile prea 
tot pe sus purtate și de înălțare doritoare a 
drăguților sei de slujbași.

Și așa mai departe.
Pare a-’i fi prins și pe ei scârba de «nă

ravurile» la care se dedau «frații» lor mai 
mici, și de nesațiul lor!

Căci într'adevăr în zilele noastre, ori-care 
bun și nebun de unguraș, e îmbrățișat și co
coțat în slujbe pe care nu e vrednic și n’are 
pricepere să le poarte. Ear’ pus odată în șea, 
omul începe a se lua în serios că i-s’a „cu
venit" acel post, ba îl mâncă călcâele să se 
urce chiar mai sus!

Cum însă urcarea adesea are trebuință de 
«propte», vajnicii doritori de mărire Li caută 
propte, și... le află! Căci cutare «domn» are 
lipsă de... «altceva», și dă «spiiginul» cerut 
dacă ’i-se dă și lui bine...

Și asta a făcut curat „școală" în țară la 
noii Aci fără «protecție», fără «propte» nu 
mai poți ajunge nimic. Până și slujbele de 
notari se plătesc cu câte 5—600 fi., poate și 
mai mult! Solgăbirăul Beke dela Geoagiu a 
spus în plinul congregației comitatului nostru, 
că pentru un post de notar, un candidat ’i-a 
făgăduit 500 fi., dar’ el n’a primit dela acesta 
nimic...

Cum vor fi căutările de propte pentru 
slujbe mai înalte, și... cât vor fi costând, ar 
putea-o spune cei puși în ele... Căci miniștrii 
unguri, fie ori-cine sigur, nu de flori de măr 
au venit să dee ordinațiunile din vorbă, ci 
s’au încredințat și ei că prea-prea sunt chioare 
împărțirile de oase chiar între ei de ei jude
cate, — dar’ de le-ar asemăna cu celelalte 
naționalități ?

Dovadă de putrejune, de multă putrejune 
sânt acele ordinațiunii

Un lucru frumos.
(Urmare și fine).

II.
A doua hocărîre luată de comitet 

în același scop, de a pune în o lucrare 
mai simțită Reuniunea, pe membrele și 
binevoitoarele ei, e, că în vara anului 
viitor si se țină o Adunare, generală 
mai mare, împreunată cu o EjcpOSÎtie 
de lucruri de mână, ce avem ’de 
gând s’o arangem în stil mai mare: sl 
fie representate la ea toate ținuturile 
comitatului, ba, întrucât se va putea 
toate satele și orașele!

Adunarea și Exposiția aveam de gând 
s’o punem la cale încă în vara anului 
curent, ca iubileu de 10 ani dela înfiin
țarea Reuniunii. Cum însă anul a fost 
așa de rău, și a adus atâta nenorocire 
poporului plugar, ne-am resgândit, că 
poate i-ar fi fost spre greutate popo
rului, și am amînat-o pentru anul viitor, 
când apoi se va ținea negreșit.

Veți înțelege, prea stimată Doamnă, 
că această Adunare și acea Exposiție, 
e o chestie de onoare, de mândrie cul
turală și națională, pentru noi Românele 
și pentru poporul românesc peste tot, 
din acest comitat. De aceea Vă rugăm 
stăruitor să Vă dați toată străduința, ca 
și ținutul, și îndeosebi comuna d-voastre, 
să fie la acea Adunare și Exposiție, cu 
onoare representată.

Veți binevoi dar’ a da încă de pe 
acum veste țerancelor țăsetoare și cu- 
sutoare, despre dorința noastră, și că 
le rugăm să gătească care ce pot mai 
frumos, (e destul câte un obiect dela 
una, pe care să-’l trimită), — să se apuce 
să gătească în decursul iernei lucruri pe 
ales, pentru acea Exposiție. Care cum 
le-au gătat, pot să ni-le trimită aici la 
comitet, unde le vom arangia și păstra 
până la timpul seu.

Să li-se pună în vedere, că la Ex
posiție se vor împărți mai multe premii 
pentru cele mai bine reușite lucruri, și 
vor fi și vendute acelea, despre cari 
vor spune că pot fi vendute, pentru 
prețurile pe care dînsele le vor însemna 
pe lucruri.

*
Reasumând cele de mai sus, Vă 

rugăm prea stimată Doamnă:
să binevoi Ți a aduna în jurul D-Voa- 

stre pe surorile țerance despre care 
știți că-’s mai măiestre, și împărtășindu-le 
cu ce rugare să îndreptează prin aceasta 
«Reuniunea femeilor» noastre cătră 
dînsele, — să le îndemnați ca:

Până la 10 Decemvrie să gătească 
ce pot mai frumos pentru a fi trimis 
la Viena spre venzare;

ear’ de aci încolo să pregătească 
peste iarnă lucruri cu toată inima, pentru 
Exposiția „Reuniunii" noastre dm vara 
viitoare.

Și la unele și la altele lucrul de 
căpetenie e, să fie originale, naționale, 
cu forme învățate dela mamele lor, 
forme ce își au și numirile lor («Cornu 
cel mare», «roata cea mare», «cornu 
berbecelui» etc.)

Pe fiecare lucru să pună o ședulă 
cu numele și locuința lucrătoarei și cu 
prețul lui.

*
Ear’ știm Dv. îndeosebi, ve-Ți face 

un lucru foarte bun, dacă, din când în 
când, ve-Ți binevoi a vă mai duce pe 
la femeile ce au făgăduit că vor lucra, 
și ve-Ți vedea ce vor să lucreze și le 
ve-Ți încuragia într’una.

Reuniunea noastră apoi, Vi-ar fi re
cunoscătoare, dacă Vi-ați lua osteneala 
a întreba pe țesătoare, cum se chiamă 
cutare și cum cutare din motivele (for
mele) ce le-au țesut pe pânzăturile lor, 
și, întrucât se poate, să ne aduna-Ți 
astfel de forme, fie țesute mai multe la 
olaltă, fie bucățele singuratice, scriind 
pe o hârtie lângă ele numele lor.

Am face, cu ele, pentru «Reuniune» 
o colecție de modele (forme), un fel de 
„Albumfnatfional al industriei 
noastre de casă", și mare ar fi me
ritul tuturor celor-ce au ajutat la alcă
tuirea acelui Album /

Toate țerancele noastre au din același 
fel mai multe lucruri, și poate ar fi apli
cate a dărui câte-un exemplar de mustră 
pentru «Reuniune», exemplar din cele 
cu forme mai caracteristice, mai originale. 
«Reuniunea» le-ar păstra pentru totdea
una ca suveniri frumoase, ca documente 
naționale și material de studiu pentru 
învățați. Ear’ înființându-se atelierul 
contemplat de Reuniune, ar servi drept 
modele.

