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Deputațiune
de

doamne sase la M. S. Împăratul.
Cetitorilor noștri le e cunoscută miș

carea concetățenilor Sași în contra legii 
despre maghiarisarea numelor comunale 
și a locurilor.

Abstrăgând dela unele lucruri totuși 
slabe, au fost în această luptă multe 
arătări chiar înălțătoare, ca d. p. miș
carea de-odată a tuturor cercurilor elec
torale, cu «bătrâni» și «verzi» laolaltă; 
hotărîri destul de bărbătești ■ întrepu- 
nerea deputaților în dietă; eșirea alor 
jumătate din ei din șirul mamelucilor 
lui Bănffy, (ceealaltă jumătate până la 
urmă s'a râsgândit și, stropind cu apă 
rece efectele de până aci, a rămas eară, 
că e cald și moale pe băncile mame
lucilor, și-’s bune de trândăvit pe ele!..)

Dar’ un moment foarte luminos în 
această ridicare contra legii numite, este 
intrarea damelor sase și ele în luptă, 
activă /

S’a întocmit un comitet din doamne 
din toate ținuturile pe unde să află Sași, 
(Brașov, Sibiiu, Orăștie, Sighișoara, Re
ghin), și din sinul lor s’a ales o deputa
țiune de 15, care să meargă la Viena, 
să ceară primire la M. S. împăratul 
spre a-’L ruga să nu întărească prin 
sancționarea Sa legea despre maghia
risarea numelor comunale!

Cele 15 doamne au plecat cu un 
mic Memorand^ care e acoperit de vre-o 
500 de subscrieri de dame, atât doamne 
cât și domnișoare, din părțile locuite 
de Sași!

Ajunse la Viena, Luni în 24 Ian. 
deputațiunea a cerut primire. Paznicii 
ușilor împărătești însă, știind că în che
stii politice nu să dau ascultări venite 
de-adreptul, ci numai pe „calea oficioasă", 
prin guvernul țerii, le-au spus că nu

pot înștiința pe M. Sa, decât când în 
pricina asta, guvernul din Pesta însuși 
le-ar cere primirea.

Trei dame, una sibiiană, alta sighi- 
șoreană, a treia din Reghin, au venit 
Marți la Bănffy și i-au cerut să le mij
locească primirea la Tron, căci ele ca 
fiice a patriei au o rugare cătră Tronul 
acestei patrii.

Bănffy foarte scurt, le-a respins i u- 
garea.

Ce se și putea altceva aștepta dela 
fișpanul dela Bistrița-Năsăud, căprarul 
de panduri?

Astfel închise au rămas ușile îm
părătești naintea fiicelor poporului săsesc, 
dar luptei însăși a naționalităților apă
sate' doar chiar această închidere, în 
zilele noastre' mai mult i-a folosit decât 
că li-s’ar fi deschis prin ministrul ungur, 
care el avea, în acest caz, cheia.

Da, i-a folosit, căci deja toate foile 
nu numai din Viena, ci din toate țerile 
scriu despre „Deputațiunea damelor sase 
la Viena“ și publică întreg micul Me
morand ce aveau de gând să-’l predee, 
și scot de nou la iveală stările turcești 
din Ungaria, unde guvernul ține sub 
zăvor ori-ce încercare, fie ea cât de 
nevinovată, cât de nobilă, a popoarelor 
nemaghiare, de-a să apăra contra blăs- 
tematei stări de lucruri și contra cătu- 
șilor ce mereu și mereu să aruncă asu
pra lor din partea nesațiului maghiari- 
sării! Ear’ foile literare vor aduce foto
grafiile damelor, a deputăției întregi la 
Viena, apoi a celor trei cari, chiar ca 
să arate ce loială și legală e lupta lor 
și a poporului lor, cerându-li-să, au mai 
cercat marea cu degetul rugând pe 
Bănffy să fie corect, să-’și facă datorința 
de-a le mijloci din oficiu primirea, dar’ 
au fost respinse, — întocmai cum odi
nioară foi cehe din Praga aduceau ta
bloul domnișoarelor române împroce- 
suate pentru purtarea tricolorului na
țional, etc. etc.

Și lumea va vorbi ear’, încă mai 
mult și mai indignată, despre aceste 
nouă atilisme.

In Viena s’a și dat în onoarea bra
velor femei, îndată după întoarcerea cu 
respingereâ mustățosului Ungur, un stră
lucit banchet încuragiator, din partea 
Germanilor naționaliști. Ear’ la sosire 
în Brașov, damele întoarse au fost pri
mite cu un alaiu foarte mare și purtate, 
Joi, în triumf prin oraș!

In lumea mare deci, micul Memo
rand a avut răsunet mult mai viu, de
cât dacă chiar era primit la Tron!

E frumos avântul și hotărîrea ce 
și-au luat’o damele sase. Slugească acest 
avânt ca pildă tuturor femeilor, și sase 
și nesase, cum trebue a să însufleți și 
întrepune pentru națiunile apăsate din 
care fac parte, și pentru dreptele lor 
cereri!

vlțătorești, asilele de copii, casele de morți, 
casele crâsnicilor, clopotarilor, întrucât bise
rica nu primește chirie pentru ele.

Tot asemenea e supusă ecuivalentului și 
averea mobilă a bisericii.

Nu se plătește însă ecuivalent după mo
bilele și recuisitele de lipsă la serviciul divin, 
după bibliotecile școlare și după acea avere 
de bani, a căror interese se folosesc numai 
pentru scopuri culturale, nici pentru salarul 
învățătorului.

Averile mișcătoare ale fundațiunilor, încât 
venitele se folosesc spre scopuri de instruc
țiune, ori de binefacere, sau pentru păstrarea 
crucilor si altor monumente.» *

Am publicat aceste câteva indegetări din 
circular spre a atrage luarea aminte a pazni
cilor averilor bisericești asupra lui. El dă 
mai departe lămuriri ce e de făcut ca gre- 
șala ce ar fi cumva, plătind biserica prea multă 
dare, să se îndrepteze.

Cei-ce n'ar fi căpătat circularul, să-'l ceară 
la oficiul protopopesc, unde îl vor afla și să 
facă cele de lipsă 1

Pentru paznicii averilor bisericești.
Ven. Consistor archidiecesan din Sibiiu a 

trimis zilele acestea tuturor comunelor bise
ricești un circular privitor la regularea ecui- 
valentului (a dării) după averile bisericești.

In anul 1888, zice circularul, s'a făcut 
prescrierea ecuivalentului pe timp de 10 ani.

Această prescriere a expirat cu 31 De
cemvrie 1897; rtmâne inși în valoare și mai 
departe pe io ani, dacă comunele bisericești 
in timp de 90 zile dela 1 Ianuarie 1898 nu 
cer schimbarea prescrierii!

Este în folosul comunelor bisericești, ca 
să nu solvească mai mult ecuivalent, de cât 
cere legea. Drept aceea oficiile parochiale, 
în conțelegere cu comitetele parochiale, vor 
lua îndată măsuri, ca să fasioneze din nou 
averea imobilă și mobilă a bisericii în sco
pul de a se face 0 nouă prescriere a ecuiva
lentului.

După acestea circularul dă deslușiri după 
cari averi se dă ecuivalent și după cari nu.

Averea imobilă a corporațiunilor morale 
aflătoare în posesiunea și proprietatea aces
tora, e supusă dării ecuivalentului.

Nu se plătește ecuivalent după edificiile 
bisericilor, edificii școlare, case parochiale, ci- 
miter, grădini de pomi școlari, locuințele în-

Ce ne va aduce nouă noul an 
început?

„Drapelul* din București are într'unul din 
numerii sei mai proaspeți, un articlu primit 
din Brașov, care răspunde trist de luminos la 
această întrebare. Dăm, în cele următoare, și 
noi părțile mai însemnate ale articlului, (cu 
mici înlocuiri a neologismelor).

»Sântem la începutul anului nou, începe 
articlul. E timpul, când toată lumea se sa
lută cu: An nou fericit. Avem oare, noi Ro
mânii ardeleni, cuvinte să nădăjduim că anul 
ce vine va fi un an fericit pentru noi, ca 
națiune ?

