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„Unguri și din Mri“!..
Un bărbat maghiar beat de fanatism na

țional a zbierat, acum 40 ani, peste toată țeara: 
,, Faceți Unguri și din petri 1“ — și azi ur
mașii sei, mai beți și mai cutezători decât el, 
care zbera dar' nu făcea, s'au apucat să facă 
într'adevăr Unguri și din petri, din dealuri, 
din văi și din stânci.

Dnpă-ce adecă, de 30 de ani mai ales, 
guvernanții țerii noastre au încercat toate chi
purile ca să unguriseze pe locuitorii țerii, pe 
Români, Șerbi și Slovaci, și văd că nu merge, 
— acum să apucă de pept cu... stâncile mute 
și moarte, cu dealurile, cu văile și cu — căr
țile funduare, maghiarisându-le cel puțin pe 
acelea 1...

Aci poate că lucrarea lor va fi «încoro
nată* de mai multă «ispravă*. Bietele petri 
și părți de pământ și hârtia (cărților funduare), 
vor fi mai puțin împotrivitoare acestei des
cărcări de furii patriofice, decât lumea viie, 
decât popoarele.

Din Pinticul-săsesc (comitatul Clujului) să 
scrie «Tribunei* din Sibiiu la 15 Martie:

«In tot comitatul Clujului unde numai se 
face comutare, s'au maghiarisat numele de 
hotar prin inginerii respectivi. Asemenea s’a 
întâmplat și în comuna noastră Pinticul-săsesc... 
Spre orientare vă tac cunoscute și unele părți 
de hotar cu numirile vechi românești șt cele 
noue, botezate pe ungurie, cum sunt urmă
toarele:

Podereu — Erdo Alja
După Deal — Eszkos.
Câmp — Verofeny.
Coastele montilelor — Virdgos-volgy. 
Livadă — Fain felett.
Jugaștrii — Szellosdomb. 
Spinet — SzAszokvdlgye. 
Fânațe — Szenafu. 
Peatră — KSvespad. 
Raită — Oroszldnyvolgy etc. etc.

«Pe basa aceasta se pregătesc acum căr
țile funduare, cari mai înainte erau românești*...

Unii iau lucrul acesta foarte tragic. Nouă 
ni-se pare cam de-o valoare cu maghiarisa-

FOITA „REVISTEI ORĂȘTIEI"
’Mi-ați zis se ’noet...

’Mi-ați zis să ’ncet cu-atâta jale,
Căci cântece de veselie
Mai bine doar’ o să mă prindă.
Să cânt de joc îmi cereți mie...

Ce ironie,

Să spui tu unui ce ’ngropat-a
In țerna rece și pustie
Tot ce-a avut mai drag pe lume,
Să joace ’n jurul groapei triste!..

Ce ironie!
Elena din Ardeal.

Condeiul de fer și călimara.
«Ce lucrări pot eși dintr’u călimară!*
Acest cuvânt ’l-ați fi putut auzi, dacă v’ați 

fi aflat într'o zi în odaia de lucru a unui 
poet mare. Pe masă era o călimară fru
moasă și ea vorbia cătră condeiu, briceag și 
celelalte lucruri de pe scriitor așa:

«Da, multe și minunate lucrări ies din 
călimări I Ce de frumseți n’am văzut eu eșind 
din sinul meu! Și câte nu vor mai eși! Toate

Apare în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII:

Aurel Popovici-Barcianu. director.

rea matriculelor. Hârtia, săraca, sufere să-’i 
zici „Răiții" — Oroszlânvolgy, dar’ aceea tot 
«Baltă* are să rămână cât a fi acolo urmă 
de Români I întocmai cum Florica, tot „Flo- 
rică" rămâne în sat, ori-cât ar fi scris-o ma- 
triculantul... «Virăgszăll* ori știe-’l păcatele 
lui cum!

Dar’ precum e de adevărat asta, tot așa 
de adevărat și aceea, că lucrul e și destul de 
serios, îns& dela noi atârnă sA-’l zădăr
nicim în mare parte, sau să-’i facem cel 
puțin de rîs.

întâi și ’ntâi: nicăiri- unde sS cer 
comasații, Românii si nu mai cearâ și 
si nu primească inginer de Ungur ori 
maghiaron, care eată, pentru-că-1 plă
tesc așa de scump, îi mai și batjocurește 
pe Români.

Căci, să se știe: la comasare fiecare sat 
M7 alege el pe inginerul ce se facă comasa- 
ția. Românii dar’ să aleagă astfel de ingi
neri, despre cari sunt încredințați din capul 
locului că n'o să-’i batjocorească cum ’i-a 
batjocorit pe cei din Pinticul-săsesc, ingine
rul ungur ce ei 'și-au cerut 1

a doua: noi Românii, inteligință și 
cărturari, si nu luăm deloc la cunoștință 
acele numiri pocite maghiare, si nu le 
rostim nici-odată, si nu le scriem ni
căiri, nici în scrisori private, nici în 
foi, nicăiri-nicăiril, căci atunci siliți 
vor fi a ținea ei samă de numirile noas
tre, nu noi de ale lor!

Societatea pentru fond de teatru 
național român.

Comitetul Societății fondului pentru tea
tru, a ținut, precum scrie «Familia*, la 2/14 
Martie în Brașov ședință, fiind de față pre
ședintele Iosif Vulcan, vice-președintele Vir- 
gil Onițiu, cassarul Valeriu Bologa și secre
tarul Vasile Goldiș.

Din raportul cassarului s’a constatat cu 
bucurie, că mai cu seamă prin urcarea pre
țului hârtiilor de valoare, fondul societății 
a crescut încât atinge azi suma de ny.ooo fl.

creațiunile poetului, toate figurile așa de vii, 
simțămintele fragede arătate în versuri așa 
de grațioase, descrierile frumoase ale naturii, 
toate pornesc dela mine! Dar’ ce e și mai 
minunat e, că eu nu cunosc de loc natura, 
va să zică este în mine un instinct admira
bil. Și eată, cavalerii eroici, călări pe armă
sari de mânâncă foc; castelanele încântătoare 
despre care se pomenește în cea din urmă 
poemă a omului care e însărcinat să extragă 
comorile din mine, — toți au eșit din mine 
și vă încredințez că eu produc aceste minuni, 
fără să cuget la nimic... Nu e oare rar lu
crul acesta?

— Ai dreptate, întrerupse condeiul, când 
zici că nu cugeți la nimic. Dacă ai cugeta 
cât de puțin, ai înțelege că rolul tău e nu
mai să dai cerneala cu care se scrie pe hâr
tie ideile ce sunt în mine. Condeiul scrie, 
draga mea! Odinioară când nu se născocise 
cerneala, scria strămoșul meu: stilul. Ce se 
zice de scriitorii mari? Că au «stil* sublim, 
mișcător. De altul se zice: «are un condeiu 
minunat*. Cine pomenește de călimară?

— Stai, stai, dragă, răspunse călimara, te 
iert că mă batjocurești, căci n’ai experiență, 
ești copil. De când ai întrat în lume? Abia 
de o săptămână și nu mai ești bun: mâne- 
poimâne te aruncă și pune altul în locul tău. 
Ești numai o unealtă, dragă; la câte ca de

PROPRIETATEA

Institutului tipografic ..Minerva" în Orăștie.

Vice-președintele Virgil Onițiu a raportat 
despre starea „Bibliotecii Teatrale", care se 
va publica sub îngrijirile societății. Broșura 
primă e sub tipar și va apare săptămâna vii
toare, în frunte cu «Prologul* în versuri de 
Iosif Vulcan, reprodus de noi în numărul tre
cut, și cu o comedie originală: „Soare cu 
ploaie", într’un act, asemenea de Iosif Vul
can. Broșura a doua va fi: „Idilă la țară", 
comedie într’un act de Junin și Flerx, loca- 
lisată de d-na Maria Baiulescu; broșura 3: 
„Riletul de tramvaf, comedie originală în
tr’un act de dl Gr. Mărunțean; broșura 4: 
„Un om buclucaș", comedie într’un act de 
Michel și Labiche, localisată de d-na Maria 
Baiulescu.