Nădăjduind mult dela bunăvoința și 
străduința cu care ve-Ți lucra pentru 
întruparea dorințelor noastre, în înțelesul 
indigitărilor date de noi aci, și rugându- 
Vă, prea stimată Doamnă, să primi-Ți 
asigurarea distinsei noastre considerațiuni 
ce Vă păstrăm, semnăm cu multă stimă. 
Comitetul „Reuniunii femeilor române 

din comitatul Hunedoarei."
Deva, 25 Octomvrie 1897.

Elena Popu Hossu-Longln,
prefidentă.

Dr. S. Moldovan, adv. Dr. G. Suciu, adv.
secretar I. secretar II.

Notă. Tot fe'ul de știri despre desvoltarea 
lucrării noastre, mulțum te pentru ajutorul dat ori 
darurile făcute, despre succesul atins și ori ce fel de 
avisuri din partea „Reuniunii11, etc. — le veți afla pu
blicate la timpu: seu în foaia noastră din comitat 
„Revista. Orăștiei" din Oriftie.

*
Ori-ce îndemn mai departe din partea 

noastră ca Redacție, e de prisos. Ca să se 
vadă totuși că planul de lucrare al «Reuniunii 
femeilor» din comitatul nostru, e recunoscut 
ca un plan bun și frumos și de alți oameni 
cu judecată, însemnăm că acest apel a fost 
publicat cu mari laude și călduroase stăruiri, 
afară de „Revista Orăștiei", și de cătră „Ga
zeta Transilvaniei" din Rrașov, ,, Tribuna" din 
Sibiiu, „Dreptatea" din TimLoara, etc.

* Gazeta Transilvaniei* din Brașov 
zicea despre el, făcându-’i loc în numârul seu 
poporal de Dumineca trecută:

• Cetitorilor noștri le este cunoscut, că 
«Reuniunea femeilor române din comitatul 
Hunedoarei» de mult timp se ocupă cu un 
plan din cele mai frumoase, care are de scop 
a face cunoscută în lumea mare industria na
țională a țerancelor române, a da un avânt 
mai mare acestei prețioase industrii m totodată 
a pune pe țăranca română în posiție de a-’și 
putea vinde productele industriei sale cu pre
țuri favorabile».

Apoi încheie:
«Sperăm firm, că doamnele și între iga 

inteliginț.ă română, va înțelege importanța 
acestei acțiuni, și se va sili a sprigini din 
răsputeri «Reuniunea» întru teahsarea fru
moaselor sale scopuri».

*< Dreptatea* din Timișoara scrie:
«Este în general cunoscut, că lucrurile de 

mână ale țerancei române, cusăturile, chindt- 
siturile, țesăturile etc sânt pretutindenea ad
mirate de lumea străină și mult căutate. Chiar 
-i saloane princiare sânt împodobite cu perdele, 
covoare etc., lucrate de mâna țerancei române 
Ceca-ce este însă regretabil și în nespusă pa
gubă atât materială cât și morală a poporului 
român, e faptul, că în cele mai multe cașuri 
aceste lucruri trec în străinătate sub firma 
lucrurilor de mână ale unguroaicelor. Este 
destul a indica d. e. activitatea ce o desvoaltă 
în această direcțiune Gyarmati Zziganl, o 
doamnă din jurul Clujului, care pentru o sim
brie de batjocură ia la țesut, cusut, chindisit etc. 
țlrance române din împrejurime, pentru-ca apoi 
lucrurile din mânile acestor românce să le 
trimită pe la exposițiuni, până chiar și la Paris, 
sub firma de „lucruri de mână ale unguroai
celor’" «Kalotaszegi varrottas», secerând cu ele 
admirațiune și laudă pentru țăranca maghiară 
și câștigând și bani frumoși prin vinderea lori

„Abusul ce astfel se face cu lucrurile de 
mână ale țerancei române, s’a sulevat destule- 
ori în presa română, și pareni-se în foișoara 
«Telegrafului Român» un tinăr din părțile 
clujene pe la începutul deceniului curent se 
ocupase pe larg cu chestiunea, arătând taxativ 
«isprăvurile» d-nei Gyarmati. S’a mai scris 
apoi și în celelalte ziare ale noastre despre 
acest lucru, dar’ până acum nu s’a făcut nimic 
întru paralisarea acestui abus, ori, dacă s’a 

făcut din când în când câte ceva, s’a făcut 
numai incidental-exposițiuni locale, etc.

„Cu atât mai deamnă de laudă este deci: 
«Reuniunea femeilor române din comitatul 
Hunedoarei», care după-cum arată apelul de 
mai jos, a câștigat chiar și debușeu (piață) 
pentru lucrurile de mână ale țărancei române 
Importanța actului săvîrșit de numita reuniune 
este indiscutabilă; de aceea publicând mai jos 
apelul în toată extensiunea lui și îndemnând 
și din a noastră parte, ca țărancele române 
să răspundă cu cât mai multe și mai frumoase 
lucruri ieșite din destoinica mână a lor, gra
tulăm numitei reuniuni pentru salutara idee I

«Deie Dumnezeu, ca succesul întreprinderii 
să fie cât mai strălucit!»

PACEA LUMII
O telegramă din Belgrad cu data 

de 4 Nov. aduce vești, cari întăresc știrile 
date, că între Serbia și Bulgaria sânt 
încă mari încordările din pricină că și 
una și alta lucră în ascuns a se întări 
în Macedonia. Eată ce spune telegrama:

«Relațiile dintre Serbia și Bulgaria 
sânt în timpul din urmă foarte neplăcute. 
Pe studenții sârbi din Oskilb, studenții 
bulgari i-au atacat și ’i-au bătut râu! 
Cele mai multe foi scriu articli ame
nințători, și anume se spune, cu știrea 
guvernului. Se zice că Vladan Geor- 
gevici are însărcinare din partea guver
nului, se trimită Bulgariei o notă (scri
soare) în care să-’i ceară că sau s6-’și 
lămurească înaintea Sârbiei scopurile ce 
le are față de Macedonia, sau, dacă nu, 
sâ stee gata de-a se măsura de nou în 
resboiu cu Serbia!

Fapte!
(Urmare).

Pe preotul blând, înțelept și cu tact, po
porul cu drag îl ascultă, și cu drag merge 
după ei, ca și când ar fi fermecat.

