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Ne întrec Sașii!..
Arzătoarea chestie a legii ce e așe

zată pe masa verde a dietei, de a ma- 
ghiarisa toate numele comunelor, a ho
tarelor, a sigilelor și ștampilelor, etc., 
ar fi trebuit se ridice o furtună de pro
testare ne mai văzută, din partea tu
turor popoarelor nemaghiare din țeară.

Noi, între cei dintâi, am arătat ce 
mișelesc atac se îndreptează contra noas
tră prin nou plănuita lege, și că s’ar 
cădea să facă conducătorii noștri na
ționali tot ce le stă în putință, pentru 
a arăta lumii neliniștea, nemulțumirea, 
protestarea puternică, unanimă, a popo
rului nostru contra acestei legi.

Corespondentul nostru zarandean în 
numărul trecut, a mers până a declara, 
că e foarte nemulțumit și cu el alăturea 
mulți încă, de „conducerea națională’' care 
nici în fața alor astfel de atentate grele 
asupra noastră, nu dă semne de vieață /

Am primit însă în același timp știre 
că »se lucrează«, se «pregătește* casă 
se facă ceva, și ne-am liniștit nițel. Dar’ 
eată trec săptămâni, și ne întrec alții, 
mai puțin „ultraiști" decât noi, și noi... 
tot nu facem nimic!

Concetățenii noștri sânt oameni, 
cari au pus, de-un șir de ani acum, la 
picior pușca cea de răsboiu, și au por
nit pe calea de-a dobândi dar’ prin 
bunăînvoeală, prin înțelegere deaproape, 
câte o cruțare naționalității lor, și șed, 
prin trimișii lor, în dietă pe scaun 
alăturea de guvernul unguresc, — dar’ 
totuși în fața acestui plan de lege, au 
sărit ca mușcați de șerpe de pe scau
nul de ședere, și au ridicat earăși deo
dată, și toți, arma dela picior, și au de
clarat luptă guvernului tovarăș până ieri 1

Chiar și Sașii moderați (bătrâni) prin 
organul lor din Sibiiu au dat un țipet 
și alarmă, cei tineri («verzii*) cu atât 
mai vîrtos!

Ei au pus la cale un șir întreg de 
întruniri poporale de alegători, începând 
cu una, mâne, în Sibiiu, după care vor 
urma în toate cercurile unde ei aleg 
deputați.

„S D. Tageblat“-v\. din Sibiiu, or
ganul celor-ce cred că cu buna mai 
mult poți dobândi dela Unguri ca cu 
răul, scrie în fața mișcării lor de pro
testare, între altele:

• Ne-am reținut ani de zile, cu toate du
cerile care ne-au rlsbit, ne-am obicinuit cu 
» răbdarea ți purtarea lor ; nu ni-se poate face 
•‘reproșul, că începem cu ușurătate o nouă 
„luptă! Dad e nevrednică națiunea, 
care nu jertfește totul pentru onoa
rea 8a“ !

Ear’ „Kronstâdter Zeitung“-ul dela 
Brașov, salutând pe betrâni că dau și 
ei alarm de luptă, și strigând: „Sibiiul 
nainte!“ — cere ca hotărîrile ce se vor 
lua în adunări

se fie consfințite din partea tuturor (ale
gatorilor lor) ca sa se știe, „că în Ungaria 
viețuește un popor german care nu 
voește se jertfească trecutul seu glo
rios și viitorul seu, apucăturilor șo- 
vinistice ale unui guvern fără minte"!..

Și, putem avea credință, că vor și da 
semn despre aceasta, în întrunirile lor.

Ear’ noi?
Noi... vom aștepta până D-zeu știe 

când, până lucrul se va învechi de se 
va părea că e „prea întârziat**... cum 
ne-am pomenit cu destule momente 
bune, că au trecut!

La tot cașul e foarte rușinos, că noi, 
ce ne pretindem a forma un partid na
țional „tare1*, ce n’a putut fi nici „atins1* 
decum „zdrobit** prin ordinațiunile mi- 
nisteniale, ese la iveală că sântem, „trei 
milioare**, mai slabi ca cele 200.000 
Sași, și greoi la mișcare de desperat!

Acum se vede bine „organisația1* 
noastră, care ar fi trebuit să preocupe 
pe conducătorii noștri politici, care ar 
trebui acum să fie atât de isteț înjghebată, 

cât la o singură lovitură din centru, s6 
se miște până în cele mai îndepărtate 
unghiuri și să dee răsunet care să cu- 
trămure și pe cei mai fără minte, din 
guvernul din Pesta!

Dar' nu cum acum aparem!
«Se va face«, «se va face«...
Dar’ când și oe?

Un avis!
— De-ale „Reuniunii femeilor" —
Aflăm cu bucurie, că apelul „Reuniunii 

femeilor române" din comitatul nostru, a aflat 
răsunet, și deja multe harnice Romancuțe au 
grăbit a trimite pe adresa stimatei doamne 
presidentă la Deva, lucruri de mână pe ales, 
frumoase.

Vom arata, la timp, și cu numele pe vred
nicele femei ce dau întârziat a da ascultare 
unei invitări la un bun lucru.

In același timp d-na presidentă, Elena 
Hossu-Longin, a îngrijit ca legăturile cu 
firma din Viena sa fie pregătite.

Se avisează prin aceasta stimatele d-ne 
și surori țerance ce ar avea de gând sa mai 
trimită lucruri de mână, că d-na Hossu, pre- 
sidenta Reuniunii, pleacă deja în 10 De
cemvrie la Viena cu acelea pe care le are 
și cari s'or mai aduna.

Cele-ce mai au de gând, s& binevoească 
dar* a grăbi cu trimiterea, ca pe acea 
zi (io Decemvrie) lucrurile se fie în Deva 
(deci cel mai târziu în 8 Dec. sa fie puse la 
postă), căci altfel vor sosi după plecare, și 
n'ar mai putea fi duse, (ci cel mult trimise 
ulterior pe postă, cu spese prea mari).

Pe lucru dar cu hărnicie și grabă i
Stimatele trimițetoare insa, sunt rugate 

se nu pună prețuri prea mari, nu cumva chiar 
acum ca începători, sa se facă marfei intrarea 
și desfacerea grea ori chiar peste putință, 
fiind acolo astfel de lucruri dela Croați, 
Bohemi, până și din China, foarte frumoase, 
dar și foarte ieftine !

„Kulturegylet“-ul la noi.
Am arătat într’un număr trecut cât a chel

tuit „Kulturegylet“-ul în anul trecut (81.000 fl.) 
spre scopuri de maghiarisare. Nu va fi fără 
interes să arătăm de astă-dată, cât cade din 
această sumă pe comitatul nostru, al Hune
doarei, și cum e înrădăcinat acest pir veninos 
în tărîmul curat românesc al acestui comitat ?

In darea de samă pe larg ce comitetul 
central din Cluj a fâcut’o asupra anului trecut, 
aflăm amănunte și despre aceasta:

Comitatul întreg formează laolaltă un 
„despărțămănt“ al fabricei de maghiarisare 
din Cluj, cu centrul în Deva, și are președinte 
pe Kun Găza, ear’ vice pe Răthi Lajos. Membri, 
toți slujbașii și înșinorații din Deva.

Din lucrarea acestui despărțământ ca mai 
însemnată e scoasă la iveală strădania ce 'și-a 
dat de-a înființa filiale (subdespărțăminte), apoi 
biblioteci poporale, din care se dau cărți de 
cetit gratis, și coruri sătești. A înființat în 
anume părți asile de vară pentru copii, și în 
adunările sale a luat hotărîri ocoșe privitoare 
la ajungerea „scopului*1 final, al maghiarisării.

S'au dat ajutoare din Cluj pentru acest 
comitat, dela înființarea reuniunii până azi 
14.879 fl., ear' în anul trecut singur, 1570 fl. 
cari s'au împărțit precum urmează:

Asilelor de copii din Deva, Petroșeni, și 
Orăștie, 650 fl. Convictului școalei reale din 
Deva 150 fl. Preoților maghiari din Dobra, 
Hondol și Pesteșul-inf. 220 fl. învățătoarelor 
de lucru de mână dela școla de stat din 
Geoagiu, și dela școalele reformate din Rapolt 
si Hăsdat 250 fl. si pentru 6 asile de vară 
300 fl.