Secretarul V. Goldiș a raportat despre 
compunerea «Anuarului Societății*, a cărui 
publicare s’a hotărît de cătră adunarea ge
nerală dela Orăștie, anul trecut. Anuarul va 
cuprinde actele Societății începând cu adu
narea generală din Brașov, de când datează 
o eră nouă a Societății. încât pentru cele 
petrecute până atunci, Anuarul va da istori
cul Societății, dela înființarea sa și până la 
Brașov, ca astfel membrii și toți cei-ce se 
interesează de mersul Societății, să aibă o 
icoană despre întreagă mișcarea. Cu scrierea 
acestui istoric s’a însărcinat președintele Iosif 
Vulcan, care 'și-a și gătat lucrarea. Anuarul 
se va pune în curând sub tipar.

Adunarea generală viitoare se va ținea 
anul acesta la Hațeg, la Rusalii, cu deose
birea ca adunarea să va deschide a doua zi, 
ca astfel să poată lua parte și preoțimea.

Secretarul dl Vasile Goldiș a fost însăr
cinat, ca în privința aceasta să se adreseze 
în numele comitetului cătră d-nii din Hațeg 
cari au invitat adunarea generală acolo.

„Serba-vom și noi?“
Sub acest titlu «Telegraful Român* de 

Joi, cel mai nou număr, are un primarticlu 
vrednic de luare aminte.

E aproape jj cy Maiu!
Sunt 50 de ani dela măreața zi a adu

nării celor 40.000 de Români la 3/15 Maiu 
pe «Câmpul-Libertății* la Blaj. Ar trebui să 
iubilăm în chip demn aniversarea acelei zile.

Dar’ cum tare ne e teamă că «conduce
rea națională* de azi la noi se va înfunda 
în cel mult vre-un articlu pompos, sforăitor 
dar’... nepericulos, cum cetim acum de ani 

al de tine nu le-am dat eu din admirabila 
mea cerneală? Unele erau de pană de gâscă, 
altele de oțel. Pe toate le-am avut în slujbă 
la mine și o să mai am multe de aci încolo. 
Nu ’mi-e mie de aia, dar’ aș vrea să știu ce 
va mai eși din mine când va mai lucra poetul.

Condeiul nu mai răspunse, doar’ scârțâia 
cu dispreț.

Poetul se întoarse acasă, seara târziu. Fu
sese la concert și auzise pe un violonist ce
lebru; era mișcat de cântecul ne mai pome
nit de încântător al artistului care știa să scoată 
din vioară sunete, care aci sămănau cu ciri
pitul dulce al pasărilor, aci făceau efectul 
furtunei care trece printr’o pădure de brazi. 
Apoi veniau accente care îți mișcau inima și 
îți storceau lacrimi. Par’că nu numai coar
dele, dar’ și lemnul răsuna și da melodii. 
Bucata era dintre cele mai grele, dar’ chipul 
cum cânta artistul era așa de lesnicios, de 
desăvîrșit, încât toată lumea credea, că putea 
cânta ca el. Arcușul aluneca pe coarde așa 
de liber, încât uitai de tot pe artistul care 
da vieață instrumentului și îi comunica in
spirațiile sufletului seu.

Dar’ poetul nu uită și eată ce scrise:
«Ce nebunie ar fi, dacă arcușul și vioara 

și-ar închipui că ei merită gloria de a pro
duce aceste armonii cerești și de s’ar făli cu 
aceasta? Și totuși, noi oamenii, poeți, artiști,
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în Orăștie (Szăszvăros).

de zile, sau apoi în niște «manifestații* ca 
ultimele manifestații dela Sibiiu oprite, și 
chiar fiindc’au fost oprite, iubilate prin... «o 
berel* — apoi între asemenea împregiurări 
ideile din «Telegraful*, din care vom repro
duce și noi, sunt cele mai corecte, cele mai 
vrednice de urmat! Atâta putem, face în
tre ori ce împregiurări, și făcut lucrul cu cap, 
vom face mult!

15 Martie și Românii.
— O constatare —

Foaia ungurească «Szâszvăros» dela 
Orăștie scrie în numărul seu de Sâm
băta trecută, următoarele:

«Iubileul de 50 de ani a organisării mo
derne a Ungariei, a egalității cetățenești, a 
pământului liber și a presei libere, s’a săr- 
bat în săptămâna trecută peste tot locul, și 
și aici în Orăștie. Cu ajutorul lui Dum
nezeu ne-am adunat în număr frumos și în 
acest oraș... DaF în publicul serbăto- 
ritor n’am v&zut nici un Sas, nici 
un Român!..*

Și o ia apoi autorul ardeiului la su
cit de cuvinte, că asta nu-i frumos, că 
doar’ noi nemaghiarii în acel an am 
dobândit «mai mult chiar decât Ma
ghiarii»!^. etc.

O hi, o hi, că lumea-i rea. Decât 
că autorul făcea mai nimerit dacă în 
locul titulei «Gânduri de Martie», îi 
dădea ardeiului seu titula: „Gânduri 
de...April'1, încă de prima April... Dar’ 
nu vom întră în discuția fariseicelor 
idei, căci am vrut numai se scoatem la 
iveală: constatarea oficioasă oare-cum, 
despre purtarea Românilor și Sașilor 
la Orăștie față de aceste serbări false.

Așa trebuia să facă Românii peste 
tot locul: să șadă frumos acasă, să nu 
iee parte, și nici de tulburat să nu în
cerce să le tulbure sărbările.

*
Oi Gălbejite în Deva. Din DevamsZ 

ni-se împărtășește, că acolo s’au aflat și vre-o 

învățați, preoți, oameni de stat, căpitani, ne 
lăudăm cu faptele noastre, pe când noi sun
tem numai niște unelte în mânile Măiestru
lui celui de sus, ale cărui planuri le execu
tăm, al cărui duh divin ne inspiră. Lui ’i-se 
cuvine toată onoarea!*

Poetul se mai gândi și scrise pe urmă o 
parabolă: «Măiestrul și instrumentele*.

După-ce plecă, condeiul zise călimarei:
— Ei, acum 'ți-o fi de-ajuns, gândesc. 

Cred că ai priceput ce am scris 1
— Adecă ce ’ți-am dat eu să scrii, răs

punse călimara. Acum mai hondrănești ceva? 
Cred că ești atât de deștept, încât să înțe
legi cât ’mi-am rîs de tine. ’Mi-am răsbu- 
nat de toate obrăzniciile tale.

— Oală cu cerneală ce ești! strigă con
deiul scuipând cât putu.

— Condeiu odorogit 1 răspunse călimara.
Fiecare cugeta că prăpădise pe celalalt și 

așa adormiră încântați...
Poetul nu durmia. Răzimat de fereastră 

se uita la noaptea înstelată, simția cum gân
dirile ’i-se grămădiau în cap, după-cum mai 
nainte sunetele curgeau din vioară: unele 
erau fine și grațioase, altele mărețe și su
blime. Inima sa vibra sub inspirația Măes- 
trului-suprem:

«Lui, numai Lui ’i-se cuvine toată onoarea!*
Andersen.
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5 slabi de ânger, cari au luat parte la tăm- 
bălâul unguresc. Au fost: Ceontea «Jânos», 
pardositor, care a dus chiar steagul, ear’ peste 
pept avea o chingă ca un inatriculant, Cozian 
Kăroly, zidar întreprinzător, Merina Peter, pă- 
pucar, Sântimbrean Jânos, cumnat cu Merina 
și Savu Jănos, z:dar. Aceștia ca să se «pună 
bine la domni», au luat parte la «manifesta
ția patriotică», ear’ după aceea la un papri
caș pișcător de limbă...

In Deva Românii alte-ori s’au purtat bine, 
de aceea acum a făcut foarte rea impresie 
această răslățire a sus numiților, mai ales că 
nu ’s oameni lipsiți.