Ear’ ca preotul să poată câștiga poporul, 
trebue să se arate cu tragere de inimă pi ntru 
el, cu mare iubire, să înceapă bună oară iarna, 
când nopțile sunt lungi, seara școală cu tine
retul de 16 -30 ani și să-’i învețe mai nainte 
lucruri ce lor le sunt plăcute, precum cântece 
poporale naționale, apoi bisericești, precum și 
din scris, cetit și calculat. Dedat odată tine
retul a se aduna, se poate urma școala cu el, 
arătându-’i originea, fala, mândria lui străbună, 
drepturile lui de cetățean, despre morală și 
caracter, ca prin acestea să înceapă a se cu
noaște și prețui pe sine, și să ție la aceea, ca 
vorba lui să fie vorbă, portul lui port curat, 
datina lui datină străbună, limba lui limbă 
falnică, să știe unde are sâ-’și folosască limba 
sa, și unde a străinului 1 Să fie făcut înțele
gător despre însemnătatea bisericii și a școalei 
lui naționale-confesionale.

Câștigat odată tineretul, preotul ușor poate 
mijloci la popor ridicarea de biserici, școli na
ționale-confesionale, îmbunătățirea sorții preo
ților și învățătorilor confesionali, și toate le 
vor fi ușoare, când la spatele preotului va sta 
tineretul în rînd, și cu el poporul!

In chipul acesta mergând nainte, preotul 
trebue să învețe pe popor să-’și spriginească 
pe al seu, să-’i spună ce înseamnă aceea, ca 
să caute a se f losi de tot ce e român, de 
boltă, de meșteșugar, de advocat, de medic, 
de b ncă, — de tot I Românul Ia Român să 
alerge, banul Românului în pungă românească 
să cadă, dacă ese dela Român.

Ajuns odată aci, apoi e ușor a aduce 
preotul pe popor să-’și facă tovărășii tot felu, 
precum însoțiri de înmormântare, magazin de 
bucate, de consum ș. a. Poate sta apoi preotul 
cu poporul seu organisat legați oare-cum lanț 
unii de alții, contra ori-și-cărui atăcător, și 
contra a ori-ce năcaz.

Și toate acestea se pot isprăvi pe lângă o 
muncă cu minte și stăruitoare, în câțiva ani.

De cât că în această vreme nu este a se 
aștepta recunoștință dela popor, că unii se vor 
împotrivi, alții vor cârti, din nepricepere, dată 
fiind neîncrederea veche a poporului în aproape 
tot ce e nou pentru el, — ci muncă din greu 
se cere, și să nu se lase să se încuibe în 
preot desperarea.

Poporul nostru e bun, creștin și deștept, 
și și setos de a înainta, dar’ așteaptă să-’l 
câștigi prin fapte, prin fapte ce dovedesc că 
la lucru spre binele lui îl chemi I

Dar’ și preotul ca să poată repede înainta 
cu munca spre binele poporului, are lipsă 
mare de spriginul tuturora, poporql însuși, 
să-’l ajuture, primarii comunali să nu-’i facă 
pedeci, docenții, advocații, medicii, băncile ro
mânești, crâșmarii, negustorii și meșteșugarii, 
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scurt: întreaga inteligință să-'i dee spriginul | 
ei Și atunci? Atunci ca prin farmec se va 
schimba în mai bună starea și soartea lui 
întreagă!

Pentru aceea, tu iubit popor românesc, ca 
sfe poți fi dus la pășune grasă, verde, nutri- 
toare sufletește și trupește, ascultă, și întru 
toate cere sfatul preotului tău (înțelegem, fi
rește, pe preotul bun, cinstit, Român adevărat 
și creștin curat), căci el știe slăbiciunea și 
lipsa ta, și te va deștepta în neajunsele tale 
ca să fie spre mărirea lui D-zeu și spre feri
cirea ta. Și să vrei a cumpăra, a vinde, a te 
lecui, a te apăra, a te împrumuta, a jertfi, 
mergi și cere sfatul preotului, și el te va în
drepta pe un drum, care te va duce la bine 
și nu vei umbla ca oaia cea rătăcită întru 
întunerec, ci în lumină. Așa a zis Christos de 
preot și popor : <Cel-ce ascultă de voi (preoți) 
de rnirie ascultă, și cel-ce nu ascultă de voi, 
de mine nu ascultă, și eu încă nu-’i voiu 
asculta pe ei» 1.. Cine altul dacă nu preotul 
e cel chemat de însuși D-zeu ca se lumineze. 
«Voi sfinteți lumina lumii», a zis Christos tot 
despre preoți, între cari cei dintâi sfinții apostoli 
au fost. Și de vei alerga, drag popor, la 
preot după lumină, luminat vei fi. Și atunci ? 
Atunci vor vedea contrarii noștri tăria noastră 
și rînduirea noastră, și napoi vor da, cară noi 
vom merge calea noastră nainte, spre fericirea 
trupului, a sufletului și a națiunii noastre I 

(Va urma).

Un răspuns.
Dobra, 28 Octomvric 1897.

Onorată Rcdacțiune,
Din incidentul uor none invective publi

cate în nrul ultim (44) al «Revistei» sub titlul 
«Stările dela Dobra» mă simt îndatorat față 
de on. cetitori cu deosebire din alte părți, — 
căci pe aici e cunoscută adevărata stare de 
toți oamenii de bună credință, — a preveni 
seducerea opiniunii publice în ce privește 
«Stările dela Dobra». Prea îndelungata mea 
reservă ar putea duce In eroare pe mulți, cari 
sau nu mă cunosc de aproape, sau mă cu
nosc numai după aprețiările sinistre, intre- 
prinse de unii oameni de rea ciedință de un 
timp încoace prin unele ziare. Toată acțiunea 
de subminare s’a început de când cu pregă
tirile pentru îndeplinirea protopresbiteratului.

Ca de comun și aici au competat mai 
mulți îndreptățiți, dintre cari unul voește cu 
ori-c- mijloace prin frate și rudenii a-’și câș
tiga aderenți. De aci provin calumniările 
asupra mea și preamărirea ce'uialalt (vezi 
»Trib. Poporului* nr. din ajunul congresului).

De astă-dată mă mărginesc a declara: 
Toate cuvintele dela începutul coresponden
ței (nr. 44) până la sfirsit, referitoare la per
soana mea scrise cu gând de a mă ponegri, 
sunt calumnii infernale.

Nici o cirtă și nici o iotă din legea bise
ricească fundamentală și normele în vigoare 
n’am călcat.

Abus la nici o alegere n’am comis. In 
special, nici un membru a>dinar In sinodul 
protopresbiteral al Dobrei nu s’a ales din 
tractul Iliei, deși după lege se putea.