Despărțământul a avut însuși întrate 2046 fl. 
59 cr., din care a dat ajutoare 2008 fl. 60 cr.

Pe cuprinsul acestui comitat românesc, se 
află nu mai puțin ca 12 filiale: în Geoagiul- 
inf., Băița, Hațeg, Brad, Baia-de-Criș, Ilia, Săcă- 
rămb, Petroșeni, Simeria, Puiu, Orăștie, și Deva. 
Ear’ în Hunedoara, afară de acestea, se mai 
află o „secție orășenească'* de sine stătătoare!

♦
Acum să stăm strîmb și să judecăm drept I
Unguri sânt în acest comitat, cu Jidovi 

cu tot, 5°/0, adecă cinci din o sută de locuitori! 
și așa puțini câți sânt tot au contribuit pentru
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Iubirea ’n agonie
Se văietă plângând,
Mă ’mbie și mă roagă
Și-mi lăcrimează ’n gând:

„Mai dum'odată ’n cale-i
Privirea să-’mi arunc:
Mi-e jale, cum de-o mamă 
Stingher tânjește-un prunc.

„Mi-e dor de zeea mândră 
Pe-altarul cării mor — 
Și’n glodul nesimțirii 
Mi-e sete de isvor.“

Iubirea ’n agonie
Mi-o mângâi și-o alin;
I-adap cu lacrămi setea
Și’n cântece o mint.

Ear’ în amurg pe drumuri 
Rătăcitor apuc.
....Vai! drumurile toate
Tot într’acolo duc....

Tristis.

Zapis țigănesc.
Mai văzuseră țiganii din sălaș urși fru

moși — că doară ursari erau ori fuseseră 
mai toți — dar’ urs ca Ganciu al vătafului 
Danciu, nu mai pomeniseră.

Se dusese vestea de el peste nouă sălașe, 
de cum era de mare și de fălos, de cum 
strălucia blana pe el și de cum juca de fără 
de cusur. Și cât era de mare și de greu, 
când călca pe câte un țăran de durere de 
oase, și-’i zicea vătăfu pe țigănește: »hușor 
Ganciule!< apoi taman ca o pană era, nu 
era mai greu.

Seara, când avea vătaful chef, 11 juca.
Atunci se strîngea țigănimea toată și se 

făcea ocol împrejur pe lângă focuri, și se uitau 
toți la el și se minunau.

Când îi venea une-ori lui Ganciu câte 
un arțag de nu vrea să asculte ce li porun
cea Danciu, și-’l izbea ăsta cu ciomagu peste 
picioare, apoi urla o dată de răsuna pădurea 
lângă care poposise sălașul, și dănciucii ăi 
mici numai îi auzeai: «hiuliu!» și se risipeau, 
care pe unde apucau, de groază, ear’ țiganii 
ăi bătrâni se prăpădeau de rîs și le strigau 
din urmă:

«Fugiți măi... Fuga mă ca va prinde măi., 
da fuga mă, cate-a mâncați..»

Și dănciucii țipau și fugeau.
Cănd o dată, ce să vezi ? Se pomeni vă- 

tafu că ursului nu-’i sânt toți boii acasă: nu 
mai sărea cu inimă, și abia îl tîra după el, 
de unde înainte nu-’l putea ținea locului. Ce 
să tacă? Se gândi să-’l vănză până nu cade 
în ghiara boalei de tot, și dădu de veste prin 
toate sălașele dimprejur că îl vinde.

De știut îl știa toată țigănimea, că toți 
rîvniseră la el.

Cum ajunse vestea la urechea vătafului 
Hanciu, cum puse mărțoaga la cotigă și porni.

— Bună ziua, vatașe.
— Buna sa fie, vatașe...
— Ce-am auzit, vatașe, ca vinzi pe Ganciu?
— II vănz.
— Ei da da ce, are vr'un cusur, cevașilea?
— Auliul n’are cusur, zău n’are; iaca mare 

’mi-e zău... n’are nici picătură de cusur... sa 
ți’l joc sa’l vezi... da n’am parale, ce sa faci... 
Stai sa ți’l aduc sa’l vezi cu ochii...

Și se duse Danciu unde avea ursu, și-’l 
trase bine de gură cu lanțul, îi dădu un cio
mag să-’l îndârjească ca să aibă inimă la joc, 
și-’l aduse.

Ii plăcu lui Hanciu și se învoiră din parale.
Ce se gândi Danciu ? Să facă un zapis 

ca nu cumva Hanciu să bage de seamă pe 
urmă că e ursul bolnav și să vie să ceară 
banii îndărăt.

— Acu să facem un zapisu, vatașe, și pa 
urma sa bem un haldamașu.

Hanciu se gândi și el că luase ursul cam 
eftin și-’i era să nu-’și ia seama Danciu.

— Sa facem, vezi bine, cum sa nu facem, 
răspunse.

Și plecară la primărie.
Găsiră acolo pe notar, un notar dela 

București, îmbrăcat nemțește.
— Sărutăm mâna, boiarule, ziseră țigani; 

am venit să ne facem un zapisu, boiarule, 
ș’om face cinstea pa urma...

Notarul se puse și scrise p’o hârtie mare. 
Pe urmă le-o ceti:
«Eu vătaful Danciu, în urma tnvoelei con

cepute cu vătaful Hanciu, ’i-am predat ursul 
meu, ear’ dumnealui se angajează...»

După-ce-’l ceti tot, până la isprăvit, răsu
flă o dată de repede ce-’l cetise și întrebă:

— Ei, ce ziceți ?
Țiganii se scărpinau în cap și se uitau 

unul la altul.
— De, boiarule, ce sa zicem? începu în

tr’un sfîrșit Danciu; lunga e... frumoasa e... 
nu e priceaputa, boiarule!...

— Cum nu e pricepută, mă țigane, n’auzi?.. 
«Eu vătaful...»

— Nu e, zău, boiarule; al dracului sa 
fiu dac’am priceput cevașilea... uite, lașa sa’ți 
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un scop „cultural“-național al lor peste 2000 fl. 
într’un an!

Ear’ noi Românii sfintem dk 19 ori mai 
mulți ca ei! Și avem și noi aici, în cuprinsul 
aceluiași comitat, vre-o 4 despărțăminte de-ale 
»Asociațiunii», un fel de Kulturegylet al nostru. 
Dar’ noi, cei de 19 ori atâta câți Ungurii, 
dat'am oare de 19 ori cât ei, deci vre-o 
36.000 fl. pentru a noastră Asociațiune cul- 
turală-națională ? Nici vorbă I Bine, dar’ atunci 
dat’am toți laolaltă, mulți câți sântem, cel 
puțin cât ei, deci de 19 ori mai puțin ca ei?

Luați numai dările de samă despre lu
crarea și venitele celor 4 despărțăminte ale 
»Asociațiunii<, uitați-vă în ele, și veți vedea 
că... nici atâta!

Dacă poți aduna la un despărțământ 200 fl. 
pe an, ești fălos! Unele nu pot nici atâta și 
de aceea trebue să doarmă de tot!..

Eată slăbiciunea noastră și eată tăria lor!

Eată o parte bună la Unguri, care ne-ar 
putea slugi și noue de oglingă, de pildă: mâna 
bogată cu care ei jertfesc pentru scopuri na
ționale de-a lor I De-aceea se și duc ei cu 
>dampf< înainte în toate privințele, ear’ noi 
în aproape toate ale noastre, mișcăm ca trași 
de carul cu boii...

Să ne împăcăm odată și noi cu gândul 
jertfei pe altarul națiunii și al așezămintelor 
ei, și să jertfim, că de unde nu, ne întrece 
toată lumea, și noi tot Cenușotcă ne trezim 
că sfintem cu neamul nostru între celelalte 
neamuri!..

Pacea Lumii

Intre Germania și China.

se pare că se tot îngroașă gluma. O 
telegramă dela 23 Nov. din Kiel, ves
tește :>

Corăbiile de rezboiu «Deutschlad» 
și «Geffion», pleacă în 10 Decemvrie, 
sub comanda principelui Henrick, spre 
China i..

Englezii în Sudan.