De sigur, că temeiul vieții adevărate in
dividuale și naționale, cum trebue să ne-o 
închipuim în timpurile în cari trăim, este: 
libertatea. Libertatea este deci și temeiul 
fericirii. Se înțelege aceasta numai în cașul 
când ideea de libertate viețuește în sufletul 
omului sau a poporului. Un rob fără simțul 
de libertate, nu va simți amarul robiei.

Robit-am și noi Românii din Transilvania 
și Ungaria destule veacuri, cu tăria boului. 
Dar' vremea și împrejurările ne-au ridicat și 
pe noi la stări sufletești, în care simțim pu
ternic lipsa libertății în vieața noastră națio
nală.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI“

Vino ventule...
Vino, vântule, de-'mi cântă 
Printre frunze de stejar, 
Fermecată s’ascult ear’ 
Doina îndrăgirii, sfântă.

Să-’mi închipui, ca ’n poveste, 
Că iubesc un Făt-Frumos, 
Ce cu graiul lui duios 
M'a robit fără de veste...

Și să-’l văd cum vrea să-’mi prindă 
Flori de crin și nalbă ’n brâu.
Stând așa pe lângă rîu
Ne-am răsfrânge ca ’n oglindă...

Vino, vântule, de-’mi spune 
Din vechime, basme lungi — 
Gândurile să-’mi alungi 
Cătră vremile nebune...

Sâ-’mi desgrop iubirea sfântă 
Din noianul de-amintiri, — 
Printre flori de trandafiri 
Vino, vântule, de-’mi cântă.

(Fft) Onoriu Flavian.

Istoria unei mame.
(Urmare și fine).

— Unde să găsăsc eu moartea, care ’mi-a 
luat copilul? zise mama.

— Stăpânu-meu nu s'a întors încă, răs
punse o bătrână care săpa Ia pământ păzind 
cu ochii locul cel mare. Dar’ cum ai ajuns 
până aici ? Cine te-a ajutat ?

— Dumnezeu ’mi-a ajutat, că e mare și 
milos; fie-’ți și dumitale milă și arată’mi co
pilașul I

— Nu știu care e si nici tu nu vezi cu • I
ochii. Multe flori și copaci s’au uscat azi- 
noapte și moartea o să vie acum să îi scoată. 
Află că toate ființele omenești au, după-cum 
au fost de zdravene ori de slabe, copaciul ori 
floarea lor de vieață. Sunt plante ca și cele
lalte, dar* au și inimă care bate. Caută și tu, 
dacă poți cunoaște inima copilului tău; dar’ 
ce-’mi dai ca să-’ți spui ce trebue să mai 
faci pe urmă?

— Nu mai am nimic, zise muma nemân- 
găiată, dar’ dacă vrei, mă duc pentru tine 
până la capătul lumii.

— Nu-’mi trebue; mai bine dă-’mi părul 
tău cel lung și negru să mă gătesc eu cu el, 
și îți dau în loc pe al meu; e alb el, dar' 
tot mai bine alb de cât de loc.

— Numai atât îți trebue ? zise muma, ia’l, 
ia’l mai iute.

Și își schimbă părul ei frumos cu părul 
alb al bătrânei.

Apoi întrară amândouă în grădina cea 
mare a morții. Acolo copacii și florile creș
teau amestecați. Vedeai zambile fragede sub 
clopote de sticlă, și alături vedeai floarea soa
relui zdravănă și mare. Erau până și plante 
de cresc prin apă, unele vesele, cu insecte 
strălucitoare pe lângă ele, altele slăbănoage 
și întunecate, sugrumate și roase de șerpi. 
Mai erau palmieri mândri, stejari și castani, 
și la umbra lor își amestecau mirosurile pă
trunjelul și maghiranul. Fiecare copac și fie
care floare avea câte un nume, nume de om 
care trăia prin felurite țări din lume. Mai 
mulți copaci mari erau sădiți în hârdaie așa 
de mici pentru ei, de gândeai că or să crape. 
Mai încolo o floricică fără nici o însemnătate 
creștea în pământ gras, pe un pat moale de 
mușchi, mângâiată și alintată. Dar’ muma 
căuta printre plantele cele mai zmerite; simți 
bătându-’i în mâni inimile oamenilor și prin
tre mii de inimi o cunoscii pe a copilului ei.

— El el zise ea îmbrățișând o plantă mică 
albastră care căzuse lungită pe pământ.

— Nu te atinge de floare, îi zise bătrâna. 
Dar’ stai aci și când o veni bătrânul nu-’l 
lăsa să scoață planta, amenință-’l că de o 

scoate-o le scoți și tu pe toate celelalte. Atunci 
o să-'i fie frică, căci răspunde de ele înaintea 
lui Dumnezeu fără de voia căruia nu pot fi 
smulse fie cât de slăbănoage.

Deodată se răspândi împrejur o suflare 
rece care înștiința pe femeie că venise bătrânul.

— Cum ai venit până aci? De unde ai 
aflat drumul? Cum ai putut alerga mai iute 
de cât mine?

— Sunt mamă!
Și acoperi repede cu amândouă mânile 

floricica amenințată luând seama să nu-’i va- 
teme vre-o foaie. Atunci vrășmașul ei îi suflă 
peste mâni și bietele mâni care simțiră su
flarea aceea mai rece de cât vântul iernei, 
se dădură în lături.

— Vezi că nu poți lupta cu mine, zise 
bătrânul.

— Dar’ Dumnezeu o să afle ce ai făcut.
— Eu fac numai ce dorește el; sunt gră

dinarul lui. Eu ridic florile și copacii spre a’i 
răsădi în grădina cea mare a raiului. Ce s’or 
fi făcând acolo?.. Ce se întâmplă acolo?., eu 
unul nu știu.I

— Dă'mi copilul înapoi 1 zise muma plân
gând.

Pe urmă apucă cu fiecare mână câte o 
floare frumoasă și strigă:

— Iți smulg toate florile de nu mi’l dai, 
căci sunt desnădăjduită.
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Astăzi ne trebue libertate naționalăI Fără 
aceasta nu ne vedem realisate nici cele mai 
de lipsă trebuințe. E natural, că ducem o 
luptă desnădăjduită pentru libertatea națională.

Când toți oamenii se salută acum dorin- 
du-și: An nou fericit, noi Românii din Tran
silvania și Ungaria trebue să ne gândim la 
libertatea națională, de care simțim lipsă, 
trebue să ne gândim la lupta, ce vom avea 
să o purtăm și trebue să ne dăm seama de 
piedicele, ce ni-se pun libertății naționale.

Din acest punct de vedere anul viitor nu 
ne va fi an ușori Prăpăstii adânci se sapă 
în calea desvoltării noastre naționale; luptei 
pentru libertatea noastră națională se pun 
piedici mari din partea acelor, pe cari îi doare 
când văd, că noi tindem după libertate, după 
fericire.

Ce ni-se pregătește pentru anul acesta 
nou? Foile maghiare ne-au descoperit aceasta:

1) In ministerul de instrucțiune din Buda
pesta se lucrează la un plan de lege pentru 
a se preface toate școalele poporale confesio
nale în scoale de stat. Se știe însă, ce în
semnează la noi a avea școală de stat cu în
vățători numiți de guvern 1

Dar’ cu prefacerea școalelor cofesionale 
în școale de stat se iau și averile școlare, ce 
și-le-au agonisit școalele până acum! Unde 
nu ar fi averi, și nu prea sânt, statul pune 
dare asupra locuitorilor. Pe lângă lovitura 
dată așadar’ vieții noastre naționale prin sta- 
tificarea școalelor, se mai încearcă și cu dări 
nouel

2) Se mai cere si se înființeze școale ma
ghiare în ținuturile locuite de Români. Pentru 
comitatele Ardealului s'au cerut și s'au făgă
duit 500.000 fi. în acest scop! Unde se face 
o școală maghiară, cea românească trebue să 
fie în curând închisă.

3) Guvernul are de gând nimicirea școa
lelor noastre pentru învățători (preparandiile). 
Ministru] instrucțiunii va veni cu un plan de 
lege în care va cere ca toți învățătorii să în
vețe în preparandiile statului, căci «nu’i place 
duhul învățătorilor nemaghiari».