Toate sinoadele parochiale le-am știut 
conduce în sensul legilor, atât In parochia 
Dobra, cât și în tract. Am dovedit în peste 
30 cașuri. Chiar și când s’a produs disor- 
dine, m’am știut folosi de lege. (Cașul dela 
Dobra).

Nici când nu m’am folosit de presiune 
nici de mijloace corupătoare, nici n’am su
ferit, ca alții să o facă 1n chestii de alegeri.

In ch< știa cu bucături de »prescuri* de
clar, că acelea au ajuns în posesiune străină, 
dacă au ajuns, sau prin cerșitorte, ca elemo- 
sine, sau prin circin boeman, ca avere străină, 
fără știrea mea.

In chestia cu rachiul numai înlr’atâta e 
greșeală, că nu ew am dat cândva și cuiva 
rachiu, ci tocmai adversarii mei dela înce
putul mișcărilor electorale până bine de cu
rând, căci numai astfel s’a putut lnciripa clica 
contrară. De altfel arătările In afacere sunt 
la locurile competente.

încât corăspund chemării mele ca șef al 
tractului și adm. par. al Dobrei, sunt chemate 
respectivele corporațiuni să judece, ear’ nici 
decum cei nechemați, și mai presus de toate 
cei interesați pentru al lor candidat, deoare-ce 
ei pervers judecă.

Scornitura tendențioasă, de atâtea-ori fo
losită, că m’aș fi expectorat de pe amvon, 
că și numai cu 3 voturi voiu deveni protopop 
e un neadevlr sfruntat. Cu toate ocasiunile, 
când unii sau alții se prea eșofau, am spus, 
că după lege poate fi denumit și cel cu mi
noritate, mai cu seanță dacă e binemeritat 
pentru biserică și școală.

In ce privește amenințarea cu trecerea la 
biserica »soră«, nu s'ar pomeni, observ, că e 
ehBsțig țjf convingere. Ansă nu s’a dat nimănui.

Dacă pentru o persană «țngrață* voesc 
să-’și părăsască credința strămașască, dove
desc puțină tărie de credință, ceea-ee eu nu 
o presupun la nici unul din tractul Dobrei.

Ca de încheiere, terminii nealeși usitați în 
corespondența des amintită o atribuiu firii fa
miliare a concipientului.

Cu stima cuvenită:
Avram S. Pecurariu, 

adm. prot.
♦

P. S. In același timp primim o întimpinare la 
aceeași corespondență, din partea alor 21 de Dobreni 
inteligenți, pe care însă din lipsa de spațiu, o vom 
publica în numărul viitor.

CORESPONDENȚA
Hunedoara, 30 Oct om vrie 1897.

Onorată Rcdacțiune,

Revin la «isprava» săvîrșită de viteazul 
nostru postar din Hunedoara.

N’am zis până acum nimic la «întimpinarea» 
lui din nr. 38 al «Revistei Orăștiei», pentru-că 
bine ați explicat-o d-voastră, că dl Balâzs 
voind să se scuze prin «întimpinarea» sa, 
singur pe sine s’a acuzat.

Dacă era să răspund ceva, o făceam mai 
mult din prilegiul vătămării lui noue, ce pu
blice 'mi-o face acolo, că adecă n’am «cu
noștințe de bună cuviință» și m’am purtat în 
oficiul seu «fără creștere».

Să mă scuze dl Balâzs, sau mai bine zis 
căruntețele dumnealui, dar' și în cașul de față 
tocmai dînsul a dovedit lipsa de bună creștere, 
dovadă răspunsul direcțiunii poștale din Cluj, 
pe care ați binevoit a-'l publica.

Și are încă și «curagiul» să mă amenințe 
cu... proces 1 Poftească I

Până când însă, am la mână resoluțiunea 
direcțiunii poștale din Cluj și declarațiunea- 
întimpinare a dlui «șef de postă», fie asi 
gurat, că amenințarea dumnealui nu mă înfrică, 
din contră, îmi poate servi ca îndemn ca eu 
se-'i intentez proces / Și ași și face-o, dacă nu 
’l-aș compătimi ca pe un om bolnăvicios și 
dacă bătrânețele-’i respectabile,nu mar reținea 
dela acest pasl A^a însă II las în știrea Dom
nului I Și îl las și pentru-că viteazul ce s’a 
purtat așa «lovagias» cu mine, acum văd că 
are «curagiul» numai de a ascunde și a tă
gădui de frică starea adevărată a faptului, 
precum a făcut-o cu ocasiunea cercetării, ce 
s’a făcut ki oficiul seu postai, din partea tri
misului direcțiunii dela Cluj. Cum a simțit 
viteazul c’a făcut-o cam groasă, ca să nu iasă 
atât de mult la iveală «isprava» sa «cavale
rească», — a dresat de timpuriu martorii ca, 
în timpul cercetării să mărturisească în contra 
mea!.. Las că de altcum singurul martor, ce 
’l-a avut, telegrafista, ca oficial al seu, ar fi 
fost un corb alb mărturisind în contra «su
periorului». Pe celalalt martor, un băiat de 
prăvălie de 14—15 ani, ’l-a putut «capacita» 
ușor.

De altcum nu voiu să întru mai în detail, 
descoperind aci și alte urmări, amare pentru 
numitul șef, în urma arătării mele, voiu nu
mai să-’l rog pe dl Balâzs, ca, în interesul 
d-sale, să țină pe viitor cont de ocara și pe
deapsa dictată din partea direcțiunii, și să se 
ferească pe viitor de ori-ce pășire ofensătoare 
față de cetățenii neatîrnători ce au de lucru 
la postă, și din cheltuelile cărora duce și 
dînsul de pe o zi pe alta amărîta-’i vieață..

C. Dima.

Căletorie cu — răcori...
Din Heslingfort se scrie, că Dublowszky, 

sfetnic de stat rusesc, care călătorise în Fînn- 
landa în chestii oficioase, la întoarcere spre 
casă a făcut în tren cunoștință cu un om ce 
’i-a făcut călătoria foarte plăcută, că numai 
nu ’i-a înghețat și măduva spinării în câteva 
ciasuri I.. Era singur într’un cupeu de clasa 
I., când la stația Imatra un domn bine îm
brăcat a urcat și dănsul în același cupeu. 
Străinul care ținea ațintit aspru cu privirea 
pe sfetnic, de-odată îl agrăește:

— Ești D-ta Neamț?
— Nu, eu sânt Rus.
— Ei, atunci poți să te veselești, că 

altfel îți trimiteam un glonț drept îți glavăl
Și cu asta scoate din buzunar un revol

ver și-’l țintește spre capul sfetnicului, care 
sta mirat de ce auzise!