La Londra a sosit următoarea tele
gramă din Zanzibar: Expediția pornită 
spre lăuntrul țerii de cătră majorul Mac- 
donald, a fost atacată la Usoga de trupe 
de râsculați din Sudan și de o „wa- 
ganda“ de 150 Mohamedani. După luptă 
de mai multe ore, resculații abia au 
putut fi respinși, parte omorînd parte 
prinzând vre-o 100 dintre ei. Din parte

spui io, cum sa zici... Iți dau o pesia de cinci 
lei numai sa zici cum hoi zice io...

— Cum să zic mă, cum să zic? Aide, 
spune,

— Eaca, boiarule, zi hașa:
Vatafu Danciu
A vândut hursu Ganciu
Lu vatafu Hanciu...
’L-a văzut
’L-a plăcut
’L-a cantat
’L-a jucat
’L-a plimbat din par hin par
Fara de cusur macar..
Bani haa dat,
Hurs a luat.
— Am scris, zise notarul când isprăvi.
— Acuma logofete, pune picătură lingă 

iscălitură sa nu se faca ’ncurcatura... Și iaca, 
boiarule, s’a isprăviți... ce mai tura vura ha- 
tâta tevatura!... Dumitru Stăncescu.

Iubitei.
Și când din visuri mă trezesc
Gândind la tine ’ntr'una,
Căci tu ’mi-ai fost și îmi vei fi 
Iubită ’ntotdeauna,

Și când în ochii tăi privesc 
îmi pare tot un vis,
Și uit a lumii sbuciumări,
Trăesc în paradis!..

Cât bine cerul mie-'mi vrea I
Când dinți’a lui mărire,
El peste mine varsă azi
Atâta fericire I...

Ar, Macrea. 

I engleză au rămas morți pe câmpul de 
luptă un oficer și 16 soldați și 30 răniți.

Din Mombasa îndată au pornit trupe 
spre întărirea trupelor lui Macdonald.

Dela Deva.
Sinodul parochiei gr.-or. Deva.
Se va ținea Dumineca viitoare, la 16/28 

Noemvrie. Obiectele puse Ia oreinea zilei 
sunt de o rară însemnătate, care tae adânc 
într’un viitor de înflorire apropiată a acestei 
parochii.

Un bun început s’a făcut deja. Școala e 
gata și prevăzută în de așa, încât însuși re- 
visorul școlar Rethy laudă școala într’un script 
oficios.

Eată obiectele acelui sinod: 1. Alegerea 
învățătorului. 2. Noua arondare a parochiei I. 
și II. cu regularea venitelor preoțești. 3. Vo
tul colectiv al parochiei centrale Deva la ale
gerea de protopresbiter. Urgentarea alegerii. 
4 Budgetul parochiei pe anul 1897. 5 Pro
punerea secretarului și epitropului prim Aug. 
A. Nicoară. 6. Raportul comisiunii exmise 
din sinodul trecut pentru revisuirea rațioci- 
niului din 1896. 7. Acte și propuneri înain
tate la presidiu cu cel puțin 24 de ore îna
inte la adresa sinodulu'.

Comitetul parochial, desbătând propunerea 
dlui Nicoară (p. 5.) a primit-o cu mare în
suflețire. Motivarea e următoarea:

August A. Nicoară se provoacă la co
lectele publice din mai multe parochii, inițiate 
în țeară și la frații noștri din România. Amin
tește, că parochia Deva nici în 3 decenii nu 
va fi în stare a-’și sfîrșî din venitele ei anuale 
pompoasa biserică, rămasă de 30 de ani ne
gata; nu-’și va putea crea o școală popo
rală cu 4 învățători, după-cum cer in
teresele de vieață ale parochiei.

Avem deci drept și datorință a intre- 
prinde și noi o mare colectă publică, prin 
care să adunăm un capital de cel puțin 
20.000 fl., cu care, pe lângă o bună admi
nistrație și economie, s’ar putea angaja toto
dată și un credit pe realități, pentru-ca bise
rica si se gate și înzestreze.

Totodată s’ar afilia la școala noastră și 
o școală pentru creșterea poporului întru eco
nomia câmpului și de vii, întru creșterea me
seriașilor.

Prin aceste instituțiuni biserica noastră ar 
deveni un centru mai intensiv pentru dez
voltarea poporului nostru; ear' fiica ei, școala, 
ar fi un far de lumină și bunăstare pentru 
întărirea poporului în direcțiune materială și 
morală.

Această propunere a susținut-’o Ioan Moțiu 
și George Nicoară, în urma cărora, în una
nimitate s’a anunțat cu însuflețire conclusul:

„Comitetul parochial, în numele bisericii 
gr.-or. din Deva, pornește o colectă generală 
în țeară și afară de țeară, în toate părțile 
locuite de Români, spre a aduna un capital 
mai însămnat, ca să se gate biserica și să se 
întemeeze o școală bine înzestrată cu cel pu
țin 4. învițători, lângă cari învățători-măestri 
instruați de ai noștri, se creeze o școală pentru 
învețarea economiei de câmp, a grădinăritului 
și a câtorva meserii rentabile și pentru lăți
rea industriei de casă: la poporul nostru.

„încredințează spre scopul amintit pe d-na 
Lucreția de Costa Nicoară, pe d-na Susana 
Ciat și pe d-na Leonida Serbau n. Feier din 
Deva, ca în sinul femeilor române să între
prindă o colectă generală în țeară și afară 
de țeară pe tot teritorul locuit de Români.

„Tot spre acest scop și cu aceeași îndrep
tățire, comitetul parochial însărcinează pe prim 
epitropul seu, dl August A. Nicoară, ca să 
inițieze în decurs de mai mulți ani colecta 
amintită. Doamnele și domnul colectant au 
a face călătoriile și spesele de întreținere din 
banii proprii11.

Acest conclus să va împărtăși sinodului 
parochial mai apropiat, spre întărire și se va 
așterne Veneratului consistor și E. S. Metro- 
politului, spre a-’i da încuviințarea, literile de 
recomandațiune și documentele de legitimare 
numitelor persoane.

Pașii de lipsă la înaltul minister de in
terne pentru concesiunea colectei în țeară să 
autorizează biroul a-’i iniția îndată după în
tărirea acestui conclus prin sinodul parochial. 

începutul școalei de grădinărit.
Temeiul prim al școalei de grădinărit și 

viierit va fi pus în vieață deja la primăvara 
anului viitor. Comitetul a destinat lângă 
școală o grădină prea acomodată spre acest 
scop, ear’ dl August A. Nicoară și-a oferit 
grădinarul său grătuit, ca să învețe tinerimea 
școalei în altoitul de pomi, viță americană, 
legumărit șcl., totodată se vor crește, tot 
gratuit deocamdată, 3—4 elevi de grădinari, 
ca profesioniști.

Cultura viilor, a pometului, e aproape 
exclusiv în mâna poporului nostru. E chestie 
de vieață. Vr’o 450 jugăre de vii cu pomet 
sânt însă expuse perirei totale. Filoxera e 

oficios constatată. In 5—6 ani viile vor fi 
nimicite în Deva și jur: zeci de mii de brațe 
române rămân fără lucru și fără isvor de venit.

A pregăti de timpuriu poporul, ca să 
scape de sigura sa nimicire materială și să-’și 
cultive viță americană altuită cu soiuri mai bune 
decât cele de azi; a-’l face lucrător inteligent 
modern — însemnează a lucra la înflorirea 
materială și morală a parochiei centrale Deva, 
care devine un centru luminat și pentru 
jurul seu. A nu face aceasta sau a grăi 
de rău pe cei-ce fac aceasta, ar fi un păcat 
care trebue în public combătut.
Noua arondare a parochiei I. șl II.

Comitetul regulează din nou parochiile, 
pe basa principiului de egalitate, din motive 
administrative, bisericești, financiare și al avân
tului dorit.

Regulează taxele și venitele preoților, o 
chestie, care vr’o 40 de ani a rămas nere
gulată, aducând multe neajunsuri.

Prin stabilirea taxelor fixe, venitele preo
ților probabil se vor între'i, fără a îngreuna 
poporul prea mult. Unanimitatea comitetului 
e garanță în toate privințele.

Noul protopop va afla totul regulat, bine 
alcătuit și un spor necunoscut până acum în 
parochia Deva.

Prin noua arondare și regulare a venite
lor preoțești s’a pus temeiul solid la o do- 
tațiune și mai bună în viitor și s’a așternut 
calea de a întregi eventual și parochia II. cu 
un preot dintre cei mai cualificați, care să 
fie demn în inima comitatului.