4) Școalele medii (gimnasiile) încă stau 
înaintea unei reforme, care ne privește și pe noi.

Să cere învățarea mai tare a limbii și 
literaturii maghiare.

5) Tot ministrul instrucțiunii a propus si 
reguleze și plata preoților necatolici.

Ce Însemnează aceasta la noi ? Tot slă
birea puterii noastre naționale.

Noi Românii de aici avem în preoțime 
o putere neprețuită pentru lupta noastră na
țională. Preoțimea ne-a fost totdeauna și scu
tul vieții naționale și economice.

Și aci vor să ne lovească Ungurii!

Știri Politice
Regele Carol la Țarul.

Vestea dată deja în anul trecut, acum se 
apropie tot mai mult de adeverire, că adecă 
M. S. Regele României va face o visită Ța
rului Rușilor, punând oare-cum capăt stărilor 
de vecinătate «bune» dar’ totuși reci ori 
chiar chioare dintre cele două state.

— Nu te atinge de florii... Zici că ești 
nenorocită și vrei să faci pe altă mumă ne
norocită ca și tine?

— Altă mumă! șopti biata femeie..
Și lăsă florile.
— Iacă’ți ochii, urmă bătrânul, ’i-am luat 

din lac unde străluceau ca două stele. Nu 
știam că erau ai tăi. Ia’i înapoi și uită-te în 
adâncimea puțului ăsta de ici; ai să vezi ivin- 
du-se unul după altul tot viitorul a două 
vieți omenești. Pe urmă îți voiu spune care 
sunt florile lor și vei afla ce ai vrut să tur
buri și să nimicești.

Nenorocita făcu ce-'i zise bătrânul: întâi 
dădu cu ochii numai de bucurie și fericire, 
o vieață curată, glorioasă, care răspândea 
asupra lumii o înrîurire binefăcătoare. Pe 
urmă vedenia se schimbă, văzu numai tur- 
burări, mâhniri, groază, și ticăloșii.

— Aste două soarte sunt dela D-zeu.
— Și cine e floarea a nenorocită și cine 

e a fericită ? îl întrebă muma.
— Iți pot spune numai că ai văzut soarta 

copilului tău și soarta uneia din florile pe 
care vreai să o smulgi. Acum vrei să-’țt în
cerci norocul?

— Eu, strigă muma înspăimântată, eu să 
mă joc cu copilul meu? Dacă nu pot afla 
mai mult, apoi mai bine să scape de dureri; 
ține'l aci, ia’l în împărăția lui Dumnezeu. Ui- 
tă-’mi lacrimile, uită-’mi rugăciunile și tot ce 
am zis, și tot ce-am făcut!

— Te-ai hotărît? Vrei să te desparți de 
copil numai să fie fericit?

Muma căzând în genunchi strigă:
— Doamne, nu mă asculta când mă rog 

împotriva voinței tale, care știe bine ce face; 
nu mă asculta, nu mă asculta!

Și își plecă capul pe sin, zdrobită.
Moartea luase copilul cu ea spre ținutul 

necunoscut. Andersen.

Se dă ca temeinică știrea, că în primă
vară, doar' prin Martie, întâlnirea celor două 
capete încoronate va avea loc la Petersburg.

Treburi orășenești.
Ședința dela 20 Ian. n.

(Regularea riului). In ședința dela 20 
Ian. a comunității, primarul a răspuns la in
terpelația dlui Laurian Bercian, făcută în șe
dința trecută, privitor la regularea rîului din 
jos de drumul de fer.

Zice că: vina trăgănării nu o poartă nici 
dînsul nici organele orășenești, ci în urma 
recursului proprietarului Dr. Amlacher, lu
crările începute au fost întrerupte din partea 
comitetului administrativ comitatens. Această 
măsură, adecă întreruperea, a fost recurată la 
ministrul de agricultură chiar din partea ma
gistratului, de unde s’a rînduit apoi regularea 
dar’ numai după prescrisele legii despre re
gularea apelor.

Astfel nu poate fi răspunzător pentru in- 
trelăsarea regulării și pagubele iscate în urma 
aceleia.

Interpelantul ia numai în parte la cunoș
tință răspunsul primarului și exprimă părerea 
de rău că chiar magistratul a dat ansă la 
recursul proprietarului Dr. Amlacher, prin 
aceea că, incompetent, a ridicat taxa de re
gulare dela 4.0 cr. stabiliți de toți proprie
tarii, la 65 cr. de jugăr. Dacă regularea s’ar 
fi făcut după planul primit de posesorat și 
magistratul nu ar fi schimbat planul și taxa 
hotărîtă, regularea se făcea după dorința 
obștei, cum s’a fost hotărît și din partea tri
bunalului.

(Interpelarea dlui C. Antoni.) Di
rectorul școalei evangelice lut., Carol Antoni, 
roagă pe dl primar a părăsi presidiul încre- 
dințându-’l senatorului prim, căci are o inter
pelare ce-’l privește și pe d-sa; ceea-ce în- 
tâmplându-se, face întrebarea că: are presi
diul, magistratul și representanța orășenească 
cunoștință, că în foaia locală «Szâszvăros» a 
apărut un raport dela un membru din comu
nitate (Tokai) despre ultima adunare orășe
nească, prin care adevărul se mistifică întru
cât în acela să zice că spesele deputăției, care 
să va trimite la Monarch pentru a cere să 
nu sancționeze legea despre maghiarisarea 
numelor comunelor, să vor acoperi din cassa 
orășenească?, ear' mai departe primarul oră
șenesc este într’un mod brusc atacat, ca-și- 
cum însuși ar fi dat ansă la conclusul adus 
de majoritate în aceași afacere, precâd dîn
sul în faptă, și-a împlinit numai o datorință 
admițând pertractarea propunerii făcută de 
14 membri de comunitate?

Dacă are cunoștință, nu este aplicată re
presentanța a desmințî afirmațiunile neadevă
rate și a da satisfacția cerută primarului, care 
a purces corect în chestie?

Interpelarea ’i-a aprins rău pe membrii 
maghiari, cari de cari sărind să iee cuvânt, 
ba n’au lipsit nici amenințările lor sgomotoase, 
dar’ presidiul văzând porneala, n'a dat nimă
nui cuvânt, ci a cerut ca propunerea să se 
facă în scris și-o va admite apoi la pertrac
tare în ședința viitoare.

*

Ședința, extraord., dela 21 l. c.,
(Lumina electrică). Afacerea luminării 

electrice a orașului Orăștie, în urma ofertului 
făcut de dl Rudolf Kaess s’a dus la sfîrșit, 
primindu-se ofertul cu puține schimbări, după 
părerile comisiunii jnridice și speciale. Inda- 
tă-ce hotărîrea se va fi ridicat la putere de 
lege, nimic nu mai stă în cale Întreprinzătorului 
de a purcede la construirea aparatului de lipsă, 
la care îi dorim din inimă reușită, spre co
moditatea cetățenilor și frumseța orașului.

*

Ședința, tot extr., dela 25. I. c.
(Clubul „Sașilor verzi"...) Pentru 25

1. c. earăși a fost convocată o ședință ex
traordinară, cu scop de a se lua la cunoș
tință resultatul licitării de nou a vămi
lor orășenești. Abia deschide însă primarul 
ședința și profesorul Deak cere cuvântul, că 
are o interpelare. Fiind însă și dl primar 
interesat, îl roagă să predee presidiul sena
torului prim. Face apoi într’un ton saturat 
de patimă întrebarea, că: are cunoștință sub
stitutul de primar, magistratul și represen
tanța orășenească, că în timpul mai deaproape 
aici în Orăștie, s’a constituit după toate for
mele un club al unei naționalități, sub numi
rea de „Clubul Sașilor verzi*, care se nisu- 
ește din toate puterile, prin conventicule dese, 
a face ca bunaînțelegere care a fost până 
acum între cele trei naționalități să se tul
bure pe viitor, ’și că ținta acestui club mai 
este a lucra, într’un mod >antipatriotic», des- 
voltând o ură nedumerită contra a tot ce 
este maghiar ?, are mai încolo cunoștință, că 
conducătorul acestui club este chiar primarul 
orașului, care după posiția sa ar fi să stee 
afară de partide?