Eu am altfel obiceiul că astfel de lucruri, 
în acest chip le isprăvesc 1 Ce ții d-ta despre 
aceasta ?

— Eu ? Nimica.
— Așa ? — Și In clipa următoare o dur- 

duitură puternică ameți pe bietul sfetnic cu
prins de spaimă, fără a-’l lovi țnș$, Apoi 
urmă;

— Vezi, aeum “ți-am pușcat afară din cap 
gândurile cele false. Vrei poate ca și a doua 
minciună să ’ți-o scot așa?

Dublowszky de spaimă era mort de ju- 
mgtațe, Țrenul sosise tocmai la o haltă, și 
sfetnicul de stat grăbi la fereastră doar’ vede 
pe cineva să-’l cheme într’ajutor. Dar’ în 
clipa aceea îl și apucă de umăr mâna pu

ternică a necunoscutului și-'l apăsă pe locul | 
seu I

— Nu încerca să te depărtezi, că eară 
pușc I Altfel pușcarea mie mi-i petrecere așa 
mare. Știi d-ta înghiți cuțite ?

— Nu. — Și bietului sfetnic simți cum 
îi trec fiori și prin perii din cap 1

— Ei, o să te învăț dară. E lucru ușor. 
Deschide numai gura!.

Lui Dublowszky ii veni gândul să pne 
întrebări «soțului* de drum, că ce fel de 
cuțit e potrivit pentru înghițit, cum trebue 
asta făcut, că potu-se câștiga și bani cu asta? 
Și străinul începu a-’i da răspunsuri lungi la 
fiecare întrebare și a-’i explica cumu-’i meș
teșugul înghițirii de cuțite, așa că tot expli
când se treziră la stația următoare.

— Tocmai bine că am sosit. Cu cuțite 
finnlandene se poate tace ușor. Du-te adă 
iute unu; cu 11 ascut bine și apoi îți taiu 
frumos gâtul cu el I..

Sfetnicul nu așteptă să-'i zică și a doua- 
oară ori să se răsgândească, ci iute plecă, și 
veni eară napoi, dar' — nu mai mult singur, 
ci cu doi panduri, cari legară scurt pe neno
rocitul nebun. S’a descoperit că era un ne
guțător mare, care a fost atacat așa pe neaș
teptate de sminteala minții.

NOUTĂTI
_______ 1

Nouă foaie slovăcească. Precum spune 
«Tr. Pop.» în curând o să apară la aliații 
noștri Slovaci, o nouă foaie „Slovensky Listy", 
odată pe săptămână și dând o deosebită luare 
aminte și trebuințelor economice ale poporului. 
De foaie se leagă bune nădejdi, căci ea va fi 
condusă de dl Gustav Augustini, fost redactor 
la «Tribuna» din Sibiiu mai mulți ani.

• *
„Kulturegylet"-ul din Cluj a împărțit în 

decursul anului școlar trecut 81.000 fl. spre 
scopuri de maghiarisare: susținănd școli, bi
blioteci, dând cât ți școlarilor și cumpărând su
flete de învățători nemaghiari ca să propue 
bine ungureasca! De tot a cheltuit această 
Reuniune peste 500.000 fl. dela înființare 
până azi spre scopurile sale, și totuși mai 
are o avere de peste un milion și jumătate I 
Când vom ști și noi Românii jertfi în așa 
chip pentru așezăminte naționale și culturale 
de-ale noastre, cum o fac Ungurii, cari averi 
întregi ’și-le testează Kulturegylet-uluil?

*
La tribunalul din Deva a fost numit de 

subnotar dl Romul Pap, care mai nainte 
funcționase în aceeași calitate la tribunalul 
din Cluj.

*
Va milion de stupi S’a făcut «numă

rarea poporațiunii» și pentru lumea albinelor, 
în tară la noi, si s’a scos la socoată, că în 
toată țara locuesc laolaltă peste 500.000 familii 
de albine, cari dau un venit de 1,200.000 fl. 
întreagă țara e împărțită în 6 cercuri de stu- 
păritl Cel dintâi e cercul ce se întinde în 
partea de Miază-noapte-Răsărit a țerii, peste 
comitatele Abauj, Bereg etc , ear’ de loc după 
astea vine Ardealul, care tot laolaltă dă un 
cerc de sine stătător, ce dovedește că nu-’s 
Ungurii chiar așa de străini de gândul de-a 
da Ardealului ear’ «autonomia»! Albinelor 
li-au dat-o deja.. Ear’ în Ardeal, comitatul 
cel mai bogat în albine e Solnoc-Dobâca, Si- 
biiul, apoi al nostru, al Hunedoarei, care are 
vre-o 14.000 de familii de albine, cari aduc 
un venit de vre-o 19.000 fl.

*
Cununie. D-șoara Letiția V. Rimbas și 

dl Silviu A. Damian, își vor serba cununia 
Sâmbătă în 8/20 Noemvrie a. c. în biserica 
gr.-or. română din Brad. Trimitem felicită
rile noastre!

— loan Călămariu și Roza Petrescu își 
sărbează cununia în biserica gr.-or. din Hăl- 
magiu la 9 Noemvrie st. v. Dorim noroc!

♦

Cu petri după împăratul Wilhelml In 
săptămâna trecută generalul Bulaw la o 
vânătoare a căzut așa de rău de r>/> ca] 
că a murit în curând. Împăratul ’vVilhelm a 
mers la înmormântarea |ui țn Spilberg el în
suși, însoțit de împărăteasa. In apropiere de 
cimitir se zidea o casă nouă și pe schele 
era plin de lucrători, cari priviau și ei mă
reața înmormântare. De-odată o peâtră mate 
cade cu putere- in mijocul mulțimii, lovind 
in șpale și rănindu-l rău pe principele 
Schănaich, după care urma, numai decât îm
păratul și împărăteasa. Toți cred că peatra 
a fost fără îndoială îndreptată asupra împă
ratului, numai n’a nimerit. împăratul a stat 
îndată pe loc și a dat poruncă, ca pe toți lu
crătorii dela casa ce se zidea, să-'i ducă la 
poliție! Casa a fost îndată împrejmuită de 
gendarmi și polițiști. Ce-o fi eșit la iveală, 
încă nu se știe. Dar’ e semnificativ, cât de 
drag îi au pe puternicul împărat la el acasă, 
mai ales poporul de jos, printre care e foarte 
lățit socialismul contra căruia împăratul s’a 
arătat foarte pornit,

Vicenotar în Pestișul-de-sus se va alege 
în 22 Noemvrie. Până în 21 Nov. sânt a se 
înainta rugările la oficiul protopretorial din 
Hunedoara. Salarul urcă la 500 fl.