Eată tota tâtea planuri frumoase, dorințe, 
pe cari comitetul parochial din Deva, are 
gând să lupte ca trup să le facă.

In numărul viitor vom da istoria unui 
fapt împlinit, frumos fapt, al renoirii școalei 
de până aci, cu puține cheltueli, prin isteață 
umblare, cât azi se bucură de ispravă toată 
suflarea dreaptă.

Fudulia proastă de-a „băsădui" 
ungurește.

— Din „Glasul unui veteran" —

într’un numer din săptămâna trecută 
al „Gazetei Transilvaniei*' dl Axente Sever, 
tovarăș lui Iancu dela 1848, — pornind 
din o temere neîntemeiată, că adecă 
o parte a fraților noștri Români ar fi 
umblând cu gândul să decreteze ceva 
activitate, să se apropie doară de Unguri, 
să-’și îndrepte privirile și pașii spre Pesta, 
cum s’ar zice, scrie un articlu combă
tând lucrul de care se teme (deși fără 
temeiu), și între altele are și următoa
rele frumoase și sănătoase sfaturi:

„Eu, și cu mine mulți bătrâni, credem, că 
această cale e greșită, și că atât compatrioții 
Sași, Nemți și Șvabi, cât și Românii, cari 
vor merge la Pesta, la Pesta se vor îneca!

„E peste putință ca, fiind cineva ministru, 
secretar de stat, comite suprem, președinte 
de tribunal, sau chiar și numai un jude cer- 
cual, după cari posturi la mulți ambițioși și 
leneși le lasă gura apă, si nu se maghiariseze 
în a doua ori a treia generațiune!

„Exemplele sânt odioase, dar' ceea-ce prin
dem cu mâna e mai sigur decât teoria.

„Să luăm a mână cartea Cavalerului Puș- 
cariu, să vedem cum s’a făcut din Mailatu — 
„Majlăth“; din Corniștii, adecă: pădure de 
corni — „Kornis“; cum s’au maghiarisat până 
în zilele noastre familiile Demetriu Moga, 
Lazar G. Domșia în „Domzsa", la Georgești 
lângă Cluj.

„Ce sânt Halereceii, Rauberii, Maurerii, etc. 
etc. de astăzi? și ca mâne Zay va fi Zay, și 
Wolf: Farkas, dacă nu ei, de sigur copiii lori

„Maghiarii sânt violenți și cuprinzători, nu 
putem trăi, cu ei și între ei, dacă nu ne dăm 
după păr, aceasta e o experiență lungă și 
tristă. Cei-ce cred, că vor putea resista, se 
înșeală, nu cunosc natura și aplecările respec
tivelor popoare și anume ambițiunea Maghia
rilor și slugărnicia Sașilor etc. și a... celor 
mai mulți Români, cari cred, că nu pot 
umbla pe picioarele lori

„Despotismul și centralismul lui Bach, 
Schwarzenberg și Schmerling (sub Nemți, R.) a 
fost față de Maghiari mai mare și mai greu 
de suportat, de cât al guvernelor maghiare 
față de noi! Cu toate acestea nu am vlzut, 
dam auzit nici pe un Maghiar intrând în 
vre-o prăvălie sau cârcimă, ce le țineau 
Nemții, vorbind nemțește, și dacă erau nevoiți 
a alerga pe la funcționarii publici cum le zi
ceau ei în batjocură „Bezirkeri", a ferit sfân

tul si scoată o vorbă nemțască, și dacă nu 
se putea înțelege cu funcționarii publici în 
ungurește, o da și lua pe românește, în care 
limbă erau Maghiarii superiori Nemților, Boe
milor, Polecilor și Evreilor botezați și nebote
zați din Bucovina și Galiția.

„Această purtare neînduplecată a Maghia
rilor față de nemaghiari o consider eu ca o 
deosebită însușire a rasei lor, care noi Ro
mânii, Nemții și Sașii, nu o avem, ci cu cel 
mai amărît cismar, comerciant sau cârcimar 
o dăm pe... „kirem allâsanu, și mâncând, 
bănd și plătind cu bani buni, ne aservim (ne 
robim) fără a ne trece prin minte ceea-ce facem.

„Mai mult. Cunosc mulți Români, doctori, 
advocați, proprietari, cari chiar afectează vor
bind studio maghiarește ei între ei. Dară co
coanele, nevestele și fiicele lor? Să te ferească 
Dumnezeu să nu le auzi, că ’ți-se strică pofta 
de mâncare și începi să-'ți urăști vieața!

„Credeți că Maghiarii nu le știu, nu le văd, 
nu le cunosc toate acestea? Și dacă da, nu 
trebue să ne mirăm prea mult de aroganța 
și nerușinarea lori In contra jugului care-l 
luăm și purtăm de bunăvoe, nu avem drept 
a ne plânge. Dacă guvernele maghiare au 
Introdus rînd pe rînd limba maghiară în 
toate oficiile și afacerile lor, noi ne plângem, 
înjurăm, protestăm, dar' în comerciul liber, 
ce-l avem cu ei toate zilele, pentru-ce nu 
ne folosim de dreptul nostru, de 
limba noastră, pentru-ce și neștiind bine 
ungurește, ne silim si vorbim ungurește r Până 
și simpli săteni îți spun, că zău ei sunt dela 
„Szâszvăros", dela ,,Besztercze“, „Szăszszebes" 
dela „Kolozsvăr“ și „Feketehalom**. Și, ce 
întrece toată măsura și te pune în uimire, 
dacă se găsește vre-uit radical care are curagiul 
și conștiența de demnitatea sa și cere o frip
tură, un pocal de vin etc. în românește, e 
tratat de „ultraistu, de fanfaron", de „extra
vagant".

„Nu e așa, că mergem bine și avem să 
ajungem egal îndreptățiți, să ajungem națiune 
politică cu... „alâzatos szolgâja"...?

„Dar1 să lăsăm acestea »bagateluri< la pă
rere, însă adânc tăietoare în vieața privată 
și publică. A fost poate prea mult, că le-am 
indigitat, voind a tiage atențiunea tinerilor 
generațiuni si se ferească de ceea-ce noi nu 
ne-am știut feri, ear astăzi chiar voind a fi 
radicali și a ne ținea tari în posiția ce-o luăm, 
ne ia gura pe dinainte și ne pomenim că 
„băsăduim“ în limba lui Arpad.“

Este în aceste cuvinte ale eroului 
Român, o ironie amară, dar’ pe care o, 
cât o vrednicim zeci și sute de »inteli- 
genți« ce prea am slăbit în chemarea 
de-a ne cere respectarea limbii noastre 
românești!

Cum se ’ți-o respecteze el, Ungurul, 
când tu însuți, Românul, și în birt și 
în prăvălie și la tren și la postă, ori-unde, 
o dai pe ungurie, mulți împinși la acea
sta numai de o fudulie proastă, urît de 
proastă, de-a areta că doar’ și ei știu 
nemeșa limbă ungurească!

Românii bravi să se ferească de a 
putea cădea și ei sub acest ponos!

Știri Politice

Badeni — pe ducă.
In dieta din Viena lupta grea dintre na

ționalitățile negermane și dintre atotputernicia 
nemțeașcă, nu are nici gând să liniștească de- 
cum să înceteze.

Badeni, întâiul ministru, Polon după sânge, 
după-ce a dat drept limbii cehe în Bohemia 
deopotrivă cu celei nemțești, a avut să îndure 
sguduiri mari din partea Germanilor. Joia 
trecută a ajuns furia până la bătae! S’au în- 
căerat în toată forma. Nemții au smuls pre
ședintelui clopoțelul din mână, când apoi au 
iost atacați de Cehii-tineri și de Poloni, luân- 
du-se de cap, isbindu-se cu picioarele și cu 
pumnii, ba scoțând unul chiar cuțitul și ră- 
nindu-se de el mai mulți I Mare scandal.

A biruit Badeni pân'acum, dar' acum e 
vorbă să cadă totuși dela cârmă, încă în de
cursul acestui an, ear’ în locul lui să vie mi
nistrul de Landwehr (honvezi) groful Wel- 
serhetm.