„Crișana".
Din Zarand, 22 Martie 1898. 

Onorată Redacțiune,
Ieri s'a ținut în Brad a 7-a adunare ge

nerală ordinară a Societății de economii șt 
credit „Crișana".

Acționarii acestei societăți, cu vie mulțu
mire s’au încredințat de nou, că societatea e 
deplin consolidată și bine condusă. Să bucură 
de un credit neașteptat și face progrese sigure 
în toate ramurile lucrărilor salel

Capitalul social e numai de 23.150 fi., și 
fondul de reservă al însoțirii e deja 20.000 fl!

Depunerile în cursul a. 1897 au fost ajuns 
la 255.691 fl. 54 cr., ear’ la finea anului 1897 
au fost 197.530 fl. 1 cr. mult ca in 
1896 cu 43,555 fl- 85 cr-

împrumuturile cambiale cu finea a 1897 
au fost 216.416 fl. 73 cr., eară cu obligațiuni 
37.522 fl. 3 cr.

întreagă mișcarea cassei 405.699 fl.
Profitul curat cu finea a. 1897 a fost de 

10.388 fl. 44 cr., cu 1000 fl. mai mult ca în 
anul trecut.

Ca propuneri mai însămnate, cuprinse în 
raportul direcțiunii și primite de adunare vă 
fac cunoscute următoarele:

1. înscrierea societății ca membru fun
dator la „Cassa Națională11 din Sibiiu cu 
1000 fl., taxă ce să va plăti în 4 ani pe rând.

2. Cei-ce vor cumpăra acțiuni în 1898 
vor solvi de fiecare acțiune 50 fl. valoarea 
nominală și 43 fl. 19 cr. partea sa la fondul 
de reservă, adecă total 93 fl. 19 cr. de acțiune.

3. Profitul curat 10.388 fl. 44 cr. s’a 
împărțit în chipul următor:

a) Fondului de reservă, conform statu
telor 10%, fl- 1038.84;

b) 12°/0 dividendă acționarilor 2714.00;
c) Spre scopuri filantropice 2000 fi.

și anume:
I. Fondului gimnasiului rom. gr.-or. din 

Brad 1000 fl.;
II. Bisericii gr.-or. din Brad pentru școală 

200 fl.;
III. Ajutor fondului protopresbiteral gr.-or. 

Zarand 300 fl.;

Purcelul fluerat.
Intr'un bâlciu se adunase lumea să pri

vească la maimuțăriile unor actori. In trupă 
era și unul pe care îl aplaudau asistenții pe 
tot minutul, la fiecare cuvânt și mișcare. Ca 
recunoștință cătră public că-’l sărbătorise mult, 
el vrii să-’și arete meșteșugul după-ce se 
sfîrși comedia.

Ieși singur pe scenă, se lăsă pe vine, în- 
vălindu-’și capul cu pulpanele hainei de pe 
dânsul, și începu să guițe ca purceii așa de 
bine, încât toți își dădură părerea, că are 
vre-un purcel ascuns sub haină I

Dar' el dovedi că nu avea nici un purcel 
și toți îl aplaudară cu mai multă furie ca la 
început I

Atunci un țăran glumeț din fire, strigă 
cătră privitori:

— Domnilor, fără cuvânt bateți din pălmi 
pentru acest caraghios, pentru-că el nu e 
atât de bun porc pe cât socotiți I Eu știu și 
pot să guiț mult mai bine de cât densul I Și 
dacă sunteți la îndoială, să poftiți mâne tot 
aici să vedeți și în faptă lauda meal

Mulțimea, care ținea la actor, ca să rîdă 
de concetățeanul său, se adună a doua zi și 
mai mare, cu gândul mai mult să rîdă și să-’l 
fluere, de cât să-’i vază «iscusința.»

IV. Rata primă Ia „Cassa Națională" din 
Sibiiu 250 fl.;

V. Ajutoare elevilor seraci și emineiiți 
dela gimnasiul rom. gr.-or. din Brad 100 fl.;

VI. Oficiului protopresbiteral gr.-or. al 
Zarandului pentru „Fondul depomărit" trac- 
tual 50 fl.;

VII. Pentru ^Fondul Convictului dela 
gimnasiul rom. gr.-or. din Brad* 50 fl.;

VIII. La disposiția Direcțiunii societății 
pentru scopuri filantropice, unde va afla de 
lipsă 50 fl ;

d) Dotațiune extraordinară fondului de 
reservă 3564.50 fl.

J) In contul anului viitor 971 fl. 8 cr.
In treacăt mai amintesc, că oficialii, 

nici direcțiunea riau primit în anul acesta 
remunerațiuni ori tantieme.

Parte mare a profitului, adecă 1935^ 
s’a dat spre scopuri culturale.

Din raportul direcțiunii să vede că parti
delor să fac toate ușurările posibile ștergend 
și scdzend anumite *taxe* ș. a.

Datorașii încă plătesc destul de regulat, 
așa că numărul proceselor până la finea a. 
1897, dela începutul societății (în 7 ani) au 
fost numai 40

Cifrele vorbesc lămurit.
După »Cassa de păstrare din Siliște* (I. 

Sibiiu) care dă câte 45% din profitul seu 
curat spre scopuri de binefacere, — »Crișana" 
ocupă doar’ locul al doilea între toate insti
tutele românești de bani, în ce privește con- 
tribuirile pentru scopuri culturale și de bine
facere din venitele salel — o —

Din parte-ne nu putem din destul 
atrage luarea aminte a Românilor din 
părțile zarandene asupra acestui raport, 
care ne arată atât de frumoase lucruri 
despre «Crișana» din Brad.

Domnii preoți și cărturari zarandeni, 
ar trebui sâ-’l publice acest raport în 
chipul cel mai sărbătoresc prin toate 
comunele și tuturor oamenilor, bogați 
și săraci, știutori și neștiutori de carte!

Eată de ce: In Zarand mai sunt Și 
două bănci streine, una ungurească in 
Baia-de-Criș, alta germană-maghîară în 
Băiță.>

Auzit-a cineva despre banca ungu
rească din Baia-de-Criș, de piidă, să fi 
dat ceva vre-odată gimnasiului din Brad 
de care Românii cari îmbogățesc acele 
bănci, au lipsă ca de pânea de toate 
zilele? auzit-au să fi dat pentru fondul 
Convictului ce onorabilul corp profeso
ral își dă străduință să adune bani ca 
să-’l zidească pentru elevii gimnasiului 
român din Brad ? auzit-au să fi dat ceva 
pentru școalele românești, pentru stu
denții sdraci români, pentru fonduri 
culturale românești ori alte scopuri de 
binefacere de care se aibă vre-un strop

Cei doi potrivnici (comediantul și țerantil) 
se înfățișară pe scenă!

Sfîrșind comediașul, îl aplaudară mai mult 
ca în ziua trecută.

Se sui și țăranul și după-ce se învăh pe 
cap cu zeghea, strînse de urechi un purcel 
ce-’l avea în sin, și-’l făcu să guițe cât putea 
de tare!

Cit toate acestea, privitorii îi huiduiră și 
goniră de pe scenă, sub curânt că — nu sa 
guițat bine!

Atunci el, scoțând purcelașul din sîn îl 
arătă la toți zicând:

— Nu mă ocărîți pe mine, ci pe purcel, 
că nu știe să guițe bine. Eu n’am bănuit 
până acum că ăsta nu este porc, ci că porc e 
paiața d-voastre! Are dreptate purcelul să 
nu știe să guițe și de aia ’l-am adus la tată- 
său să-’l învețe!

Și închinându-să în fața comediantului 
zise:

— Mă închin ție, porcule bătrân, că ai 
biruit pe fiiu-tău, și te rog să nu te superi 
pe mine, căci lăudătorii tli, ear’ nu eu spun 
că ești mai porc de cât porcul!..

Și se dădu jos în hazul tuturora.