♦

Prinos casei Domnului. Stimatul domn 
Dimitrie Grec cu stimata doamnă soția sa 
Elena, »hutman« în »Musariu« (la Brad), ve
nind nainte cu 3—4 săptămâni spre a-’și ve
dea de ale sale în comuna natală Coma, și 
auzind pe subscrisul, că între alte lipse ale 
sf. biserici, e și lipsa de o Evangelie, spre 
scopul acesta au donat sf. biserici 10 fl. v., 
pentru care binefacere, și pe calea aceasta 
aducem cea mai intină mulțămită stimaților 
dăruitori. Cerna, în 12/24 Octomvrie 1897. 
Pentru comitetul parochial gr.-or.: Georgiu 
Gendel, paroch.

*
Loterie. Iubitorilor de-a vă juca la lo

terie, ascultați ce bune isprăvuri faceți prin 
acel joc. încetând loteria mică, s’a făcut so
coată ce venite a adus ea «statului* dela 
1868 când s’a înființat, până acum când a 
încetat. Au pus pe loterie, așa creițărește, 
bieții oameni, mai ales sărăcimea doritoare 
de-a ajunge cumva la bani, 92 de milioane 
floreni I Din acestea s’au plătit napoi pună- 
torilor 38 milioane, cu cheltuelile de mani- 
pulație cu tot. Prin urmare ’i-a rămas «sta
tului» dobândă 54. de milioane floreni I N’a 
dat prin urmare nici jumătate napoi »cercă- 
torilor norocului» lor. Și totuși atâția pătimași 
își aruncă banii în aceste guri largi de bălaur. 
Tot așa e și cu loteria cea nouă, »de clasă*, 
ori-cât s’ar încerca a se îmbăta lumea cu. 
apă rece!

*
Doi băeți săraci, unul absolvent ^te efesefe 

normale, altul și de ci. I. gimnasială, ar dori să 
îmbrățișeze vre-o meserie oarecare, tipografie, 
croitorie, la prăvălie, etc.

Cei-ce ar avea lipsă, să se adreseze la 
redacția noastră și li-se va spune adresa.

Notită Literară.
J

„Castelul din Carpați", roman din 
vieața poporului românesc din Ardeal, scris de 
Iules Verne, mare scriitor francez de rom^c, 
și premiat la timpul seu de academia franceză, 
a apărut în traducere românească, 
bine îngrijită și reușită, de dl Victor Onișor. 
In mijlocul inundațiilor de traduceri ce ni-se 
fac din diferite limbi, mai ales în România și 
anume mai vîrtos de «literați» geșeftari, cari 
rup mai mult decât traduc, traducerea dlui 
Onișor este netăgăduit, mult superioară. Nu 
e însă mai puțin adevărat, că fiind romanul 
luat din vieața poporului și venind nainte în 
el multe figuri din popor, te atinge aproape 
neplăcut limbagiul înalt, plin de neologisme, 
vorbind despre «Bucur» păstorul de oi, e\c‘ 
în locul limbii ușoare poporale, ce mul^ lna/ 
bine ai primit-o în jurul acelor figur^

Cei-ce doresc o lectură fan\astică «ro
mantică», multora dintre cei 'Seprinsi cu di
recția literară mai sănătoa^ a realiștilor, ne
suferită, — aceia iee «castelul din ' Carpați» 
și vor afla în el închipU;rj șj grozăvenii, «scene», 
câte le trebue. A se cere la «Tipografia» 
în Sibiiu.

*
„Foaia Literară" ce apare sub redac- 

țiunea doamnei Lucreția Rudovu-Suciu, în 
Oradea-mare, a încetat de-a mai apare cu. 
numărul de Dumineca trecută, din lipsa, de 
abonenți. Ii trebuiau, ca să poată exisța» celț 
puțin 400 abonați, și avea abia 230..

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Pictoriței.... Admrabil! Gratuite® ti >'

Dorința cu „legatul" nu ’ți-s'a înftpR»> "oul „ butl" 
nosc, merit. Procură-ți numai str» .>Bățae“, recu- 
dar’ te rog nici matale nu ^șnic. . „virgaș". Ei,
și..., hârtie, de nu ear’ ÎH a?a scumpă pe vorbă 

aprinzi paie în cap cu 
, , IMciosul.

nu știu‘ »‘ " lOfdeuna fii cu mine, nu cumva să zici 
lacrăm' ' câ e r^u- Ce mai zic „babele"? Inghețat’au 

‘‘e? £u.
Saxonului.... Favorisat de „Musă" am ajuns, de

parte între munți — ear vâna cea de aur?.... Vai! — 
e vieața din „pe-o gură de raiu"... Deci sumetia n’are 
loc; mai multe când vin Ia joc. — Vă grăbiți că nu 
e bine! Să grăbiți că și Ea vine! — Vicu.

FEL DE FEL
Crăiasă între mame! Această pompoasă 

titulă se cade «doamnei» Perarly Bradfort, 
o tinără femee de Negri. S’a născut în New- 
Orleans și în luna viitoare va fi de 18 ani. 
Dar’ această «doamnă« e măritată deja de 
6 ani. Era abia de 12 când s’a măritat. Și 
în 6 ani a avut deja 8 copii! In 2 rînduri 
a născut gemeni. Și acum earăși e în ajunul 
unui «îmbucurător eveniment familiar*...

POSTA REDACȚIEI.
Dlui I. S. în M. Istoria cu țeranul ce se făcuse 

aproape bun „palriot" și apoi s’a convertit earăși, nu 
era scrisă. Nu o uita! Descrie-ni-o ocasional! Salutări.

Dlui 7. S în B. Ca să Vă punem numele în foaie, 
că la D-Voastiă să se adreseze cel-ce are lipsă, putem 
numai ca inserat pe plată, cu timbru de 30 cr. pentru 
stat, altfel ne apucă finanții!



l'ag 186 — Nr 45 RF VISTA ORĂȘTIEI 1/13 Noemvrie 1897

Isvoare de venit pentru învățători.
De D. Comșa.

(Urmare și fine).