*
E interesant cum ’i-se pare lui Bismarck, 

uriașul german, lupta dintre Nemți și Slavi, 
în Austria. O foaie inspirată de el spune;
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Dacă s’ar chiar presupune (adecă poți și I 
sS nu presupui așa ceval Red.) că Bisrnarck 
nu privește fără de nici o grije întărirea po- 
lonismului în imperiul vecin și aliat, totuși e 
eschis ca sâ-‘și iasă din reserva sa față de 
stările din Austria. Bisrnarck, ca și oare-care 
alt german, dorește din adâncul inimii, ca 
Nemții austriaci sâ scape fără alte năcazuri 
mai mari din lupta asta, dar’ totuși nu aprobă 
demonstrațiile ce se fac în Germania pentru 
trații din Austria. De altfel Bisrnarck s'a și 
exprimat nu demult, că politică clericală-po- 
lonă a lui Badeni, nu se unește cu chemarea 
Germaniei!... că Nemții nu pot spriginl pe 
Badeni, nici pe Polonii austriaci, dar’ nici nu 
pot ataca un guvern austriac. Ei (din Ger
mania) trebue să stee pasivi (numai privitori).

Dreyfus...
Eată numele unui Jidan care a ajuns în 

armata franceză până la rangul de căpitan, 
când, nainte cu vre-o 3 ani, descoperindu-se 
că ar fi vândut documente secrete, taine, de-ale 
armatei în care slugea, dușmanei împărății 
germane, a fost degradat și trimis în închi
soare pe vieață pe un ostrov mic și părăsit 
în mijlocul mării vecine, pe așa numita »Insula 
dracilor*.

Când 'l-au osândit, ’l-au osândit pe temeiul 
unei scrisori ce vorbea despre hârtiile secrete, 
scrisoare ce era bucățică ruptă scrisoarea lui 
Dreyfus.

Deja atunci Jidanii de pe la foi au început 
să tragă la îndoială că ar fi vinovat, că acea 
scrisoare ziceau, e numai o prefăcătorie, că 
tribunalul militar e dus în rătăcire etc. Și 
Jidanul tăgăduia și el cu mare încăpăținare 
c’ar fi vinovat, spunând că nu știe de nimic, 
că el e aci numai o jertfă a întâmplării ori 
a unor intrigi istețe. Tribunalul însă, pe 
temeiul scrisorii, pusă față în țață cu scri
soarea lui și declarată de pricepători că e 
aceeași, — ’l-a osândit.

Acum după trei ani, timp în care Jido- 
vimea pare a-’și fi pus bine lucrurile la cale, 
a-’și fi câștigat >documinte» și mărturii, — 
pricina este scormonită de nou cu toată pu
terea I Toate foile scriu că s’a dat de urme, 
cari arată hotărlt că Dreyfus e nevinovat; 
umplu gazetele cu vorbe, că ce-a zis majorul 
cutare, ce generalul cutare, ce ministrul cutare, 
și se întortoacă și se învoalbă, de nu mai 
știi ce să crezi, dar' dovezi tot nu mai es la 
iveală! Se poate însă, că, având atâta nemo- 
tenie în toate țerile pe la cele mai multe foi, 
atâta volbură se ridice cât guvernul francez 
să înceapă o revisuire a procesului, pentru a 
rămânea, sigur, tot acolo Jidanul unde e, pe 
♦ Insula dracilor»...

In legătură cu acestea nu va fi fără interes 
să descriem cetitorilor noștri unde și cum 
trăește azi căpitanul Dreyfus, care a ajuns 
azi ear’ pe gura lumii.

*
Spre țârmurul francez Guyana, față în față 

cu insula Cayen, sânt trei insule (ostrovuri) 
mici, numite insula «Regelui», insula »St. 
Iosif» și insula «Dracilor», de tot aproape 
unele de altele. Și Cayen și aceste trei, sânt 
locurile de spaimă, unde duc de pe pământul 
țerii pe cei mai primejdioși făcători de rele, 
pe leproși și pe nebuni. Pe insula «dracilor» 
duceau pe leproși (pe cei cuprinși de «dracii» 
din evangelie, de unde și numele insulei.)

Când au judecat pe Dreyfus, au hotărlt 
ca pe acest criminal care a vândut taine mi
litare de-ale țerii sale unei țeri cu care tră
ește în dușmănie de moarte, să nu-’l ducă la 
un loc cu alți robi, nici macar cu cei-ce 
'și-au străpuns mamele ce ’i-au lăptat, ci să-’l 
ducă pe insula leproșilor, a «dracilor». Pe 
leproși ’i-au trecut pe Guyana și lângă rtul 
Masoni li-au zidit spital. Casele de pe in
sula dracilor le-au dărlmat pe toate, și au 
făcut numai pentru Dreyfus și păzitorii sei 
niște căsulii pe vîrful dinspre Miază-zi a in
sulei, spre insula «Regelui». Și insula are un 
țărm înalt și stâncos, că nu se poate nimeni 
apropia să treacă pe ea, decât prin un sin
gur punct, păzit. E apoi aproape de insula 
«Regelui», cât de pe asta se poate vedea 
totdeuna ce se petrece pe aceea, chiar și 
mișcare de oameni. Ear' pe insula Regelui 
e un turn înalt de pază, de pe care păzitorii 
văd sub ochii lor tot. Mai sânt insulele în- 
cungiurate de mari nămoluri, prin cari nu 
poți înainta, nici de ele corăbii nu se pot 
apropia, așa că fuga de pe ea e făcută peste 
putință, decât pe calea cea una, care o au 
în pază vardiștii.

Dar’ afară de aceste pedeci naturale, gu
vernul francez a mai încungiurat căsulia lui 

Dreyfus și a vardiștilor cu un grătariu de fer, 
cu cue și tăișuri, peste cari nu e în putere 
omenească să treacă cineva. Așa că Dreyfus 
e acolo într’un coteț în toată forma. A chel
tuit guvernul cu „arangiarea locuinței" vân
zătorului patriei sale, 60.000 francii Dar’ e și 
asigurat că acolo au să-’i putrezască oasele, 
să fie de pomenire, ear' casa lui o fioroasă 
aducere aminte din neam în neam, despre 
fapta lui și de pedeapsa ce ’i-s’a croit.

Acum, păzindu-'l, cheltuește țeara pe între
ținerea vardei, pe scrisori, telegrame, etc. câte 
50.000 franci pe an. (Când telegrafează ceva, 
un cuvânt singur costă 10 franci.)

La început îl păzau trei soldați, apoi 6, 
acuma câte 9, toți suboficeri trecuți peste 
serviciul militar. Ear' în timpul din urmă și 
pe acești paznici îi schimbă des, ca să nu 
cumva să se împrietenească 'cu păcătosul și 
să fie cumpărați de el, că altfel e avut, are 
avere de sute de mii!..

„Dragostea" pentru Unguri 
are să crească negreșit mult și în «aliata» 
Italie, mai ales în urma alor două întâmplări.

Marchizul Paudolfi, senator și membru al 
conferenței de pace, voind să meargă la Bu
curești, pe 23 Nov., la Orșova slujbașul un
gur nu l'a lăsat să treacă in România, sub 
cuvânt că nu i-ar fi pașaportul în rânduială, 
și atâta l’a șicanat, până a întrevenit consu
latul italian de l'au lăsat. întors acasă, sigur 
are să-’i laude pe Unguri pentru atâta «liber
tate» ce a văzut la ei!

*
Alta, și mai și, e pricina cu orașul Fiume, 

locuit mai numai de Italieni. Orașul își are 
neatârnarea sa, și legi administrative și șco
lare să pot aduce acolo numai cu învoirea 
representanței, încolo și le face el.

Ungurii încrezuți cum sânt, călcând peste 
dreptul orașului, au vrut să Introducă și la ei 
vre-o 19 legi ungurești mai nouă, care pe 
Fiumani nu-’i priveau. Repiesentanța s’a îm
potrivit. Guvernul i-a pus sila înainte. Repre- 
sentanța întreagă (afară de vre-o 7 mameluci) 
a lăpădat slujba cu primarul în frunte 1

Banfi a dat atunci simplu poruncă, fără 
a mai ținea samă de lege și de dreptul ora
șului, că și peste Fiume întinde puterea le
gilor ungureștii

Acum acolo e o f* rbere grozavă ca în 
vreme de revoluție, și demonstrațiile puter
nice contra Ungurilor să țin lanț și vor afla 
sigur răsunet și în lăuntrul Italiei!