Pentru dovedirea acestor împregiutări atât 
de «grave», propun o cercetare polițială, cu 
a cărei ducere în deplinire să se însărcineze 
căpitanul orașului, ear’ despre sfîrșit să se 
raporteze în cea mai deaproape ședință de 
comunitate!

Președintele substitut, senatorul Szâkely, 
făgăduește a rînduî cercetarea și că despre 
cele aflate va raporta.

Eată, onorat public orășenesc, și repre- 
sentanță aleasă după legi constituționale, și 
membri viriliști independenți, cum ajunserăți 
cu toții sub — controlă polițială!

Oare președintele substitut, avut’a drept a 
face, sub egida representanței, astfel de enun- 
ciațiuni polițienești, cari taie afund în auto
nomia unui oraș?

Cei de vederi opuse, suntem de convin
gere că ba, absolut ba!

Nădăjduim însă, că representanța orășe
nească va ști aduce această afacere penibilă 
Ia valoarea sa, ceea-ce se va dovedi la șe
dința proximă, cu care prilegiu fiecare mem
bru de comunitate să fie la locul seu!

(Noul vămaș). Reluându-'și primarul 
locul, se desbate licitarea de nou a vămii, 
întărindu-se licitația tăcută în ordine și pri
mindu-se pe restul de 4 ani ca arândator dl 
Unch din Cugir, eară cererea Singer și Schull 
spriginită cu atâta «patriotică» căldură din 
partea maghiară, s’a respins.

Cum va merge maghiarisarea 
numelor locurilor ?

Cum? Așa ca și maghiarisarea prin «kis- 
deddv»-uri, care încă sânt o asvîrlire cu barda 
în lună, și un năcaz, o sarcină pe popoare, 
dar’ folos — vai de loc!

Despre cum va merge cu maghiarisarea 
numelor comunale și a locurilor, dl preot 
Manase Iar povestește în «Tel. R.« următoarea 
istorie interesantă și potrivită:

«Făcându-se înainte de asta cu zece ani 
în comuna Simeria comasație, comisiunea co- 
masatoare, împinsă de dorul de a rnaghiarisa 
străvechile numiri românești a diferitelor părți 
a hotarului, le-a schimbat cu numiri ungurești. 
Astfel numiri ca Stejar, Rândul satului, Pă
durea mare, Răchiți, Poieni, Subpetriș, Rovini, 
etc. etc. le-a înlocuit cu singure aceste cinci 
numiri ungurești: Belsdsâg, Târseg, Reketye- 
mezd, Malomărok și Nagyerdd.

«Fără îndoială, comisiunea comasatoare 
a schimbat numirile pe ungurește socotind că 
Românii din Simeria lăpăd&idu-se de numi
rile străvechi românești, voF primi pe cele 
noue ungurești și astfel vor face un pas spre 
îmbrățișarea limbii lui Arpad.

«Comuna curat românească Simeria e tare 
aproape de colonia ce ungurește se numește 
Piski, care e un cuib în care mania de a 
rnaghiarisa bântue cu o furie grozavă. Și 
totuși locuitorii din Simeria nu folosesc nu
mirile ungurești ale părților de hotar, pe care 
le-a făcut acum zece ani comisiunea coma
satoare, ci folosesc pe cele străvechi românești.

«De pe buzele poporațiunii din Simeria, 
nici nu se vor auzi în veci cuvinte ca «Bel- 
sdseg» și „Reketye mezd'1, fiind-că e popo- 
rațiune curat română.

„Ceea-ce comisiunea comasatoare a făcut 
acum zece ani în comuna Simeria în mic, 
vrea stăpânirea ungurească să facă în mare în 
toătă țeara.

„Firea lucrului, pe a cărui mers Ungurii 
în veci nu-'l vor putea abate pe calea șovi
nismului lor, spune, că Ungurii vor păți în 
mare ceea-ce au pățit în mic cu comuna Si- 
meriald’ 

CORUL
bisericii gr.-or., concertul fi petrecerea din 

Hunedoara.

Rar de tot ni-se dă nouă, Românilor, pri
legiu să putem vesti ziarelor noastre câte o 
veste îmbucurătoare.

Pe lângă toate greutățile, cu cari se luptă 
poporul nostru însă la zile mai însemnate, 
se silește să se arate cât mai neînfrânt de 
elel Și o face aceasta Românul nu din obi- 
ceiu numai, ci mai mult din respect crești
nesc cătră sărbătoarea respectivă. Sunt multe 
chipurile, prin cari Românul își arată acest 
simțământ nobil. Intre acestea însă mai ales 
e: cercetarea sfintei biserici, ajutorarea oame
nilor slraci și, în cele mai multe localități, 
jocurile, petrecerile date în scop de binefa
cere, pentru vre-o societate sau pentru sin
guratici.

Românii gr.-or. din opidul nostru Hune
doara, la sărbătorile din estan, au avut o deo
sebită bucurie. Li-s’a împlinit o dorință, nu
trită încă de mult în inima tuturora, de-a 
avea și noi un cor bărbătesc, care să execute 
cântările liturgice și bisericești.

Mulțumită harnicei noastre „Reuniuni a 
femeilor rom. gr.-or. din Hunedoara" (a nu 
se conlunda cu «Reuniunea femeilor din co

mitatul Hunedoarei), dorința noastră a fost 
pe deplin împlinită prin înființarea corului 
bărbătesc susținut de ea și condus de zelo
sul nostru învățător, dl /Zze Mihaiu. Într’un 
timp scurt (abia 2 luni) și având de-a se 
lupta cu greutățile începutului, dl Mihaiu, 
prin cântările executate de corul condus de 
dînsul, a pus în uimire publicul, pe care 
abia-’l încăpea biserica.

Corul consistător din 22 persoane, a exe
cutat foarte frumos admirabila liturgie a ma
relui artist dl G. Dima din Sibiiu. Puteai 
să cetești de pe fața fiecărui ascultător buna 
impresie și bucuria, de care erau stăpâniți în 
sf. biserică, ascultând corul.

Afară de cântările liturgice domnul înv. 
Mihaiu a instruat și un cor mixt pentru con
cert. Acest cor stă azi din 32 persoane: 
22 bărbați, 3 doamne și 7 domnișoare. Mul
țumită conducerii bune și punctualității, cu 
care coriștii și coristele s’au presentat la 
probe, la 8 Ianuarie a. c. corul a putut de
buta și pe bină, cu un program variat de 
cântări, înaintea unui public număros, cum 
nu s’a văzut nici-odată până acum la petre
cerile arangiate aici. E adevărat, a fost pri
mul „Concert" românele, ce s’a dat de cătră 
corul vocal din Hunedoara, și publicul din 
loc, fără deosebire de naționalitate, a grăbit 
în număr mare a lua parte.

Zic anume publicul din loc, căci jurul, si 
de astă-dată, ca și în trecut, prea puțin inte
res a arătat față de «Concertul» nostru. 
Onoare câtorva excepțiuni; doar’ 2 preoți, 
un învățător și vre-o câțiva notari. Am vă
zut, în schimb însă representată în număr 
frumos inteligința română cât și străină din loc.

Am văzut tineri români din afară de Hu
nedoara, precum dnii V. Osvada, din Petro- 
voselo, V. Bontescu, univ. din Hațeg, I. Mar- 
gita, stud. univ. și V. David, stud din Orăștie. 
Din Hunedoara însăși, firește, a fost întreg 
inimosul tineret, mai ales în corul însuși.

Coriștii, prin cântările executate, au mul
țumit pe deplin publicul, dovadă aplausele 
frenetice, ce le-au primit după fiecare cân
tare. Două cântece poporale: «Bobocele si 
inele» de Vidu și «Stăncuța», la cerere au 
fost repetate.

După concert a urmat joc, care cu multă 
animație a durat până în zori de zi.

Peste tot luat: succesul, atât moral cât și 
material, a fost cât se poate de mulțumitor.

Incheiu raportul, întemeiat pe credința, că 
Românii hunedoreni vor ști pune mare preț 
pe cultivarea cântărilor bisericești și națio
nale și de aci înainte, dorind totodată a ve
dea în Hunedoara un cor mare și puternic, 
cum sunt bună-oară corurile de prin Bănat, 
căci, precum se spune, elemente sunt destule, 
conducător bun este, deci numai pe lucru!