G, D. Simionescu. 

de folos și poporul român ce varsă atâta 
avere în cassa acelei bănci ?

Ei bine, dacă astfel de bănci streine 
nu dau nimic napoi poporului dela care 
adună carnetele, ear’ «Crișana» jertfește 
cu mână atât de darnică, nu e firesc 
ca Românii din acel ținut, toți, toți, 
toți, numai dela această bancă se iee 
împrumuturile lor?

Acum avem a doua bancă româ
nească în Băiță, ,,Zarandeana“, întoc
mită după felul «Crișanei» din Brad, 
condusă de Români asemenea buni, și 
despre care avem nădejde să fie întru 
toate asemănătoare «Crișanei». Dela 
acestea se împrumutăm. Ear’ când dela 
ele nu vom mai căpăta, că am împru
mutat destul, atunci nici să nu mai 
mergem la cele ungurești din Baia-de- 
Criș, Băiță și Deva, că și nouă numai 
rău ne facem.

„Hondoleana“.
„Hondoleana", însoțire de anticipațiune și 

credit în Hondol, ’și-a ținut adunarea sa ge
nerală a II-a la 21 Martie n. a. c.

Propunerile din raportul direcțiunii sau 
primit toate și s’a ales comitetul de supra- 
veghiere.

însoțirea este tinără, de doi ani abia, . 
progresează mereu, pentru-că bărbații puși în 
fruntea ei au în vedere interesul însoțirii și 
numai în al doilea rînd al singuraticilor.

Dar' această a doua adunare, și bucuria 
întemeietorilor însoțirii de-a o vedea înain
tând, încet dar’ sigur, n’a putut trece de 
astă-dată fără a fi tulburată de un acționar 
prea focos după câștiguri materiale, deși ocu- 
pațiunea (preot, moralist) nu-’l învață să fie 
așa cum e. Eată incidentul ce a supărat pe toți:

După cetirea raportului direcțiunii și a 
comitetului de supraveghiere, membrul P. Câm
pean, preot în Fotnădia, se declară «nemul
țumit» că și în anul al II-lea capătă «numai» 
6% după acțiile lui ca și în anul I. și pro
pune să se dee în anul acesta 8 sau 7°/0 
acționarilor.

Directorul, pe basa raportului seu, a.ex
plicat că este peste putință primirea acelei 
propuneri, dacă voim a pune o parte din 
profitul curat la fondul de reservă. Dar’ pro
punătorul stărue cu cerbicie pe lângă pro
punerea sa. Ba aruncă vina pe funcționari, 
că «trag venitele însoțirii de nu se pot da 
mai mult de 6% ca dividendă», deși aceia 
servesc la bancă câte 2 zile în săptămână, 
pentru onorarul de 150 fl. la an. Membrul 
Câmpean era secundat de I. Straja din Să- 
cărâmb, amândoi oameni cu avere.

Spiritele s’au iritat. Au vorbit contra pro
punerii directorul Petru Mihuț. A. Oprea, A. 
Vlad, S. Piso, ear' controlorul P, Gabor a 
arătat cu cifre pe basa contului bilanțului ne
putința de a se primi propunerea.

S’au făcut cereri ca P. Câmpean să fie 
dat afară din însoțire, dar’ la contra-propu- 
nerea membrului Oprea nu s’a dat deocam
dată afară, dar’ nici propunerea dînsului nu 
s’a primit.

încolo, firește, avem să ne bucurăm că 
vedem și pe «Hondoleana» întărindu-se și 
înaintând.

Cu D-zeu înainte. Un membru.

Treburi Orășenești

Ședința dela 23 Martie a comunității 
orașului Oră știe.

[Interpelări). La începutul ședinței mem
brul L. Bercian a interpelat pe primar întâi 
în chestia facerii pașapoartelor de vite la tîr- 
gul trecut, când căpitanul de poliție, cu dela 
sine putere, a lăsat ca pașapoartele să le facă 
vice-notarul Rideli cu două ajutoare slabe, 
cari nu puteau găta cât li-se cerea, încât 
mulți au trebuit să aștepte până a doua zi 
după pașapoarte sau să meargă acasă fără ele;

a doua în causa scandalului provocat de 
căpitanul de poliție în piață în preziua tîrgu- 
lui de țară față cu unii negustori, între cari 
și domnii Ioan Lazaroiu și George Baciu, 
pentru-că nu ’și-ar fi pus șetrele tocmai unde 
aștepta dl căpitan să fie puse, și nu le-au 
pus fiindcă la punerea lor n’au fost organele 
poliției să arate curat locurile.

’l-se va da răspuns în ședința următoare
Membrul Dr. A. Muntean a cerut ca pri

măria să iee măsurile de lipsă pentru astu
parea canalului deschis și puturos ce trece 
In strada Bereriei, pe lângă judecătorie, infec
tând toată strada.

’l-s’a făgăduit lucrări în curând.
*

(Strămutarea oficiului silvanal dela Sebeș 
la Orăștie) n’a avansat mult. Dl primar a 
fost însărcinat se întrebe încă, ce localități 
le-ar trebui ca să se poată muta, și alte infor
mații, apoi să vie cu raport la representanță.

♦

(Casa zidită de oraș în piață), care a 
costat 25—28.000 fl., dar’ care abia aduce 
5% după 12.000 fl., e vorbă să se vândă. 
Se vor face pașii de lipsă, și dacă pe lângă 
un preț potrivit de 18-20’000 fl, care se 
va stabili, să va afla cumpărător, să va vinde.

*

(Casele dlui Dr. Mihu din piață) s’a pro
pus să fie cumpărate de oraș cu prețul de 
10.000. Propunerea a tost dată unei comisii 
să studieze de să rentează ori nu.

*
(Adaptarea magazinului de praf de pușcă) 

s’a dat licitantului Ioan Părău din loc, pentru 
prețui de vre-o 900 fl.

(Lui Demian Adămesc) fost portar oră
șenesc i-s'a votat un mic ajutor lunar, luat 
fiind între locuitorii lipsiți și ajutorați din 
partea orașului.

*
(Arenda pășunilor din munții 

orașului.) Licitarea făcută despre arânda- 
rea pășunilor din munții orășenești, a fost 
nimicită și să va licita de nou pe vreme de 
patru ani. Licitarea să va publica doar pe de 
azi în 2 săptămâni, și atunci să vor da mun
ții cu drept de pășunat cu tot, nu numai cu 
drept de cosît, ca până acum.

*
(Prețul pentru pășunat) după o vită, ne- 

fiind încă statornicit deplin, dl L. Bercian a 
propus alegerea unei comisii, care să studieze 
chestia și să vie cu propunere asupra taxei 
ce să se stabilească. S’au ales în comisie: 
2 Români, 2 Sași și 2 Unguri.

Dela Dobra

In săptămâna trecută «Tribuna Po
porului» dela Arad a publicat o cores
pondență din tractul Dobrei, în care să 
spunea, că în acest tract curat greco- 
oriental, s’a început deja — trecerea la 
unire.

...«oamenii zice „Tr. P.“ 'și-au perdut răb
darea, și au luat o hotărîre tristă pentru biserica 
gr.-or. să treacă anume la unire.

Au cerut și au primit «Îndrumări» «pă
rintești» dela sfințiile lor dela Lugoj (și pen
tru-că o lăsați să o spun asta, ear' vă vor 
lua la răspăr cei dela . Unirea*...) trimițăn- 
du-se nemulțumiților, cari vor acum «din con
vingere» să se facă uniți, toate instrucțiile de 
lipsă pentru trecere.

Ear' acum, fără mult sgomot, se fac for
mulele de lipsă pentru trecere.

...E rlu la Dobra!
Tractul Dobrei e curat gr.-or ...Și în tractul 

acesta e acum primejdie sl se facă rupere! 
Dar’ această rupere nu însamnă numai o 
deșertare bisericească, ci și o nenorocire na
țională.