De ce e bun spiritismul...

Spiritiștii cred că prin mijlocirea unui 
mediu (o persoană anume), pe care îl adorm 
după o anumită regulă, află taine pe cari 
altfel nu le poți afla, numai D-zeu le știe. 
Adormitul vorbește cu suflete bune, curate, 
de-ale celor răposați, de-ale părinților ori bine
voitorilor, și prin ele află secrete adesea ui
mitoare, ca și cum ar lua cu mâna vălul de 
pe tainele trecute ori viitoare ale omului!..

In Paris un domn isteț a făcut bune is- 
prăvuri cu «spiritismul». ’Și-a câștigat câteva 
fete, cari să umble, fără a fi bănuite, și să 
iee știri despre vieața trecută și cea de față 
a cutărei și cutărei marchise bogate. Când 
știau cu de-amănuntul tot, domnul punea la 
cale o «producție spiritistică» la d-na cutare, 
își aducea ca din întâmplare, fata instruată, 
și prin rostul ei, ca și cum de pe ceealaltă 
lume ’i-s'ar șopti în clipa asta, spunea că ta
tăl ori fratele ori ruda cutare a doamnei, pe 
când trăia locuia în Paris în strada cutare, 
casa cutare, a pățit cutare și cutare lucru 
atunci și atunci, a murit șa ori șa, de rămâ
neau uimite ascultătoarele de acurateța des
coperirii! Venia rîndul doamnei, îi spunea ear’ 
așa. Și mediul se deștepta ca dintr’un somn 
greu (obosise de umblat prin ceealaltă lume!) 
și toate cele de față o priviau uimite și cu 
evlavie ca pe o ființă mai extra! Ear' ca mâne 
le venia dor doamnelor să știe nu numai tre
cutul, ci și viitorul I Și mediul începea să le 
spună, la fiecare ăparte, în secret. Că va păți 
asta și asta și va avea neplăcere colo și bine 
dincolo, dar’ noroc mare va avea mai ales 
de-’și va cumpăra cu banii acțiuni de-ale dlui X, 
care are băi de diamant, că cu acelea în 
câțiva ani se face milionară!

In ziua următoare doamna își cumpăra 
numai decât acții de ale «băilor de diamant» 
dela domnul X!.. Și dl X. în scurtă vreme 
ajunsese el milionar, ear’ băile lui de dia
mant n'aduceau nici cât să tipărească hârtiile 
de «acții» ce le da cumpărătoarelor.

S’a dat de urma lucrului, dar' era târziu. I 
Doamnele au început să-’l amenințe pe stă
pânul «băilor», dar’ el le spunea că de nu 
tac, le pune prin toate foile să rîdă lumea 
de ele!.. Și doamnele se învoiau și cu asta, 
numai să-'și capete banii napoi, dar’ când 
să-’l iee mai de scurt, mai ia-’l de ai de 
unde, că el își căutase o patrie mai «de dia
mant» ca cea cu «acționarele» sale!..

N0UTĂTI1

Milă ungurească! Azi, Vineri, la 
amiazi au fost aduse din trei sate ve
cine Orăștiei, din Uroiu, Rapoltul-mare 
și Rapoltul-mic, o cireadă întreagă de 
vite: boi, vaci, cai, porci și oi, luate 
dela nenorociții țerani români (satele 
sânt curat românești) ca se fie bătute 
la dobă pentru dare! Când au sosit cu 
ele, mânate grămadă, au umplut piața 
orașului! Le-au dus în tergul de vite, 
unde, pe când încheiem foaia, licitează 
la ele, venzend cu ori-ce preț, numai să 
scoată darea, ca să aibă de unde cheltui 
guvernul pentru interesele »statului«, 
între cari zeci de milioane îi cere «inte
resul® maghiarisării!

Când știi ce nemiluit a fost anul de 
față pentru bietul popor econom, trebue 
se ai inimă de hienă ca se-’i iei acum 
în capul iernii toate vituțele din ocol 
și se i-le bați la dobă pentru dare!

*
Soldațil noștri în Creta. Se știe că încă 

nainte de isbucnirea resboiului greco-turcesc, 
două batailloane din regimentul 87 de infan
terie, au fost trimise pe insula Creta pentru 
a face, alăturea cu trupele celorlalte puteri, 
«ordine». Se credea că încă în toamna asta 
se vor reîntoarce în garnisoana lor, la Triest. 
Dar’ nu. Abia doar’ la primăvară. Li-s’a 
trimis eară provisiune pe mai multe luni. Și 
plăcut nu le e. Nu le priiește aerul, clima. 
Se bolnăvesc mereu feciorii. In luna trecută, 
s'au bolnăvit 111 soldați.♦ ’

învinuiri fără temeiu. In numărul trecut, 
în corespondența celor 21 din Dobra, să fac 
reproșuri între alții și domnilor I. Petrovici 
și I. Comloși, că au dat cuartir și beutură 
alegătorilor la alegerea de deputat. Numiții 
domni, comercianți amândoi, ne scriu că vina 
ridicată asupra lor e făcută numai din răutate, 
căci dânșii având și local de crâșmărit, birt, 
au fost siliți să dee loc oamenilor, că altfel 
le lua licențiile.

*
Laude proaste. Firește nu poate fi vorbă 

decât de laude — ungurești. Cât s’au lăudat 
oamenii ăștia cu visita împăratului Germaniei 
la Pesta, nu s’a mai lăudat Țigan cu cinstea 
dela nașul seu!.. Că atâta ’i-a plăcut la Pesta, 
de nu-i modrul între altele spuneau, că îm
păratul întru aducere aminte de «sublimele 
zile» petrecute între Unguri, s’a pus să facă 
el însuși o piesă musicală (o «zicală») alcă
tuită din «motive ungurești».. Și o spuneau 
serios toate foile ungurești, una ca una, dân- 
du-’și ochii pe dos de încântate, fericite I Un 
librar musical din Pesta a scris împăratului 
germân, să-’i dee voe să-’i tipărească el piesa. 
Și, avându-’i așa dragi pe Unguri, cât să-’i 
cânte în musică de sine alcătuită, firește că 
o să facă voea zelosului Maghiar și o se-’i 
împlinească cererea. In zilele astea însă ’i-a 
venit librarului răspuns dela cancelaria de 
curte din Berlin, prin care, din porunca îm
păratului, ’i-se face cunoscut că vestea foilor 
(ungurești, că numai ele au trimbițat-o) e cu
rată scornitură luată din vent, căci împăra
tul nu lucrează la nici o piesă musicală, nici 
ungurească nici de altfel!..

*
Vânturi uriașe. Din Melbourne se tele- 

grafiază că la 22 Nov. s’a năpustit asupra 
ținutului „coloniei Victoria" un vânt uriaș 
(ciclon), care a nimicit ca și cum le-ar fi mă
turat de pe fața pământului, mai multe co
mune și orașe chiar. Era ceva îngrozitor se 
vezi turnuri mari și puternice de biserici, 
dându-’și vântului turbat coperișele, cari să 
duceau rotindu-se ca niște pălării luate din 
capul oamenilor, apoi prăbușindu-se și ele în 
ruine și lăsând să se ridice nori uriași de praf 
de pe locul căderii lor.

*
Moarte. Nicolau Fugătă, notar cercual, 

membru al comitetului și sinodului proto- 
presbiteral gr.-or. din Zarand, membru ordi
nar al »Asociațiunii transilvane», după un 
morb greu, provăzut cu sfintele taine, a ră
posat în 21 Noemvrie n. în al 43-lea an al 
vieții și 15-lea al fericitei căsătorii, în Lun- 
coiul de jos. Fie-’i țărîna ușoară I

— Dl Nicolae Miclea, teolog, din Șibot 
a răposat în 23 Nov. st. n. în etate de 22 
ani. Odihnește în pace!