Voință și energie și mult bine se poate face! 
Corespondentul.

Un respuns autoritar.
Printre multele năcazuri ce produc ade

seori adânci amărîciuni în vieața noastră a 
Românilor, certele între frați pentru anumite 
treburi bisericești, treburi prea adesea de 
mâna a doua, au parte însemnată.

Cetitorilor noștri le e proaspătă în me
morie hărțueaja aprinsă, prea aprinsă, prea 
pătimașe, pe care, de pildă, au dus’o frații 
noștri gr.-or. din tractul Dobrei în jurul vii
torului protopop. Patimile se deslănțuiseră 
atât de tare, cât noi, care publicasem și din- 
tr’o parte și dintr’alta, scrisori lămuritoare, 
totdeauna stâmpărându-le foarte mult prin 
ștergerea din ele a părților prea aspre, prea 
personale, — am aflat la urmă de mai bine 
să închidem de tot coloanele înaintea ches
tiei, până să se întâmple alegerea și întărirea 
și cel mult atunci să mai lăsăm câte-un cu
vânt, de încheiere oare-cum, celor interesați.

Dar' 'și-au luat oamenii refugiu la alte 
ziare și, se vede, au dat năvală asupra auto
rităților bisericești, încât acestea s’au văzut 
oare-cum silite a le da un răspuns pe calea 
publicității, prin «Telegraful Roman», organul 
archidiecesei. Eată ce anume cetim în nu
mărul dela 22 Ianuarie n.

„Spre știre celor interesați. Cu privire la 
alegerea de protopresbiter al tractului Dobiei, 
ventilată unilateral într’un comunicat al «Tri
bunei Poporului», suntem autorisați dela lo
cul competent a declara: că alegerea din ches
tiune încă n’a trecut prin revisiunea normală 
a consistorului archidiecesan și deci încă nu 
este decisă în forurile competente.»

Arătând apoi cum au întrat una peste 
alta mai multe rugări dela cei interesați, toate 
cu amenințări de părăsire a credinței de nu 
vor fi împlinite, răspunsul dela locul competent, 
încheie:

«Din cele expuse aici pe scurt este evi
dent, că unii fruntași din Dobra nu au de 
fel paciența, ca să aștepte în pace resolvirea 
actului electoral la competența sa, ci pretind 
cu încăpăținare delăturarea actualului admi
nistrator încă înainte de a se decide cestiu- 
nea principală; ear’ autoritatea supremă bise
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ricească n’are până in moment nici un motiv 
real pentru-ca să poată satisface căprițele 
Dobrenilor, fie ei de altmintrelea chiar cei 
mai de frunte în tractul întreg. Alte momente 
ale actului electoral se vor examina și con
sidera la locul și timpul siu".

Precum pare apoi a fi la înțeles din Nr. 
dela 25 Ian. n., venerabilul consistor în șe
dința sa dela 24 Ian. n. a pertractat alegerile 
de protopresbiter din Decemvrie, și la Hațeg 
a întărit pe dl Tit Vesp. Gheaja, ear’ la Dobra 
încă nu. Pentru-că e foarte greu să știi ce 
să faci în mijlocul unui așa vîrtegiu de patimi.

Foamete.
E fioros să gândești și să-’i amintești nu

mai numele. Și în Ungaria, în această țeară 
unde par’că nu mai știu îmbuibații cârmuitori 
ai ei, ce să facă cu banii, încât zilele astea 
o foaie din Pesta striga că vai și vai de bieții.. 
fisolgăbirăi că nu pot trăi cu câte 1600 fi. 
plată fixă, și altă miie ori și mai multe, ve
nite pe de laturi, „de-acasă“, dela bieții ce 
vreau vre-o slujbușoară cât decât, — în acea
stă țeară fioroasa stafie a foametei începe să 
se arate în tot mai multe părți, prin locurile 
.ovite de mânia cerului din primăvară, care 
a nimicit roadele câmpurilor. In mai multe 
comitate prin Ungaria, mai nou în comit. 
Bichișului, foametea bântue în toată forma 
și cu ea de-odată o mulțime de boale în 
poporul nenorocit! In comitatul Baci-Bodro- 
gului e apoi peste toată întinderea ghiara 
fioroasei lipse, de tot s’au numărat vre-o 
10,000 de oameni cari acuși nu mai au o fălie 
de pâne în casă; în al Torontalului vre-o 
18,000 flămânzesc; din al Bihorului și din 
Hont asemenea vin știri triste.

Ear’ guvernul din Pesta toarnă la bani în 
palate, teatre și în... fabrici de maghiarisare !..

CORESPONDENȚA
Bal la Petroșeni.

Petroșeni, Ian. 1898. 
Dle Redactor!

Comitetul nostru parochial în ședința sa 
din 1 Ianuarie a. c. a hotărît a arangia și In 
anul acesta un bal în sala cea mare a hote
lului central >Barcsay« din Petroșeni, pe Sâm
bătă în 5 Februarie 1898 n., cu care oca- 
siune la miezul nopții se va juca și istoricul 
nostru joc „Bătuta'' și „Călușerul", de astă- 
dată sub conducerea dlui Nicolae Socol, mă
iestru ferar și proprietar în Petroșeni.

Venitul curat al acestui bal este destinat 
pentru edificarea unei biserici noue gr.-or. care 
este deja în curgere și care, conform con
tractului încheiat cu intreprenorul dl Nicolae 
Părlu din Orăștie, cu finea lunei lui Octom- 
vrie a. c. are să fie terminată în mod defi
nitiv și dată în seamă.

Deoare-ce lipsele sunt mari și multe la 
intreprinderi de natura celei de față, chiar și 
după terminarea edificării, ear’ comuna noa
stră biser. constătătoare din săteni și băieși, 
săracă și în mare parte îngreunată și cu alte 
multe și diferite imposite și sarcini publice, 
și afară de venitul ce incurge regulat dela 
minerii noștri de căi buni prin respectiva lău
dabilă direcțiune, fără nici un alt isvor de 
venite, — comitetul par. a hotărlt a pune în 
circulație și o colectă publică atât în patrie, 
cât și în regatul vecin România, după even
tuala dobândire a concesiunii dela locurile mai 
înalte. „Ortodoxul".

O femee magică.
E mare mirare în lumea învățaților, asu

pra unei femei din Narbona, care e în stare 
să cetească dela o bună depărtare, ori-ce 
scrisoare închisă ori acoperită cu ceva pături 
nu prea groase, dar’ prin cari alți oameni 
nu pot vedea nici umbră macar de slovei

Doi învățați s’au pus pe făcut probe cu 
ea. Dr. Grasset, profesor universitar din Mont- 
peliier a scris pe o hârtie vorbele: „Cerul 
albastru închis resfrânge în stelele sale lacri
mile noastre, când sara plângem în credință 
că noi trăim foarte mult“... Afară de astea 
a mai scris un cuvânt rusesc, unul nemțesc 
altul grecesc. A împăturat hârtia cu scrisoarea 
în lăuntru, a pus’o într’un staniol și au în- 
vălit’o, cât să fie peste putință a să străve- 
dea scrisoarea. A sigilat’o, în fața altor mar
tori și a trimes’o Drului Ferroul în Narbonna, 
cu îndruarea că nici el să n'o desfacă, ci s’o 
pue pe masă, să cheme femeea să cetească 
și să le scrie ce a cetit ?

Răspunsul lui Ferroul a fost: Când am 
primit scrisoarea, femeea nu era aci. Am mers 
la ea și am rugat’o să vie. A zis că poate 
ea ceti și de aici că nu-’i prea departe, nu
mai ca la 150 metri. Am tras degetele peste 
ochii ei și îndată a început:

— D-Ta ai spart cuverta.
— Da, dară scrisoarea e Închisă tn altă 

cuvertă sigilată.

— Bine, văd un sigil negru pe o hârtie 
staniol și sub el cuvintele: „Cerul albastru 
închis11... etc. și încă niște cuvinte, și a făcut 
cu degetul pe masă semnul cuvintelor ce 
erau cu slovele rusești, nemțești și grecești, 
și pe care ea altfel nu le știa ceti.