Oamenii aceștia, năcăjiți azi pentru o per
soană ce să le fie pusă în frunte, ca condu
cătoare, să uită unii la alții cu ochi dușmă
noși și de-’i vei chema la ori-ce lucru bun sl 
meargă împreună, n’au si se ducă! De 
or fi unii acolo, nu se duc ccialalți, de-or fi 
ceia nu seduc ăștialalți I Și ruptura se poate 
lăți și în tract!.. Și vor trebui să treacă ge
nerații întregi ca să se uite năcazul și să mai 
poți pune oamenii în șir la treburi fie cât 
de bune!"

Și într’adever Duminecă după apa
riția celor scrise, s’a început trecerea 
de fapt. Nouă ni să cere cu stă
ruință să publicăm următoarele date 
triste și consumate de atunci încoace.

In 8/20 Martie, hi să scrie — 60 
(șasezeci) de parochieni, capi de familie, din 
Dobra, s’au dus pe rând, câte un om însoțit 
de doi martori, la parochtil local, (adminis
tratorul Avram S. Păcurar), i-au declarat, 
unu câte unu, în fața martorilor, cum cer 
formele legii, că — trec la unire.

Administratorul îi întreba că din convin
gere o fac ei aceasta ori îndemnați de cineva 
ori de ceva? (căci legea numai atunci o ia 
ca trecere primită când ea să fac din con
vingere, din credință). Ear’ oamenii, instruați 
să nu facă greșeală, stăpânind în ei adevărul 
negru, că nu din convingere ci din ură față 
de omul urgisit lor, care tocmai le pune în
trebarea, răspundeau rece și dând din cap:

— «Din convingere» 1.
Luni în 9/21 Martie, alți 40 de inși s’au 

dus să facă, înaintea parochului și între mar
tori, declarația de trecere.
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Dar' ia paroch daci ai de unde! Admi
nistratorul cel viteaz, care de ani de zile să 
ține prins de pept cu acest popor și-'l În
dârjește și l’a împins până la acest pas ex
trem, — acum ca ’n palmă I O fi fost ascuns 
In ceva salon ori coteț de-al pretinului său 
L. Â. sau unde? că na mai stat față cu oa
menii amărîți și porniți pe calea pierzării.

Marți In 10/22 Martie, alți vre-o 50 au 
mers Ia oficiul parochial In același scop: paroch 
însă nici azi ca ’n palmă.

In Rădulești, Stancești si Ohaba, ș'au 
înștiințat comunele bisericești întregi la trecere, 
cerând de preot pe fostul învățător Petru 
Hădan.

In Roșcani și Lăpușnic ațițarea e In cur
gere și pornirea de trecere în putere.

In notariatul Gurasada și Lăpușnic, cu doi 
notari greco-catolici, se lucrează deasemenea 
la destrămarea poporului In cele bisericești, 
destrămare pe urma țăreia va urma bătaia 
lui D-zeu și în cele naționale!

Dela Lugoj, de unde se conduce cu zel 
mare vânătoarea de suflete, li-s'a tăgăduit noi
lor credincioși, că li-se dă «protopop titular», 
un anume Dr, Firez, și îndată-ce oamenii au 
făcut, la o săptămână, a doua declarațiune 
la oficiul parochial, firezul va și veni să se 
așeze în mijlocul «convinșilor» sei credincioși, 
însoțit de un «adjutant», un anume Nicolae 
Muntean, care acum perde vremea prin Deva, 
unde nu-i nici o trebuință de el, dar’ unde 
e trimis deja ca avantpost...

etc. etc. Un rtmas la credinți.
*

Din parte-ne avem puțin de zis. 
Aci acuși nu mai e nimic de zis. Căci 
ori-ce spui nu află răsunet, în inimi 
aprinse de patimi și ură. Noi numai 
o întrebare am avea de pus:

Astfel de merite își știu câștiga ai 
noștri slugitori ai bisericii, încă tineri, 
că alungă din sinul ei, risipesc pe cre
dincioși ?

Dar Rațiunii cât rin si face prin 
aceasta ?

De zeci de ori mai mult șt mai 
mare și decât bisericii!

CORESPONDENȚA
Școală nouă în Răhău.

Balomir, Martie 1898.
Onorate Dle Redactor,

Cred că vă fac o plăcere scriindu-vă des
pre unele lucruri bune de prin comunele ro
mânești din jurul nostru.

Intre comunele românești fruntașe se poate 
număra cu drept comuna Rihiu din tractul 
Sebeșului. Subscrisul fiind ocasional in o 
societate a conducătorilor acestei comune, 
am rămas foarte mulțumit de cele-ce le au- 
ziam discutându-se de cătră acești fruntași, 
că anume în tot decursul petrecerii numai 
despre aceea vorbiau, cum să-'și ajungă mai 
bine scopul dorit de a edifica mai bine o 
școală nouă, ce să fie și comunei spre fală, 
și cerințelor legii să răspundă și tot. Cei-ce 
se interesau așa tare de acest lucru, erau dl 
notar Get asini Cărpinișan, domnii parochi 
Nicolau Cirpinișan și Floca precum și ju
dele comunal Goța etc. N’am putut, dle re
dactor, trece cu vederea o astfel de socie
tate românească, și deja atunci, pe la înce
putul iernii de țață, vi-aș fi descris lucrul, 
dar’ am așteptat să văd, că oare putea-se-va 
și întrupa, că cu oamenii din comună eși-se-va 
la cale ori nu. Și azi, după informațiunile 
primite, pot să vă vestesc, că bravii locuitori 
ai comunei Răhău sau fi pus pe lucru, și pe 
începutul anului viitor își vor începe prelege
rile in noul edificiu școlar.

Până acum comuna a susținut 3 învăță
tori, pe anul viitor probabil vor fi 4 cu pre
scrisele sale de învățământ și cu câte 300 fl. 
salar un învățător.

Din aceasta încă se poate vedea cât de 
mult poate să ajungă o comună, dacă con
ducătorii ei se înțeleg, merg împreună și știu 
aduna și poporul în jurul lor, cum in Răhău 
se face aceasta.

Ioan Balomiri, înv.

NOUTĂȚI

Un mult promițător tinăr artist român. 
Pe orisonul artei române să arată earăși un 
mândru luceafăr, în persoana tinărului George 
Enescu care în etate abea de 17 ani a ab- 
solvat cursul conservatorului din Paris și 
compune opuri musicale, cari sunt aplaudate 
In toate concertele Parisiane.

Dorim tinărului artist succes tot mai mare, 
precum și aceea, ca în mijlocul gloriei ce îl 
va încungiura, să nu-'și uite nici-odată de 
mama sa națiune, care are atât de mare lipsă 
de fii iluștri, ce se-’i ducă numele cu fală în 
lumel

Săptămâna trecută el a dat la București 
două concerte, despre care ■•Moda Ilustrată* 
scrie:

«Concertul dat la Ateneu de violinistul 
G. Enescu a avut un succes deslverșit\ Publicul 
a făcut tinărului violinist o primire triumfală I

«Nu mai puțin succes a repurtat compa
triotul nostru la Concertul simfonic dat în 
sala Ateneului sub direcțiunea d-lui Ed. Wach- 
mann (directorul conservatorului din București). 
Dl Enescu a condus însuși orchestra, când 
aceasta a cântat admirabila sa composiție 
»Poema română"'.

A fi așa de tinăr și a cânta din violină 
în chip artistic, a compune piese recunoscute 
ca admirabile, și a conduce chiar orchestra, 
un lucru foarte greu, — e într’adevăr a fi 
un mândru luceafăr pe cerul artei neamului 
căruia te-a dăruit D-zeu!