*
Țeară de aur penfru femei... Cea mai 

nouă țeară a aurului, Clondike, este și pentru 
femei «țeara de aur»!.. De toate se află în 
Clondike, numai... femei nu! Un săpător de 
aur întors de acolo, povestește următoarele:

— O fată frumușică își poate alege în 
Clondike din mii de oameni, pe care ar vrea 
ea de bărbat, și s’ar mărita după cel mai bo
gat dintre ei! Căci acolo abia pe 4000 de 
bărbați se vine o femee. Cu femeile se poartă 
acolo ca cu reginele! Dacă în Dawson-City 
trece o femee pe stradă, toată lumea își în
toarce capul după ea, până o perde din ve
dere... Unsprezece mii de săpători vreau să 
se însoare și abia două fete se află în ținuți 
O femee ce știe și ferbe, poate câștiga pe 
săptămână câte 150 de dolari. Pentru călă
toria de primăvară se caută 150 de femei 
tinere. Așadar’, care doriți vieață în «țeara 
de aur» — poftiți și spuneți numai!..

*
Bucuria... „zupașilor". Ministrul de răs- 

boiu ’și-a pus de gând să facă armata cât 
mai atrăgătoare. După îmbunătățirea plății 
oficerilor, ce se va face doar’ dela Anul-Nou 
încolo, acum vrea să mărească și plățile sub- 
oficetilor, nu a celor-ce-’și servesc anii înda
torați, ci a celor rămași pe premiu (a »zu- 
pașilor»). Cei-ce es din armată numai după 
un serviciu de 6, 9 ori 12 ani, capătă o re
munerare potrivită, și și în serviciul lor vrea să 
le facă ușurări. Alte amănunte nu-’s încă date.

*
„Folos"... Un colonel bătrân din Paris 

avea soție cam tineră, și un bun prieten, un 
neguțător, ear’ cam tinăr. Neguțătorul venia 
des pe la casa colonelului și-’I ținea de po
vești și mai glumea cu doamna, că le era 
mai mare dragul de acest bun prieten. Colo
nelul îl îndrăgise de tot. Intr’o zi îi zice: 
Uite, am 70.000 franci, ia-’i te rog și ’mi-’i 
depune undeva, ori, băiat cuminte cum ești, 
fă ce vrei cu ei, numai să-’mi aducă ceva fo
los. Neguțătorul ’i-a așezat banii așa de bine, 
că ’i-a luat și nevasta și au fugit amândoi!.. 
Cel puțin atâta folos tot a avut colonelul 
după «banii depuși»!..

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Muchi.. Bine, bine! Nu vrei să mai vil la mine? 

Te-ai făcut „roșă de Alpi“ și te ții mândră față de 
viorelele văilor... Ba mai curând cred că ai răcori 
de frig! Dar’ vezi, floare de munte, n’ar trebui să ai, 
ci să te mai pogori și pe la noi cei din văi...

Tai, tăi...
Țic... — Stau și privesc cum luna plină să ri

dică încet, dând singurătății un farmec divin. Aceasta 
tăcere îmi amintește unele frunți de cugetători, și... ochii 
iubitei mele dela a II-a instanță, în care să lămurește 
în mod vag o liniște senină sub care să ascund adân
cimi de suflet necunoscute... Depeccrna..

S. o... Am priceput cele „4 șire", însă nici de 
cum și cele 95 de a doua zi... Voești „răsboiu" ori 
ai devenit din nou „diplomatică"? Știu, că și pe cale 
„diplomatică" și prin „războiu", d-ta ve-i fi... învin- 
gătoarea. Nu mai sta la îndoială! Primește „flamura 
albă", care ți-să ofere și dă „rănitului" „medicină" 
tămăduitoare... Rană.

FEL DE FEL
Pisica ca orologiu de buzunar. In China 

nu este așa întinsă folosirea oroloagelor de 
buzunar, ca la noi. E lucru cunoscut, că 
mărimea pupilei (luminei) ochilor pisicei, se 
schimbă după părțile zilei, deoare-ce lumina 
zilei are înrîurire mare asupra pupilei, mărin- 
du-o și micindu-o, ceea-ce se poate vedea 
chiar și când timpul e noros. Chinezul, când 
vrea să știe câte ore sânt, prinde o pisică, 
se uită la pupila ei și numai decât știe la 
câte-i ? Chinezii cei mai bogați poartă cu ei 
câte-o pisică mică albă, legată de un lanț. 
Această pisică le face serviciul unui — oro- 
ogiu de buzunar.

*
Are temeiu!
Medicul (cătră soacră-sa):
Mamă dragă, nu mânca așa de mult din 

friptura aceea...
Soacra: De ce? e doară stricăcioasă?
Ginerele: Nu, dar’ — aș vrea sâ mâne 

și eu din ea...
*

Pe stradă.
Domnul: îmi dai voie, d-șoară, sâ te în

soțesc nițel ?
D-șoara: Dar’ eu nu Te cunosc, dle.
Domnul: Tocmai pentru aceea. Căci de 

m’ai cunoaște, nu cred că m’ai lăsa!

POSTA REDACȚIEI.

Dlui N. Ș. în B. Sosită în momentul ultim. In 
cel viitor.

D-Jui I. S. în M. Mulțumim. Foarte bun. In cel 
viitor va apare.

„Toamna" — nu va vedea primăvara tiparului...
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Notită Literară.I

Drepturile, datorințele și respon
sabilitatea membrilor din Direcțiu
nea societăților pe acții, este titula unui 
op pe care îl pune sub tipar dl Constantin 
Popp, funcționar la »Albina< din Sibiiu, tra
dus după A. Kormos, pentru trebuințele tu
turor bărbaților și funcționarilor de bancă și 
de alte institute pe acțiuni.

*
„Crâmpeie" e titlul unui nou volum 

de 168 pagine, ce-’l scoate de sub tipar dl 
Dumitru Stăncescu, harnicul director al „Bi
bliotecii pentru toți“ și al „Foii pentru toți". 
E un număr frumușel de bucăți mici și ușoare, 
însemnate însă toate prin duhul moralisător 
de care sânt străbătute ca și Biblioteca și 
Foaia conduse de dl Stăncescu. Le reco
mandăm cu căldură. A se cere la librăriile 
române din Sibiiu ori Brașov.*

„Biblioteca teatrală", cu a cărei edare 
s’a însărcinat comitetul «Fondului de teatru 
național român >, va începe acuși să apară I 
Numărul 1 este deja gata și dat la tipar în 
Brașov. Așteptăm cu bucurie apariția lui.

*
„Dela Sat" este titlul volumului 6 din 

„Biblioteca noastră11 ce apare la Caransebeș 
sub direcțiunea dlui Enea Hodoș. E o piesă 
poporală scrisă în dialect bănățănesc și jucată 
cu plăcere prin multe comune din Bănat.

Dela
„Reuniunea femeilor române din 

comitatul Hunedoarei".
(Urmare din nr. 43 și fine.)

§. 15. Comitetul reuniunii stă din 
12 membri ordinari, 6 suplenți, 6 băr
bați de încredere și funcționari.

Bărbații de încredere, secretarii, ar- 
chivarul și bibliotecarul au numai vot 
consultativ (sfătuitor).

Comitetul se alege pe un period de 
3 ani.

Reședința comitetului este Deva și 
aci se țin ședințele lui.

§. 16. De membru al comitetului 
poate fi -aleasă fiecare femeie, care e 
membru fundator ori ordinar.

De bărbat de încredere, secretar, 
archivar și bibliotecar poate fi ales fie
care membru ajutător ori onorar al 
reuniunii.

§. 17. Comitetul ține tot la 3 luni 
câte o ședință ordinară. în cas de lipsă 
se pot ținea și ședințe extraordinare. 
Comitetul se conchiamă la ședințe prin 
presidentă cu invitări adresate la per
soană.

§. 18. Comitetul ia hotărîri valide 
(cari au putere) prin majoritate de voturi; 
trebue însă, ca la ședințe se fie de față 
cel puțin 6 membri cu vot hotărîtor 
afară de președintă.

§. 19. Despre decurgerea ședințelor 
se poartă protocol, care se autentică în șe
dința cea mai de aproape a comitetului.

Membrii suplenți au numai atunci 
vot hotărîtor, dacă lipsește vre-un mem
bru ordinar dela ședință.

§. 20. Lucrările comitetului sunt: 
1. a alcătui și subșterne adunării gene
rale planuri privitor la punerea în lu
crare a scopului reuniunii; 2. a întocmi 
planul de budget (cheltueli) și a-’l aș
terne adunării generale; 3. a cerceta 
socotelile cassierei, a le însoți cu ob
servările sale și a le subșterne adunării 
generale; 4. a duce în deplinire hotă- 
rîrile adunării generale; 5. a îngriji de 
îmulțirea averii reuniunii prin arangiarea 
de petreceri, concerte, prelegeri, exposz- 
țiuni ș. a ; 6. a administra averea reu
niunii; 7. a primi membri și 8. a con- 
chema adunările generale și a statori 
ziua ținerii lor. Convocarea li-se tri
mite membrilor în scris, adresată la 
persoană, subscrisă de presidentă și se
cretar.