Profesorul Ferroul care însuși nu știa ce 
e scris în epistolă, a scris lui Dr. Grassel ce 
a cetit femeea și a trimis napoi scrisoarea tot 
sigilată. La Montpellier au văzut că într’ade- 
văr scrisoarea nu s’a desfăcut, dar’ răspun
sul e întocmai, și își bat acum capul să afle 
cu ajutoarele științei, taina acestei magice 
arătări de femee.

NOUTĂȚI
De protopresbiter gr.-or. român al trac- 

tului Hațeg a fost întărit de prea ven. con. 
sistor archidiecesan din Sibiiu în ședința sa 
dela 12/24 Ian. dl Tit Vespasian Gheaja, până 
acum spiritual la institutul corecțional din 
Gherla.

*
Bal la Orăștie tn favorul Reuniunii fe

meilor rom. din comit. Hunedoarei. Joi la 
10 Februarie st. n. 1898, să va arangia în 
sala otelului „Szâchenyi" din Orăștie, bal, de 
cătră inteligența română din Orăștie și giur 
în favorul „Reuniunii femeilor române din 
comitatul Hunedoarei." începutul la 8 ore seara. 
Prețul intrării: de familie 2 fl, 50 cr., de per
soană 1 fl. Biletele de intrare se vând în 
prăvălia dlor S. Corvin și fiu, și seara la cassă. 
Damele sânt rugate a se presenta, în cât se 
poate, in costum național!

Comitetul Arangiator: Dionisie Ardelean, Ioan Baciu, 
Constantin Baicu, Aurel P. Barcianu, Petru P. Barițiu, 
Victor Bontescu, Basiliu Botean, loan Branga, Valetiu 
Candrea, Simion Corvin, jun. Dr. Romul de Dobo, 
Dr. Aug. Dragits, Dr. Absoldn Feier, Iuliu Florea, 
Amos Gligor, Alexandru Herlea, Adam Leșnican, 
Nicolae Macrea, Ioan Margita, Dr. Ioan Mihu, Traian 
Mihaiu, Alex Moldovan, jun. Dumitru Moldovan, 
Dr. Silviu Moldovan, Ioan Moța, Romul G. Nicoară, 
Vaier de Orbonaș, Victor Oțoiu, Iuliu C. Popoviciu, 
Romulus Pop, Sev. Procinkievitz, Nicolae Puican, 
Valeriu Recei, Ioan Rimbaș, Ioan Roșu, TomaRoșu, 
Ioan Șerban, Dr. Gavrilă Suciu, Nistor Vararean, Aurel 
G. Vlad. Simion Vlad, Ioan I Vulcu.

*
Oficiu postai tn Livezeni, Amintim pen

tru cei-ce au cale pe acolo, că comuna Li
vezeni, nu se mai ține nici de notariatul nici 
de oficiul postai din Petroșeni, ci Livezenii 
cu Iscroniu-Bărbăteni formează un cerc nota
rial de sine, cu sediul în Livezeni, și posta 
pentru Livezeni e in IÂvezeni. Posta Româ
niei din Tîrgul-Jiu, e în legătură cu posta 
respective, cu gara căii ferate din Livezeni. 
Călătorii pot merge din Livezeni la Tîrgu- 
Jiu și napoi foarte comod, fiindcă diligența 
de postă e foarte bine adjustată, închisă și 
tn timp de iarnă încălzită.

*
Despre soartea școalei gr.-or. din Sâm- 

petru (protopresbiteratul Hațegului), ni să 
scrie veste bună. Poporul fusese mult dus pe 
căile rătăcirii de cantorul M. Enășescu, care 
să dase în coate cu domnii, și amăgit de fisol- 
găbirău îndemna oamenii să nu mai susțină 
școala românească, să lasă să le facă „îm
părăția" că li-a fi mai bine. El își dase chiar 
casa de loc școalei ungurești. Dl înv. Reitescu 
fusese supus la fel și fel de neplăceri și pri
goniri, și nu mai biruiau cu ispitele satanei 
nici preot, nici comitet, nici nimel

Comitetul parochial în multe rânduri s’a 
întrunit spre a se sfătui pentru ferirea școalei 
de primejdie, dar’ la cap bun n’a ajuns,. In 
21 a 1. trecute (Dec.) eșind adm. prot. dl N. 
Șinca, însărcinat de Ven. consistor, la fața lo
cului, a isbutit a lumina poporul despre pri
mejdia școalei de stat, și a'l abate dela calea 
cea rea. S’a întrunit comitetul, apoi sinodul 
parochial, și poporul a hotărît a sus
ținea și mai departe școala confesio
nală română, în ciuda amenințărilor can
torului cu pușcăria fisolgăbirăului 1

Ne bucurăm de această din urmă știre 
și rugăm și noi pe frații din Sâmpetru, pe 
cei necăzuți încă în ghiarele ispitei rele, să 
se întoarcă cu fiori de cătră cantorul lăpădat, 
poate chiar cumpărat ca să fie unealtă rea 
și cuțit veninos pentru sinul însăși maicii sale 
națiunii

*
Serata societății „Crucea Roșie", dată 

la 6 Ian. c. a avut un venit de 207 fl. 40 cr., 
din care detrăgându-se spesele de 124 fl. 72 cr., 
a rămas un venit curat în folosul societății 
de 82 fl. 68 cr.

, Când aduc mulțumite calde onoratului 
nostru public pentru această viuă participare 
și interesare față de prima producțiune a so
cietății noastre, rugându-’l totodată ca să 
nu lipsască de acest interes nici pe viitor, 
— nu pot trece tără a aduce cele mai căl- 
duroaase mulțumiri și tuturor celor-ce au 
contribuit la reușită prin ajutorul lor la aran- 
giarea seratei.

Orăștie, 25 Ianuarie n. 1898.
Elisa Bihoy, presidentă.

♦

Congresul bisericii sârbești, amînat din 
partea guvernului pe timp nehotărît, din pri
cina că majoritatea nu voia să se plece voin
ței guvernului, earăși se va întruni. Din Car- 
loveț să telegrafează că convocarea congre
sului să așteaptă pe luna lui Martie, când 
se va desbate numai chestiunea autonomiei 
bisericii sârbești.

*

Un Episcop iubilant. In 26 Ian. s’au 
împlinit 25 de ani decând Ex. S’a Episcopul 
Mihail Pavel păstorește episcopia gr.-cat. de 
Oradea-Mare. Din acest prilegiu s’au ținut în 
onoarea iubilantului servicii bisericești de 
mulțumită lui D-zeu și sărbări festive. I-s’au 
scos la iveală multe fapte de binefacere, căci 
Ex. S’a a adunat cu sîrguință admirabilă ve
nitele, toarte însămnate, (de peste 100,000 fl. 
la an), ale diecesei, spre a le depune în așe
zăminte culturale și bisericești, și a și dăruit 
foarte mult, — nu se uită însă, a i-să aminti 
nici marea greșală de-a să fi supus toarte 
curând voinței guvernului în pricina gimna- 
siului din Beiuș pe la 1890, lăsând să fie 
deplin maghiarisate cele 4 clase de sus ale luil 

*
Balul pompierilor voluntari din Orăștie, 

are loc în 12 Februarie n. a. c. în sala hote
lului Szâchenyi.

*
Notar în Livezeni. De curând a fost 

alegere de notar în Livezeni. Dintre 6 con- 
curenți, a fost ales de notar dl Mihail Ba
ciul, cu unanimitate de voturi. La alegere 
nu au luat parte numai »comiteții«, ci din 
cele 2 comune ce formează notariatul, Live
zeni și Iscroni-Bărbăteni, poporul întreg, ba 
și din alte comune din jur, de pe Valea-Jiu- 
lui au fost de față 2—3 și mai mulți inteli- 
genți. Recunoaștem că dl protopretor Carol 
Buda, care a condus alegerea, a ținut seamă 
și de voința poporului, că nu numai a can
didat pe numitul domn, ci a spus că pentru 
diligința și cu deosebire pentru bunătatea sa 
îl recomandă cu toată căldura, deși magyar 
ember-i de 5 pițule ziceau că în Livezeni nu 
poate fi candidat un Român, fiind prea aproape 
de... granița României!.. B. S.