♦

„Societăți de cumpătare I" O ce bine 
ar fi, de-ar exista în fiecare comună româ
nească. In timpul din urmă s’a pornit o 
mișcare Intru înființarea de atari societăți prin 
sate. Și ele aduc foloase de neprețuit, cru
țând oamenilor sute și mii de floreni în pungă, 
prin cumpătarea Ia care se supun de bună- 
voe dela beuturile spirtuoase. Societățile nu 
cer cumpătare de tot, de tot, căci o patimă 
și-o obicinuință rea ca cea a beuturii, nu așa 
ușor se poate smulge cu rădăcini cu tot, ci 
mărginesc pe membri la a bea puțin, cum
pătat. Și și asta e destul. Și prin asta se 
cruță foarte mult, și in bani și în slăbire de 
sănătate și în ruină de moravuri)

La Babța s a înființat o atare societate 
în 1894. Istoria înființării ei, apoi statutele 
și îndrumările de lipsă toate ce sunt □ se ți
nea la înființare, le-a scos învățătorul G. Aluaș 
de-acolo într’o broșură la «Tipografia» din 
Sibiiu (prețul o coroană). Bine ar face de-ar 
cetl-o cărturarii noștri prin toate satele, căci 
mulți s’ar hotărî, de bună-samă, spre binele 
lor propriu și al neamului, să facă așișderea I 

*
Apel pentru adunare de proverbe poporale, 

face cătră cărturarii români comitetul Despăr
țământului Sibiiu al »Asociațiunii», prin biu- 
roul seu dnii I. Papiu, președinte și Dr. Elie 
Cristea, secretar. Arătând de cât mare preț 
este literatura poporală, adunarea și păstrarea 
ei, despărțământul roagă pe cărturarii din 
popor să adune toate proverbele, zicătorile, 
idiotismele, pe care le aud în gura poporului, 
dar' tocmai așa precum le aud («fuge mân
când pământul», «duce cânii la apă», etc.), 
tălmăcind eventualele cuvinte ce nu ar fi cu
noscute pretutindeni, precum și istoria cutărui 
ori cutărui proverb, pe care ar afla-o.

Ear' ceea-ce au adunat, să binevoiască 
toți a trimite la adresa dlui Dr. Elie Cristea 
în Sibiiu, până la înălțarea Sftei Cruci, (când 
să va începe doar’ arangearea lor și pregătirea 
pentru a fi scoase la timpul seu în un pre
țios volum spre lauda tuturor celor-ce vor 
fi adunat).

*
încercare de spargere In Hunedoara. 

Se scrie din Hunedoara, că în noaptea de 
17 Martie, hoți necunoscuți au mers la banca 
ungurească de acolo și voind să pătrundă 
în localul institutului au desfăcut treptele dela 
intrare și apoi au spart In zid o gaură mare. 
Când erau aproape de ispravă, se vede că 
’i-a surprins cineva, căci hoții au fugit; lăsând 
în urma lor scara pe care au întrat în curte. 
Până acum nu s’a dat de urma lor.

*
„Aduc puști din România'*... Drept în

tregire a noutății noastre din numărul trecut 
sub acest titlu, primim din Balomir următoa
rele: Raportul făcut despre visitarea cucuru
zului prin gendarmi, doară află «puști din 
România» printre el, este adevărat, dar' nici 
nu s’a spus lucrul întreg; ar fi trebuit să se 
facă întrebarea, că pentru-ce au post visitate 
numai vagoanele de cucuruz aduse de Ro
mâni, ear cele aduse de jidani, nu ? Căci tot 
din România au fost aduse și acelea. Bună
oară jidanul KIein, din Balomir, adusese pen
tru această comună numai cu 8 zile nainte 
un vagon de cucuruz și lui nu ’i-s’a făcut o 
astfel de visitație strașnică ! Oare pentru-ce ? 
Numai fiindcă ne au așa de dragi patrioții 
noștri, încât ne-ar scuti de «răul» ce ’l-am 
putea cumva primi prin sacii de bucate aduși. 

de Români... Dreptul însă de auzul rău nu 
se va teme, ear’ cel păcătos și de umbra lui 
se sperie... Nic. Suciu, preot român.

*
Moarte. Cu multă părere de rău aflăm, 

că Mihail Candrea, teolog absolut de Sibiiu, 
de naștere din Neagra (în Munții-Apuseni), 
un tinăr iubit de toți cei-ce ’l-au cunoscut, 
a încetat din vieață la 6 Martie a. c., în urma 
unui violent morb de inimă. Trimitem sin
cere condolențe familiei întristate.

*
Examene pedagogice s’au ținut săptă

mâna trecută în seminarul gr.-or. din Sibiiu. 
Printre mulții tineri și d-șoare presentate la 
examene, au fost și din orașul nostru dl 
Dumitru Mosora, înv. la școala capitală ro
mână, și d-șoara Miți Turdișan, învățătoare 
în Vaidei, făcând ambii examenul de pe 
cursul al III-lea pedagogic cu succes.

*
Locotenent fugit In Rusia, Se scrie din 

Cracovia, că locotenentul (Oberlieutenantul) 
K., care a servit în regimentul de acolo, de 
câteva zile a perit din oraș. Comandantul 
de corp a pornit cercetare împotriva fugaru
lui și s’a descoperit că el a luat cu sine și 
mai multe hârtii însemnate și a fugit în Rusia 1

*
Din „Enciclopedia Română" a apărut 

fascicola a 7-a, cuprinzând cuvintele dela 
Brănești până la Calafindești.

Chestii Școlare

„Statul învâțătoreso poporal
/« oglinda timpului modern".

Lucrare premiată de „Allgemeine Lehrer-Zeitung" 
(Urmare).

II. Și ce să fie oare causa, că chiar în
vățători,mii i-se află atâtea vorbe de aruncat, 
că atâtea i-se iau în nume de rău, ce la alți 
oameni nici nu se iau în samă sau de se 
chiar iau, să pare a fi de sine înțeles.

O causă de sigur zace în aceea, că de 
persoana și activitatea învățătorului leagă atâ
tea pretensiuni, la cari a corăspunde, pe lângă 
toată bunăvoința, nu să poate 1 învățătorul nu 
numai să arete un șir de virtuți precum : simț, 
ideal, tactică, caracter finn, paciență, vioiciune, 
statornicie, lăpădare de sine, și alte multe 
«nimicuri» de acestea, (pe cari dacă alt om 
le-ar avea l’ar înălța până la sfinți), cl să 

’lucre atâta ce 2—3 oameni, și nu ar fi în 
stare să isprăvească! Pentru-că oamenii nu să 
îndestulesc numai cu aceea, că învățătorul să 
corăspundă in școală pe deplin, ci mai cer 
ca să fie de model și ca econom, și ca stu- 
par și ca cantor și, mai nou, ca găinar, gâs- 
car și mai știe D-zeu încă ce! Pe lângă aces
tea să instrueze în musică, să conlucre la 
reuniuni de cântări, de pompieri ș. a. ș. a.! 
Apoi dacă nu-’i în stare a corăspunde aces
tor așteptări tuturora, vin pe el și îl chîrăe, 
ca-și-cum învățătorul nu ar fi om, cu scăderi 
omenești și ca-și-când puterile lui ar fi nesecate.

Causa de căpetenie a acestei stări, zace 
în nesocotirea învățătorimii. Adesea acela care 
dresează cai e mai mult prețuit decât care 
învață copii, cine exerciază recruți, e pus mai 
sus decât învățătorul; cine are gură mare și 
cu vocea-’i desfătează pe oameni, e floarea 
societății, pe acel bărbat însă, care cu ne
spuse greutăți și pentru o simbrie mică învață 
copiii poporului măestria cea mai de căpete
nie și mai minunată, cetitul și scrisul, pe acela 
îl socot de un om, ce nici nu numără în 
societate. Politicii zilei, la prilegiuri binevenite, 
nu pregetă a-’și bate joc de dascălii dela 
sate, și ’n lucruri pedagogice unul care știe 
ceti și scrie, să crede așa de competent ca 
învățătorul, ear' dacă din întâmplare știe con
juga și pe «sum sus», atunci în ochii lui nici 
nu-’i de lipsă de învățător la cestiuni școlare. 
Profesorul Treitschke susține și aceea, că prostul 
«spiritualminte stă mai presus» decât învă
țătorul, pentru-că «la cultivarea unei moșii e 
de lipsă mai multă știință, de câtă posede 
un învățător, și pe lângă aceea mai trebue și 
minte sănătoasă», de care învățătorul poporal, 
după teoria dlui profesor, n'are lipsă, după- 
ce «lucrul lui e mai mult un mechanism».