Importanța și rentabilitatea culturii 
poamelor fiind de altcum obștește cu
noscute, ne mărginim a constata faptul 
că: rareori la noi pometuri aevea în
tinse și ținute în regulă deplină. în
vățătorii noștri, chiar și cei înstăriți și 
având unde, nu se disting nici ei în 
aceas’ă privință decât abia foarte puțini. 
Aici se brodeș e v< rba: «mulți chemați, 
dar’ puțini a’eși». Da. mulți ar av> a 
unde și cu c< și toți sun ch< mâți a 
premerge, î trucat pot, cu exemplu 
bun, dar’ puțini se pot mândri cu po
meturi în regulă și avend întindere de 
câte 1—2 jugfire sau doară mai mare. 
N’au decât să voească și învățătorii 
noștri ar putea înființa mulțime de po
meturi largi și îndesuite cu meri și pe* i, 
cireși și nuci resp. cu alune uriașe ori 
strugurei, cari răsplătesc munca și spe
sele cu îmbelșugare.

Când cu altoirea și înființarea de 
pometuri vedem repețindu-se o greșeală 
vrednică de reprobat. Este ruginitul 
obiceiu de a prăsi și cultiva soiuri tel 
și fel, timpurii și târzii, alese și proaste

știe însă, că neguțătorii nu cumpără 
bucuros decât poame alese, târzi. și de 
același soiu și unii refusă cumpărarea 
sub cuvânt de soiuri mestecate. Altoi 
rea, culesul și paza în timpul coacerii, 
păstrarea etc. se pot îndeplini mai cu 
înlesnire cultivând soiuri puține și resp. 
unul singur. Așadar’ soiuri cât mai 
puține și alese, $e înțelege, cu deose
bită îngrijire. Pentru vânzarea în mare 
se recomandă mai ales merele pătule. 
Merele poinice și de Bulzești (Zarand), 
atât de vestite, nu isbutesc bine decât 
pe alocurea, în ținuturi anume. Dintre 
celelalte soiuri prețioase amintim merele 
popești, giogiănești (Gioagiu) și siculam 
(Ungaria). In grupa bogată a parga- 
muteior (Bergamot) aflăm varietăți de 
pere excelente. Deosebită recomandare 
merită, în anumite împrejurări, persccile 
americane de regulă foarte timpurii și 
scumpe, de asemenea alunele uriașe 
(italiane) și nucile cu coaja subțire.

Prin o cultură în mare a strugureilor 
s’ar putea produce vin mult și bun ori 
și unde. Dintre celelalte specii ne măr
ginim a recomanda în treacăt: maroni, 
caise, gutui, cireșe, vișine și prune de 
soiuri uriașe, gustoase și chipeșe.

Supuși fiind unei’ culturi, îngrijire, 
pomii dau roade mănoase în aproape 
fiecare an. între mijloacele, cari asi
gură și sporesc recolta, se numără cu 
deosebire săditul pomilor la o mare 
distanță, îngrășările repețite cu gunoiu 
fluid, compost sau cenușă, stîrpirea rigo- 
roasă a omidelor, curățitul crengilor 
uscate și de prisos și lecuirea fără ză
bavă a ranelor.

Prin scuturarea și aruncatul înda
tinat cu lăstari și petri, multe crengi 
se sfîrtică și recolta următoare se îm
puținează, ear’ poamele se murdăresc 
și se vatăină, trecând adese în grabnică 
putrezire. Asemenea poame trebue con 
sumate sau vândute în pripă după cules, 
când nu au trecere. Din contră, fiind 

•culese în regulă, cu mâna, ele se pot 
conserva și vinde într’un târziu. Prețul 
se urcă în măsură progresivă, începând 
de toamna după cules și până în aju
nul recoltei viitoare.

în consecuențâ, cine poate și știe 
cum să ierneze poamele, va trage cel 
mai mare câștig din recolta produsă. 
Se întâmplă însă și tocmai în anii mănoși 
de ar trebui să vindem pe mai nimica 
cu deosebire poamele anevoie de con
servat Gă-im învățat ri, cari și ei se 
jelu< sc, în lînd cu țeranii, ».ar’ n’a.

cuvânt; căci mai ales ei chemați ar fi 
să întrevină, producând unul poame 
uscate excelente, altul lictar mult, al 
treilea vin, rachiu etc. Urmând la pre
gătire cum ar trebui, aceste producte 
răsplătesc munca și micile spese cu pri
sos. Măiestria pregătirii e ușoară și 
poate fi agonisită din scrieri sau în 
practica zilnică. Sigură și bună do
bândă promite rășina fluidă de altoit, 
a cărei pregăiire ar putea face parte 
din ocupațiunile a 3—4 învățători.

Până a nu sfîrșî cu ce aveam de 
spus in materie de pomă it, vom adaoga 
< xpun ie.i câtorva isvoare de venit aparte

Pi- seam parcurilor, grădinilor, pro- 
menăzilor și vilelor orășenești, din ce 
în ce mai numeroase, se folosesc brazi, 
în număr, putem zice, uriaș. Cumpă 
tărie merg sporind cu repejune an de 
an. Abstracție făcând de puținul ma
terial datorit grădinarilor indigeni, acești 
brazi se aduc din străinătate. Primă
vara întâlnim uneori vagoane tixite de 
brazi, mari și mici, și totuși, mulți oră
șeni se vaeră, că nu au de unde cum
păra provisiuni mai mici, fie și cu pre
țuri pipărate. Cunoaștem samsari, ca i 
din specula cu br izi au profitat bani 
din greu. Destul că brazii au și vor 
avea mare trecere la orașe, unde se 
îmbie de sută 5 —100 fl, se înțelege 
brazi aevea frumoși, înzestrați cu pâ 
mânt la rădăcini și 40—150 cm. înalți. 
Brazii de soiuri nobile se vând cu pre
țuri îndoite și întreite chiar.

învățătorii deci, cari vor și au unde, 
n’au decât să prăsască, alăturea de 
altoi și pădureți, brazi cât de mulți. 
Dintre soiurile proprii munților noștri 
recomandăm bradul nemeș, ear’ din cele 
aevea nobile bradul uriaș Wellingtonia, 
pinul nobil, Douglas și austriac, chipa
rosul, cedrul, sneapănul auriu compact 
și piramidal. Brazii indigeni obicinuiți 
se cumpără bucuros și ei, cu deosebire 
pentru croirea de garduri vii. Prin mij
locirea unui pricepător, comerciant sau 
forestier, se poate căpăta sămânță de 
ori-ce soiu. Se află de altcum grădinari, 
cari îmbie cu ridicata brazi mărunți, 
diverse soiuri. Asemenea brădișori se 
prind ușor, sădiți fiind cum trebue.