*
Balul „Reuniunii femeilor române din 

Sibiiu" să ține în 5 Febr. n.
*

Omorîtorii Anei Simon — la moarte. 
Am fost arătat și noi mișelia ce un căpitan 
bulgar, chiar om dela „Curte", a săvîrșit’o, 
astupându-’i gura și aruncând’o în apă pe 
iubita sa, frumoasa cântăreață Ana Simon, 
după-ce-’i făcuse vre-o 2 băieți. Tribunalul 
din Sofia l’a osândit în săptămâna asta, pe 
mișelul căpitan și pe polițistul ce-’i ajutase, — 
la moarte.

Dela biserica gr.-or. română din Deva.
Comitetul parochial gr.-or. din Deva 

a luat în ședința dela 2 Ian. n. c. mai 
multe zeloase hotărîri de interes cultu
ral național pentru marea parochie ro
mânească din Deva, cari putându-se în
trupa întru toate, vor li de folos și pen
tru cărturărimea română de prin co
munele vecine.

La sfîrșitul anului trecut s’a înte
meiat o bibliotecă parochială, care are 
deja 170 de volume pe ales și toate 
prețioase. De mărirea acestei biblio
teci este vorbă acum. Și comitetul pa
rochial în ședința numită, a luat hotă- 
rîrile de mai jos cari sunt și un apel 
cătră membrii parochiei, atât privitor la 
sgriginirea și folosirea bibliotecii, cât și 
la primirea celorlalte cuminți învoiri. 
Atragem luarea aminte asupra lui și-’l 
recomandăm cu căldură. Eată-’l:

Biblioteca parochială.
Deva e parochia centrală a tractului gr.-or. 

cu același nume și totodată residența comi
tatului Hunedoarei, comitat cu 93% Români. 
Are un protopresbiter și un paroch, adecă 
două parochii cu o biserică comună pentru 
2500 de suflete, solidă și modern zidită, care 
a întrecut puterile materiale ale parochiei și 
totuși — s’a făcut! Cu ajutorul lui D-zeu în 
câțiva ani se va putea și termina opera mă
reață a 40 de ani. Numărul familiilor gr.-or. 
e 500, a celor gr.-cat. 7, laolaltă 507 familii 
române.

După § 23, p. 17 al Statutului Organic, 
stera de activitate a comitetului parochial 
este: »a înființa biblioteci parochiale, spre în
lesnirea cetirii cărților folositoare». Ce în
semnătate au bibliotecile pentru cultura po
porului o dovedesc națiunile culte, cari în 
fiecare comună, chiar și pe sate, au biblio
teci pentru popor. La noi însă poporul pe
trece iernile cele lungi în puțină lucrare, le- 

nevire și prin — crâșme! >Cărțile folosi
toare» nu se cetesc, căci buna disposiție a 
Statutului Organic a rămas pe hârtie vre-o 
30 de ani, deși biserica și școala sunt unicul 
razim al vieții noastre naționale culturale. Pe 
seama literaturii și culturii maghiare sunt în 
Deva o sumă de școale cu biblioteci maghiare. 
O școală elementară rom.-cat. cu 4 clase, alta 
de stat pentru băieți și alta pentru fete; 
școală civilă de băieți și fete deosebit; școală 
de meseriași; realele cu 8 clase, și pedagogia 
de stat. Toate laolaltă au peste 40 de pro
fesori, învățători și învățătoare: cu o tinerime 
de aproape 1000 de suflete I

Noi? O biserică și 1 școală, 1 învățător 
cu 70 de școlari de ambe sexele — fără 
bibliotecă !

Numărul tinerimii române la toate școa- 
lele în număr rotund, face 400, cam 90% 
gr.-or., 10% gr.-cat.

Lipsa unei biblioteci parochiale, pe seama 
literaturii și culturii românești, e deci mult 
simțită! Greșala trecutului, comitetul paro
chial e hotărît s’o repareze cu pași repezi, ca 
si dăm și noi — înainte!

Vestim acest eveniment îmbucurător po
porului și inteligenței române din Deva și 
jur, tinerimii noastre iubite a ambelor bise
rici surori și peste tot tuturor oamenilor 
de bine din toate părțile, cerendu-le ajutor 
material și moral.

Amăsurat budgetului nostru prea modest 
pentru bibliotecă, anul acesta nu am putut 
jertfi decât o sumă micuță de 100 fl., fiind-că 
am investit un capital de 1200 fl. pentru adap
tarea modernă a școalei și a curții școlare, 
am săvârșit reparaturi și alte lipsuri urgente 
de alte sute floreni, cari au angajat tare pu
țintică avere a bisericii noastre, care a sporit 
îmbucurător, arătând și venit curat la finea 
anului curent. Pentru viitor budgetul va fi 
și mai angajat cu gătarea imposantei biserici 
și înființarea unei școale cu 4 învățători, pen
tru cari vom cere încuviințarea unei colecte 
generale în țeara întreagă și s’a cerut deja 
concursul Veneratului Consistor.

Ca principiu la compunerea catalogului de 
cărți, s’a stabilit deocamdată întemeiarea 
bibliotecii mai vîrtos pentru popor și tineri
mea crescută, alegându-se cărți de valoare 
din literatura poporală. Aceasta e lipsa cea 
mai arzătoare, temelia bibliotecii, care să va 
completa mai curând. In 3 ani vom avea 
întreaga colecțiune existentă a literaturii po
porale. Formând un grup de sine stătător, 
numerisat statornic cu num^r roman I., care 
cuprinde numerii curenți arabici dela 1 încolo 
și cresc din an în an continuat, cu numărul 
cărților. Aceasta e biblioteca:

I. Pentru popor și tinerime, 
căreia îi urmează, după același sistem de nu- 
merisare, biblioteca:

II. Pentru copii și copile, 
urmărind cu îngrijire scopul de a lărgi cu 
încetul cercul de cunoștiță al mititeilor, stă
ruind și cultivând interesul de cetire, pentru 
a-i îndulci pe seama literaturii poporale și a 
culturii române de apoi. Urmează biblioteca:

111. Romanuri și novele.
Romanurile istorice naționale și nuvele 

cu subiecte românești, sânt preferite. Bi
blioteca: (Va urma).

FEL DE FEL
Cea mai mare stație de cale ferată, să 

zidește în timpul de față în Boston (America 
de Nord). Va fi și ea o minune americană. 
Tărâmul pe care se va întinde, e de 216 
metri lung și 198 metri de lat. 30 de pă- 
rechi de șine vor fi bătute, toate cuprinse sub 
7 șoproane scutitoare de ploi și zăpadă. In 
fiecare șopron însă, sânt 2 rânduri de șine 
peste olaltă, unul pe pământ, altul sus, ca 
etagiu, peste cel de jos. Rândurile de jos 
vor slugi pentru mijlocirea comunicației locale, 
cele de sus pentru jur și depărtări. Stația e 
astfel întocmită, că în 18 ore pot întră și eși 
din ea, fără pedecă și fără mari încordări, 
2000 de trenuri!

*
Minte de copil.
Mica Miți întreabă într’o zi pe mamă-sa: 
Mamă, de ce-ai alungat pe Lina ?
— Pentru-că s’a purtat rău, draga mamii.
— Atunci alungă, te rog, și pe tata, că 

și el așa de rău s’o purtat ieri, că m’o bătut!

POSTA REDACȚIEI.

D-lui I. M. în Craiva. Pe anul trecut mai rest iți 
cu 1 fl. 50 cr.

D-Sale M. T. ec. în S. P, Iartă că am luat 
numai așa pe scutt. A fost îmbulzală. Și-apoi o vorbă 
bună e destul și pe scurt, ca să facă bucurie.

D-lui B. S. în L. Mulțumim. Rugăm trimite-ne 
totdeuna știrile ce crezi vrednice de publicat.

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barițiu.
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Publicațiune.
Se aduce la cunoștință publică, 

că In 19 Februarie a. o., 9 
ore a. m. se va ținea la acest 
magistrat o licitațiune în scopul 
exarăndării cantinului pe timpul 
din 1 Aprilie a. c. până în 31 
Decemvrie 1901 și că condițiu- 
nile de licitare să pot vedea la 
acest oficiu ori-și-când în orele 
oficioase.