Nesocotirea învățătorimii să vede si de 
acolo, că acesteia nu-'i dau nici aceea ce alții 
de alte ranguri, deja de mult au. Cât de rar 
ne întîlnim cu învățători de aceia, cari sunt 
membrii vre-unei representațiuni, și dacă ici- 
colo îi și aleg, nu ca învățători, ci ca oameni 
de partidă au acest onor. Insă din mai multe 
pricini ar trebui să-'i aleagă ca membrii în 
corporațiuni cu drept consultativ și decisiv.

Să vede nesocotirea învățătorimii mai 
departe și din aceea, că oamenilor le prea 
place a le pomeni învățătorilor datorințele, 
dar’ de drepturile lor nici nu voesc a ști; și 
dacă-’s destul de curagioși a-’și apăra drep
turile, numai decât le aruncă în ochi, că-’s 
prea încrezuți, făloși, poftitori de roluri si 
altele de acestea.

Dacă un opșitar dispută despre lucruri 
militare cu un cunoscut, care n’a fost soldat, 
de sigur își pretinde recunoașterea de acela 
ce este. Tot aceasta o face luntrașul, econo
mul, croitorul și altul, dacă-’l atacă un străin 
de meșteșugul seu. Și fiecare o află aceasta 
la loc. Și cu drept; pentru-că ori-și-cine,-care 
în cașuri de acestea i-ar disputa cunoștințele 
specialității lui câștigate cu greutăți mari, ar 
fi un închipuit, flușturat și desprețuitor. Numai 
învățătorul să facă excepțiune de sub regula 
aceasta, numai el să-’și lase a-’i disputa alții 
drepturile, numai el să nu să provoace la 
cunoștințele sale, să nu-’și apere dreptul? 
Pentru-că, ambițiunea citată mai sus e numai 
urmarea astor fel de cașuri.

Nesocotind câteva cașuri de cari se vor 
fi găsind și la învățătorime, ca și la alții din 
alte specialități, încolo desigur n’a văzut ni
meni că învățătorii, ne în lucruri pedagogice, 
fie în atingeri sociale, ar fi fost îmbulzitori, 
măreți ori desprețuitori, ca membri altor staturi. 
Cu mult stă mai aproape de adevăr afirma- 
țiunea contrară, ce să aude de multe-ori, că 
anume, învățătorii, mai ales cei mai vechi, 
în atingerile lor cu alte persoane, îndeosebi 
față cu cei de o cultură academică, sau în 
ranguri mai mari, sunt în genere retrași, timizi 
și nu arare-ori să poartă așa zicând tîrîndu-să 
față de ei I (Va urma.)

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
„Doritei. (Dela a II. instanță.) Departe, departe, 

printre zidurile vechi ale cetății acesteia sufer azi 
lipsa ta... Me pot numi „martir al amorului". îmi pare 
uneori că te văd apropiindu-te încetinel, mângăin- 
du-m£ pentru durerea mea... Ah, de-ar fi adevărat... 
Nu întârzia... Dorul lipsei tale mă face să simt par că 
tot greul acestei lumi pe umerii mei, cât uneori îmi 
pare rău că trăesc... Eu — eu/..

FEL DE FEL
Mâncat de sălbateci. O știre grozavă a 

sosit din Congo. Un Belgian foarte cunos
cut, Gerard Neuhaus, a plecat în Septemvrie 
anul trecut pe socoteala societății anonime 
«Belgia» pentru negoțul în Congo. într’o 
scrisoare trimisă părinților sei în luna Ia
nuarie a anului de față, îi vestia despre lu
cruri de acolo. Acum însă, tinărul belgian 
a fost prins și mâncat de sălbateci. Invățați 
cari au studiat moravurile acestor sălbateci, 
spun că ei sunt mâncători de oameni, dar' 
au obiceiul a nu mânca nici-odată capuri 
jertfelor lor. într’adevăr capul lui Neuhaus 
a fost găsit în stare de putrezire, nu departe 
de locul unde se desfășurase fiorosul ospăț 
al sălbatecilor. Neuhaus era un tinăr înalt și 
puternic, plin de vieață și de sănătate, foarte 
iubit de camarazii și de șefii sei. El e foarte 
cunoscut la Bruxelles, unde tatăl seu a avut 
mult timp o mare fabrică de ciocolată.

POSTA REDACȚIEI.
D-lui Z Seurtu în Sibiiu. Sosit prea târziu pentru 

numărul de față, ear' pentru cel viitor va fi, nu vi
să pare ? prea învechită. De altfel nici nu bucuros 
ne-am mai băga pe moară cu acel domn despre care 
noi demult avem convingerile și părerile noastre, 
foarte reservate (cel puțin) și pe care D-Ta abia acum 
vii se-î caracterisezi cum crezi că-’l prinde mai bine, 
și să arăți cât e de «veninos»...

Notiță Literară.
— Foi bune —

Nu putem din de-ajuns recomanda dame
lor române abonarea ziarului de modă ce 
apare în fiecare Sâmbătă la București (Pasa- 
giul Maca, șase floreni pe an), „Moda Ilus
trată^. Pe lângă o „Cronică a Modei" ele
gant și cu multilaterale cunoștințe scrisă în 
fiecare număr de „Laura", pe lângă multele 
instrucții de lucru de mână date cu desem- 
nurile lor cu tot, apoi îndrumări trebuin
cioase privitor la trebuințele casei, — «Moda 
Ilustrată» mai are și o parte beletristică plă
cută și aleasă: un roman, o nuvelă, poesii, 
anecdote, glume, etc.

Tipurile hainelor pentru dame după cea 
mai nouă modă, Sunt tot așa de reușit exe
cutate, ca în ori-care alt ziar de modă străin.

Ce am cere încă noi dela «Moda Ilus
trată» ca să n’avem nici o reservă față de 
ea ? Si încunginre pe cât numai poate numi
rile streine, de părți de haină și ,de culori, 
fie chiar și prin circumscrieri, și sl lupte în
tru românisarea lor, ceea-ce colaboratoarelor 
și colaboratorilor ziarului, le-ar forma cu vre
mea un mare merit!

In numerii sei doi penultimi a avut o ad
mirabilă novelă «Răsbunarea», ear'în cest de 
Dumineca trecută „Fata engleză", un tip in
structiv și interesant de fată.

*
„Foaia pentru toți“ condusă de dl 

Dumitru Stăncescu urmează să apară. Am pri
mit cei din urmă doi numeri 14 și 15, cu 
un cuprins de toată lauda. Nuvele, schițe, 
îndrumări, snoave, poesii, etc., cari de cari 
mai frumoase. Dar’ ce e mai vrednic de po
menit e, că și din cuprinsul acestei foi, ca și din 
lucrările dlui Dumitru Stăncescu, respiră un
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aer de sănătate morală, de străduință de-a 
îmbunătăți lumea, fără-ca cu toate astea, lu
crările să peardă câtuși de puțin din valoarea 
lor adevărat artistică prefăcându-se doară în 
simple predice ori lecții de morală1 Deloc. 
Tendența se simte în chip foarte fin, cum se 
simte din clasicele »povești< ale lui Ander- 
sen, pe care dl Stăncescu pare a-’l ținea 
peste tot în lucrarea d-sale literară, de lu
mină, de model.