§. 21, Limba oficioasă a reuniunii 
în toate treburile ei, este cea română.

în adunările generale ale reuniunii 
le este iertat însă membrilor, cari nu 
cunosc limba română, a se folosi și de 
limba lor maternă.

§. 22. Funcționarii reuniunii sânt : 
1. președinta; 2. vice-președinta; 3. cas- 
siera; 4. controlora; 5. secretarii; 6. bi
bliotecarul și 7. archivarul.

Toți funcționarii se aleg pe 3 ani, 
se pot realege, și poartă oficiul deo
camdată gratuit.

§. 23. Președinta conduce adună
rile generale și ședințele comitetului ; 
supraveghează îndeplinirea hotărîrilor 
luate de adunarea generală și comitet; 
representează reuniunea în afară; cer
cetează din când în când cassa reuniunii 
și dă îndrumări în toate cașurile, ce nu 
sânt ținute anume pentru adunarea ge
nerală ori comitet.

§. 24. Vice-presidenta substitue pre- 
sidenta în cas de împedecare a acesteia.

§. 25. Cassiera poartă socotelile 
reuniunii sub răspunderea sa, le sub
șterne comitetului și îngrijește de strîn- 
gerea punctuoasă a taxelor (plăților).

§. 26. Controlora are de a subscrie 
și ea toate hârtiile de socoteli ale cas
sierei și controlează administrarea averii 
reuniunii.

§. 27. Secretarii redactează proto
coalele adunărilor generale și ale ședin
țelor comitetului, compun rapoartele că- 
tră adunările generale, întrețin cores
pondența reuniunii.

§. 28. Archivarul are de grije de 
actele reuniunii și poartă conspecte în 
toată regula despre ele.

Bibliotecarul îngrijește de biblioteca 
reuniunii.

§. 29. Funcționari sânt răspunză
tori comitetului, ear’ comitetul adunării 
generale.

§. 30. Reuniunea va avea un sigil 
pe el cu semnul o țerancă română, și 
cu inscripțiunea: «Reuniunea femeilor 
române din comitatul Hunedoarei».

§. 31. Toate actele reuniunii le sub
scrie președinta, împreună cu unul dintre 
secretari, și se provăd cu sigilul reuniunii.

§. 32. în adunările reuniunii' sânt 
oprite ori-ce desbateri privitoare la obiecte 
religioase și politice, referitoare atât la 
trecut cât și la timpul de față.

§. 33. Disposițiuni generale. Des
ființarea reuniunii se poate hotărî numai 
într’o adunare generală, convocată spre 
acest scop, și numai cu învoirea a 3/4 
ale membrilor de față.

Afară de acest cas reuniunea se va 
privi ca desființată, când membrii ei 
fundatori și ordinari vor scădea la număr 
sub 20.

La cas, când reuniunea ar trece 
peste cercul seu de competență (che
mare), cu privire la scopul ei și modul 
de purcedere, stabilit în statutele de 
față, ori le-ar nesocoti pe aceste, se 
supune necondiționat, ca, întrucât s’ar 
primejdui statul sau interesul membrilor 
reuniunii, să ’i-se înceteze fără aminare 
lncrarea mai departe, prin guvernul reg. 
ung. și, după încetare, conform resul- 
tatului cercetării ce s’a introdus, să o 
desființeze de tot ori să o îndrumeze, 
sub urmare de desființare, la cea mai 
aspră ținere a statutelor.

§. 34. Desființândn-s' reuu unea, 
averea ei va trece la fondul «Asocia- 
țiunii transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului român», care 
va avea a o întrebuința pentru ajuto
rarea școalelor românești din comitatul 
Hunedoarei, cu deosebită privire la școa- 
lele de fetițe.

§. 35 Hotărîrile adunării generale, 
cari ar ținti la schimbarea statutelor 
ori la desființarea reuniunii, vor trebui, 
înainte de a fi executate, a se așterne 
spre încuviințare înaltului Minister reg 
ung. de interne.

Hotărîrile reuniunii, ce ar privi spri- 
ginirea învățământului public, sânt a se 
comunica totdeauna, înainte de a se 
executa, cu inspectorul de școală reg. 
ung. din comitatul Hunedoarei.

Pentru redacție responsabil: Petm P, Barițiu.

Sz. 1119—1897. (279) 1—1

Ărveresi hirdetmeny.
Alulirt birosăgi văgrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ărtelmăben ezen- 
nel kdzhirre teszi, hogy a hătszegi kir. 
jărăsbirosăg 1897. evi 10058 szămu veg- 
zese kovetkezteben Dr. Suciu Gâbor 
ugyved âltal kepviselt Bartha Săndor es 
Munich Ferencz javăra Nalăczi Ăkos 
ellen 100 frt 4 kr. s jăr. erejeig foga- 
natositott kielăgitesi vegrehajtăs utjăn 
lefoglalt es 400 forintra becsult lovak- 
bol ăllo ingosăgok nyilvănos ărveresen 
eladatnak.

Mely ărveresnek a hătszegi kir. jbiro- 
săgnak 10218 1897 szămu vegzese foly-

tăn 100 frt 4 kr. tokekovetelăs, ennek 
1897. ăvi majus.ho 30. napjătoljărâ 5% 
kamatai es eddig osszesen 33 frt 20 
krban biroilag măr megăllapitott kolt- 
săgek erejăig Nalăczon vâgrehajtâst szen- 
vedo' lakăsăn leendo eskozlăsăre 1897 
ivi deczember h6 9. napjân dil- 
elotti 10 orăja hatăridoul kituzetik ăs 
ahhoz a venni szăndekozok oly megjegy- 
zăssel hivatnak meg, hogy az erintett 
ingosăgok az 1881. ăvi LX. t.-cz. 107. 
es 108. §-a ărtelmăben keszpănzfizetăs 
mellett, a legtobbet igăronek beesăron 
ălol is elfognak adatni.

Hătszegen, 1897. evi nov. ho 19. nap.

Gyertyănffy Jdzsef,
bir. jbir..sâgi văgrehajtd.

ARDELEANA"n
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMÎI, SOCIETATE PE ACȚII IN ORfeȘTIE.

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

Circulație anuală: fl. 3,000.000. (196) 25-

Institutul face următoarele operațiuni, la cart recomandă serviciile sale:

1) acordă împrumuturi cu interese de 8%;
2) primește depuneri, dela particulari cu 5 

și cu 51/a, ear’ dela corporațiuni cul
turale cu 6°/0;

3) cumpără și vinde realități;

IPNP" La institut se mai află 
vindere conform Prospectului 
tutului sub Nr. 68 1897,
Ori-ce afacere se poate resolva și informări se pot

institutului, ear’ în scris prin corespondență.

orăștie, în iunie 1897. Direcțiunea.1

4) cumpără și vinde mărfuri și producte
5) arendează 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

. A - r-

Baie de aburi, basen și vane, în Praștie
— Strada. Ferăriei 6. =

Proprietatea d-lui S. Birthler.

încălzire centrală! Cea mai mare eleganță si oomoditate! 
Cea mai mare curățenie! Arangiament pentru toate trebuințele! 

Preturi ieftine!
în baie se întrebuințează numai apă de rîu strecurată /
Toate conductele (aparatele), pentru a fi asigurate contra ruginei, sunt 

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

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

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

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

Ordinea de soăldat, în baia de aburi:
LUNI: Domni.
MARȚI: Dame.
MERCURI. Domni.
JOI: Dame.

VINERI: Dame.
SÂMBĂTĂ: Domni.
DUMINECĂ a. m.: Domni.
DUMINECA d. a.: baie comună

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

Bilete și cărți de abonament se pot căpăta in însuși localul băii (Strada 
Ferăriei 8.), apoi în tipografia fraților Schuller, în prăvălia domnului F. F 
Widmann și în cofetăria dlui F, Eisenburger.

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

Cu toată stima:

(263) 5-26 S. BIRTHLER.

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.