Orăștie, 24 Ianuarie 1898.
Fr. Aoker,

primar.

Păziți-ve sănătatea!
Tuturor celor-ce sufer de boale de piept, 

de boală de apă, de mistuire neregulată, du
reri de stomac, de reumatism, gutural și alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boalele de copii, 
se recomandă cu multă căldură

Medicamentele Kneippiane
pregătite strict după îndrumările celebrului 
S. Kneipp, și întrebuințate cu cel mai mare 
succes de mii de bolnavi.

Se pot căpăta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui JDr. Iulius Schopper 
în Oravița (Krassd-Szdrăny m.).

Catalogul tuturor medicamentelor 
(leacurilor) cu prețurile lor, se trimite, la 
cerere, ori-cui gratis ți franco din numita 
aP°tt!Ca! (281) 6-10

în Orestiei

în casele din Str. Berăriei 9. 
(vis-â-vis de casa dlui A. Zeitler).

Prețul pentru o baie 
de lucru este 30 or 
Dumineci 20 or.

Prețul pentru 12 băi
Băile se fac din apă curată și fără miros.
Orele de eoaldă: In toate zilele dela

7 dimineața până la 7 seara.

în zilele 
ear’ în

3 fi.

Anunț
Pentru zugrăvitorii de biserioi.

Pentru pregătirea picturei în bise
rica cea nouă gr.-or. din Câmpuri- 
Surduo se caută un pictor bun.

Aici se înțelege și zugrăvirea icoa
nelor de lipsă, cari sunt a se pregăti 
amesurat locului sculptat în zid

Ori-ce deslușire și răspuns se dă 
din partea subscrisului.

Câmpuri-Surduc (u. p. Guraszăda), 
în Ianuarie 1898.

Buieiu,
preot.

„CORVINEANA“ .
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMÎI, SOCIETATE PE ACȚII IN HUNEDOARA

Activa Bilanțul genera1 cu 31 Dec. 1897. ra,^
2. Escompt..............................
5. Cassa..................................
7. Imprum.u pe oblig. . . .

14. Mobiliar................. 623’30
10% amortisare . . 62’30

114570 
5153 
1243

561
48

327

42

39
09

1. Capital social .................
6. Depuneri spre fructificare

23. Fondul de îeservă . . .
30. Interese transit. anticipate
37. Reescompt .....................

35000
62012

3814
846

13892
274

6063

09
25
84

50

22

33. Inter transit. restante . . .
46. Debitori..............................

42. Fondul de garanță . . . 
Profit trans. din 1896 27’— 
Profit net oro 1897 6036’22

121902 90 121902 90

D«Mt. Profite și perderi cu 31 Credit

„ARDELEANA*1
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII IN OREȘTIE.

Nr 10/1898 Convocare. (296) 2-

P. T. acționarii institutului nostru prin presenta se invită la a

XII-a adunare generală ordinară
ce se va ținea în localul institutului în 24 Februarie st. n. 1898 după 
ameazi la 2 ore, cu următorul

PROGRAM:
1. Raportul anual al Direcțiunii.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Statorirea bilanțului anual.
4. Votarea absolutorului pentru gestiunea anului expirat.
5. împărțirea profitului curat.
6. Programa, planurile și preliminarele referitoare la zidirea caselor din 

Strada Tîrgului.
7. Alegerea alor 3 membri în Direcțiune pe un nou period de 5 ani.
8. Eventuale propuneri insinuate conform §-lui 28 din statute.
9. Exmiterea a doi acționari pentru verificarea procesului verbal luat 

în adunarea generală.
P. T. acționari, cari doresc a participa la adunarea generală, să bine- 

voiască a-’și depune acțiile la cassa institutului conform prescriselor §-lui 20 
din statutele societății.

Din ședința plenară a Direcțiunii, ținută la 21 Ianuarie 1898.

Iosif de Orbonaș m p, Dr. Ioan Mihu m. p.,
președinte. director executiv.

Aotive. ContulBilafflllL
Cassa în numărar......................
Efecte publice..........................
Efectele fondului de pensiune . 
Efectele fondului de zidire . . 
împrumuturi pe cambii cu giranți 
împrumuturi pe cambiii cu aco

perire hipotecară.................
împrumuturi pe hipotece . . . 
împrumuturi pe oblig, cu cav. 
împrumuturi pe efecte publice 
Realități...................... 33283’15

după amortisare . 283’15
Mobiliar...................... 503’95

după amortisare . . 50’40
Diverse conturi debitoare și in

terese restante......................

Spese.

Pasive.

13980
45668
11344
22907

488090

02

16
81
30

224815
184475 15
143553 88

1118

33000

453 55

32026 60

1201432147

Fonduri proprii:
Capital social incurs 206.000’— 
Fond de reservă . 76677’56 
Fond de pensiune . 1134416 
Fond întru acoperirea

perderilor . . . 9565’56 
Fond de zidire . . 23019 72 
Interese anticipate pro 1898 . 
Avansuri dela ban

ca austro-ungară . 21700’— 
Cambii reescomptate 89915’— 
Depuneri spre fruct. 721180’92 
Dividende neridicate 78’21 
Diverse conturi creditoare . . 
Profit curat ..............................

326607
11633 55

832874 13
2154 80

28162 99

1201432 47

Venite,

11. Interese de dep. . 2712’25 
45. Int. fond, de reservă 149’— 
27. Int. de reescompt . 690 32
14. Amortisare de mobiliar .
13. Spese..................................
15. Competință de timbru . .
20. Salare..................................
21. Porto..................................
26. Chirie..................................
29. Scopuri culturale ....
34. Dare după interese

de depuneri . . . 115’41
44. Contribuțiune . . 878’29
43. Scopuri de binefacere . .

Profit trans. din 1896 27‘— 
Profit net pro 1897 6036’22

3551
62

208
96

512
93

220
5

993
10

6063

11816
(300) 1—1

George Oprea m. p., 
director executiv.

57
30
63
92

06

70

22

4Q

8. Inter, ae escompt 9908’46
9. Int. de oblig. . . 401’65

12. Provisiune..........................
4. Profit transpus din 1896 .

Hunedoara, la 31 Decemvrie 1897.

Nicolae HLwntean m. p.,
cassar.

10310 11
1479 29

27 —

11816 40

Nlcolau Macrea m. p., 
comptabil.

S’a revăzut și aflat în consonanță cu cărțile duse în ordine deplină.

Otto Popovlts m. p.
președinte.

George Popoviclu m. p. Eduard T6th m. p. Bnda BMa m. p.

Interese : pentru fondul de re
servă ...................... 2799’66

Inter.pentru depuneri
spre fructificare . . 38305’82 

Inter, pentru cambii
comptate .... 5775’68 

Inter.: pentru cont-
courent................. 44 25

Spese pentru salarii
și maree depresență 8129’30 

Spese pentru chirie,
porto, tipăr., diverse 248965 

Contribuțiune directă 3873’63 
Contrib. de 10% la int.

dedep.și competință
de timbru .... 3917’27 

Amortisare din realități 283T5 
Amortisare din mobiliar 50’40
Profit curat..............................

46925 41

10618 95

7790 90

333 55
28162 99
93831 80|

Profit transportat din anul trecut 
Inter, dela împr. pe

cambii cu giranți . 41943’64
Inter, dela împr. pe 

camb. cu acoperire 
hipotecară . . . 18478’55

Inter, dela împr. pe
hipotece .... 16081’21

Inter, dela împr. pe
obligaț. cu cav. . 12380 28

Inter, dela împr. pe
efecte publice . . 92’64

Int. dela efecte pub. 1805’60 
Provisiuni..................................
Chirie......................................

Orăștie, la 31 Decemvrie 1897,

Iosif de Orbonașiu m. p., N. Vlad m. p.,
membru în direcțiune membru în direcțiune.

Dr. Mihu m. p.,
director executiv.

592 40

90781 92
96

2361
41
07

93831; 80

Romul Nicoară m. p.,
comptabil.

Subsematul comitet am examinat conturile presente și le-am aflat în deplină regulă.

Orăștie, la 27 Ianuarie 1898.

Const. Baicu m. p. Ioan Laxaroi m. p. I. Branga m. p.

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.
i