Brazi obicinuiți și nemeși se află 
destui prin munți. Dacă se scot cu 
pământ și glie cu tot și se strămută în 
grădină sau aiurea la adăpost, ei se 
prind și înaintează bine chiar și la vîrsta 
de 4—7 ani. Vântul și uscăciunea nu 
le priesc. Strămutarea de mai târziu 
isbutește cu siguranță. Unde aducerea 
de-a munte ar fi împreunată cu mari 
greutăți și eventuale pedepse cum și în 
ținuturile fără brădet, nu rămâne decât 
prăsirea cam anevoioasă din sămânță 
sau doară și mai potrivit din brădișori 
cumpărați; anevoioasă și cerând lungă 
așteptare. Decât însă brazi puținei și 
feluriți, aduși cu mult năcaz, mai bine 
sămânță, care îngădue producerea de 
brazi în mare, egal desvoltați și de soiuri 
nobile.

în măsură mai restrînsă se cumpără 
la orașe, bucata cu 40—150 cr. arbori 
altoiți, d. e. acați roșii și moțați, frasini 
și carpeni pletoși, stejari piramidali și 
aurii, arțari cu foi pistrițe etc. în sco
pul prăsirii, arborii se aduc din pădure 
și se strămută în grădină, unde la timpul 
seu se a'.toește cu surcei procurați din 
orașe.

De o m ire trecere se bucură așa 
numitele tufe decorative. Afară de a 
unor soiuri mai gingașe, prăsirea e ușoară 
și foarte spornică.

în amănunte nu întrăm, spațiul, de 
care dispunem, fiind mult prea îngust 
și nici că am avut în vedere decât să 
atingem part< a comercială Rămâne deci 
în sarcina celor interesați a se lămuil 
din sc ieri speciale și resp. a cere in
form iții prin epis ole adresa e scriito

rului acestora ori comitetului Reuniunii 
agricole.

Vrednică de amintire osebită e pră
sirea atât de rentabilă a trandafirilor, 
se înțelege, de soiuri nobile și alese 
cu pricepere. Orașele noastre consumă 
anual mii și zeci de mii, bucata cu 
30—100 cr. învățătorii noștri ar putea 
și ei participa la suma foarte însem ată, 
care se cheltuește de dragul atâtor tran
dafiri mândri și scumpi. Măi< stria de 
a prăsi trandafiri altoiți în mare poate 
fi învățată mult mai ușor decum se 
crede. Ea consistă în producerea de 
măceși (măcieși, ruj>, trandafiri sălbatici) 
rădeci oși și subțiri, cari se oculează 
vara prin surcei nobili, aleși și procur ți 
anume. Prăsirea de măceși, din semență, 
este și ea rentabi ă și puțin anevoioasă 
Ivindu-se trebuința, vom servi cu amă
nunte în partea poștei redacției sau și 
altcum.

în sau aproape de orașe poate servi 
drept isvor nesecat de câștig legumăritul. 
învățătorii, cari locuesc în depărtări, ar 
putea lucra cu dobândă sigură prăsind, 
firește în mare și de calitate neîntrecută, 
una sau alta dintre legumite bănoase 
și ușor de transportat, d. e. usturoiu 
(aiu), ceapă, hrean, țeler, petrînjei. De 
unde nu, ar putea produce cutare să
mânță rentabilă sau doară sirup de 
pătlăgele (paradase, porodici), păstăi 
mutate de fasole ori alte conserve, cari 
la orașe au primăvara mare trecere. 
Mărginind producțiunea legumilor fie și 
numai la trebuințele casei proprii, în

vățătorii ar cruța multe spese și umblete 
pe lângă că ar îndupleca poporul să-’i 
urmeze. Așadar’ câștig duplu.

Florăritul propriu zis îmbie și el 
ocupațiuni în parte foarte rentabile. 
Spațiul, de care dispunem aici, reamin
tim, nu îngădue amănunte. Vom ob
serva deci în treacăt, că prăsirea multor 
sămințe prețioase nu reclamă te miri 
ce destoinicie, nici muncă grea și cu 
atât mai puțin tărâm larg. Așa d. e. 
cu înlesnire s’ar putea realisa de kg. 
5—20 fl. pentru sămânța de resedă, 
micșunele, ploscuțe (phlox), creasta co
coșului, garoafe, pintenași, ochiul-șerpelui, 
v< rbine, mărgărite, vioaie etc, subînțe
legând fruntea varietăților moderne Cepe 
și resp. tubercule de săbiuțe (gladiolus), 
begonii etc., soiuri de frunte, deși spor
nice și ușor de cultivat, pot fi vândute 
în mare, suta cu 5—10 fl

CALINDARUL SgPTEMÂNEI

Zilele Călindaru) vecliiu Căiindarul nou

Dumin. 6-a a lui Luca (23 d. Rus.), g’. 5. v. 11

Dum.
Luni
Marți 

ere.
Joi 
Vineri 
Sâmb.

2 M. Archinrl.
3 M. Achepsim
4 C Ioani' hie
5 ’l. Galatiun
6 P. Pa vel
7 SS. 33 Vartir-
8 (f) Archattf/.

14 Vener.rnt
15 Leopold
16 Otrnar
17 Grig.itie
18 Odo
1!) E.isavcta
20 Eelice

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barițiu.

a». „VICTORIA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII.

Sediul: ARAD, casa proprie, calea Ârchiducelui Iosif n. 2.
întemeiată la 1887.

Capital de acții: fl. 300.000. Fond de reservă fl. 1OO.OOO.
Depuneri fl. 1,000.000. Circulația anuală fl. 15,000.000.

Primește depuneri spre fructificare, după care solvește 5% 
interese fără privire la terminul de abzicere.

Dare de venit după interese încă o solvește institutul separat.
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 

îndată la presentarea libelului fără abzicere.
Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc momentan 

după sosirea comandei.
Direcțiunea institutului.(165) 13—

1LEA

>

a

INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII IN 0REȘ1IE.

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

Circulație anuală: fl. 3,000.000. (196) 24—

Institutul face următoarele operațiuni, la cari recomandă serviciile sale:

1) acordă împrumuturi cu interese de 8°/0;
2) primește depuneri, d< la particulari cu 5 

și cu 51/2. ear’ dela corporațiuni cul
turale <.u 6°/0;
cumpără și vinde realități;

La institut se mai află
vindere confo m Prospectului
tutului sub Nr. 68 1897,
Ori-ce afacere se poate recolva și informări se pot

institutului, ear’ în scris prin corespondență.

o.fstie, în iunie 1897. Direcțiunea.
1

3)

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

3. 4. 5.

500 actii 
staverit de

proprii, puse în 
Direcțiunea insti-

lua verbal în biuroul

> > > «>• < >; > > > >■ > 4 * > 4 ■>»: >: 4 >: ♦ »
„MINERVA" institut tipografic in Orăștie