Recomandăm mult cetitorilor noștri această 
foaie. Reproducem în foița numărului nostru 
de față, două bucăți scurte, care vor încre
dința, credem, pe fiecine, că nu fără cuvânt 
o lăudăm. Prin cearta câlămarului cu con
deiul, că a cui e vrednicia pentru multele lu
cruri minunate ce se răspândesc în lume prin 
scriere, — va înțelege ori-cine că autorul 
face de rîs pe lăudăroșii lumii, pe gurile- 
mari, ear’ în purtarea și vorbele «Maestrului» 
va vedea pe înțeleptul din lume, care deși el 
face lucruri bune, nu se laudă cu ele, căci, 
zice, și el e numai un instrument, prin care 
cel atotînțelept și atotputernic, împărtășește 
altora din înțelepciunile sale... etc.

In «Purcelul fluerat* se batjocurește fin 
de tot prostia mulțimii, care față de un pan
glicar se închină încât îl pune mai presus de 
ceea-ce e adevirat firesc! Și cu toate-că lu
crările sunt evident atât 
nobile tendinți, 
chiar plăcut, 
și mulțumit.

Astfel de 
pentru a cetî

Icre si Peste
9 9

Subsemnatul am onoare a aduce la cu
noștință onoratului public, că poșed în ma
gazinele mele din Orăștie (Szâszvăros) și 
Brașov, toate felurile de pescărie sărată și 
proaspetă, precum: Crap (Seran) de difierite 
mărimi și greutăți; Morun, Somn (fără cap 
și fără oase), Platică (Veveriga) de diferite mă
rimi, Lacherda (Lapardon), precum și

Icre negre de România, moi și 
Icre roșii, moi și tescuite, Măsline

Venzare en gros și en detail.

La cerere trimit și pachete prin
toate părțile, cu prețurile cele mai eftine.

Asemenea în Hațeg am deposit 
aceste mărfuri.

Primesc însă, să comand de ori-unde 
și-ce fel de alte mărfuri pentru privați 
neguțători mai mici!

(318) 4- Vasilie N. Bidu,
în Orăștie (Szdszvăros) și Brașov

tescuite, 
etc.

postă în

de

ori- 
ori

(317) 4-4

Baie de aburi, basen si vane în Orăștie
= Strada Ferăriei

Proprietatea d-lui S.

înoălzire centrală! Cea mai mare

8.

B i r t h 1 e r.

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

Preturi ieftine!
9

In baie se întrebuințează numai apă de rîu strecurată /
Toate conductele (aparatele), pentru a fi asigurate contra rugjnei, sunt 

Fiecare vană e prov&zută și cu. un douohe!făcute din aramă roșie!

Abonament pentru 12 băi de
Abonament pentru 12 băi de

PREȚURILE 

abur 
vană

. 5 fi. 

. 4 fi.

BĂILOR:

0
0

f ■

baie singuratică de abur . . 
baie singuratică de vană . .

50 or.
40 or.

Ordinea de scăldat, in baia de aburi: ,

asta nu 
lăsându-'ți

lucruri să 
totdeuna I

de »cu tendinți*, cu 
e deloc jignitor, ci 
sufletul foarte senin

cetim și sC căutăm

Specerie, Sticlărie și Porțelan
a firmei

C. Wallepagi
din Orăștie (în piața principală), cu un 
mic deposit de mărfuri,

se poate cumpera îndată!

LUNI:
MARȚI: după 
MERCUR I: „
JOI:

de vane stă Ia

prânz pentru dame. 
„ Domni.

VINERI:
SÂMBĂTĂ:
DUMINECĂ a. m.:

după prânz pentru 
Doinnî.

dame.

disposiție atât pentru domni cât și pentru dame, tot numai în

Dare de seamă.
Pentru balul arangiat la 20 Februarie n. 

a. c. în hotelul «Central* din Brad, în favorul 
fondului pentru convict la gimnasiul român 
gr.-or. din Brad au incurs cu totul 120 fl. 
86 cr., sau spesat 63 fl. 85 cr., rămânend 
ca venit curat 57 fl. 1 cr., care s’a și admi
nistrat la fondul pentru convict.

Contribuiri au sosit dela următorii p. t. 
d-ni: Teodor Pop, adv. în Baia-de-Criș 10 fl., 
Dr. Emanuil Doctor, medic în Viena 5 fi., 
Romul Coțoiu, comerciant în Baia-de-Criș 3 fl., 
Dr. Cornel Moldovan, medic în Băița 2 fl., 
Dr. Nicolae Robu, medic în Baia-de-Criș 2 fl., 
Alexandru Draia, învățător în Criștior 2 fl., 
Ioan Perian, paroch în Criștior 2 fl., Iuliu Pop, 
proprietar în Criștior 2 fl., P. KOllner, director 
de mine în Brad 3 fl., Andrei Putici, vice- 
notar cerc. în Criștior 1 fl., Szabd L., notar 
cerc. în Brad 2 fl., Pankl I., comerciant în 
Brad 1 fl , Savu Stănilă, paroch în Ribița 2 fl, 
Ioan Rusu, medic în Brad 1 fl. 36 cr., Michail 
Gomboș, proprietar în Vidra-de-sus 1 fl., Iosif 
Gomboș, înv. și proprietar în Vidra-de-sus 
1 fl., — cărora în numele comitetului aran- 
giator le exprim mulțămită.

Balul a fost bine cercetat. Au 
mulți din giur. Publicul, care a fost 
petrecut vesel până dimineața.

Brad, 12 Martie 1898.
Pentru comitet:

Dr. I.

fost mai 
ales, ’și-a

Radu.

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barițiu,

}}

Localitățile intreprinderii constau din: 
1 local mare de prăvălie cu vitrină 

Magazin.
1
1
1

mare magazin în casă, 
pivniță mare în casă, 
pod mare, cu trei etagere.

Chiria anuală 350 fl. v. a.

i Cojocar nou, Român,
: în Sebeșul-Săsesc.

Subscrisul îmi iau voe a aduce 
la cunoștința tuturor fraților țerani 
din Sebeș și jur, precum și din 
Orăștie și jur, că mi-am deschis 

cojocâria mea proprie
și mă îmbiiu să fac ori-ce lucru ce 
să ține de această măestrie, ori-cât 
de fin, în vreme scurtă, trainic și 
cu preturi creștinești, frățești!

Lucrătoarea îmi este în casa 
părintească, în Sebeșul-săsesc, 
Strada Boboșiestilor, Nr. 22.

Mă rog să fiu căutat în număr 
mare, făgăduind lucru bun și frumos.

(315) 4- Petru Opinoariu, 
maestru cojocar în Sebeșul-săsesc. 
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SOCIETATE PE ACȚII
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Baia
aceleași zile și în același timp, în care baia de aburi (după cum se arătă mai sus).

Bilete și cărți de abonament se pot căpăta în însuși localul băii (Strada
Ferăriei 8.), în prăvălia domnului F. F. Widmann și în cofetăria dlui J. 
Eisenburyer.

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

Cu toată stima:

(263) 11—26

- * - .*,

4
(305)

S. BIRTHLER.
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institut de credit și economii, societate pe acții în 
Zlagna (Zalatna)

și-a început activitatea la 7/19 Ianuarie 1898 și ..deocamdată face 
următoarele operațiuni:-

a) primește depuneri spre fruotifloare ’ după oari 
6% interese;solveste

9

b) excomptează cambii ou caveuți;
c) aooardă Împrumuturi pe obligațiuni ou oavănți 

și pe hipotecă.

Oarele de birou în fiecare zi sunt dela 9—12 a. m.

fir-

/o

Direcțiunea.

H. W

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

Primește depuneri spre fructificare sub următoarele condițiuni:
1. Depuneri făcute de particulari cu anunț de 30 zile cu 5%-
2. Depuneri făcute de particulari cu anunț de 3 luni cu 5Ț’2%*
3. Depuneri făcute de biserici, școale, corporațiuni cultu

rale, ori ou scop de binefacere cu 6(Ț'.
Permițând starea cassei, depunerile se replătesc îndată și fără amtnțare.

Contribuția erarială pentru sumele depuse se plătește prin societate.
Regulamentul specjal pentru depuneri, la cerere se trimite ori-și-cui gratuit.

Depuneri, ridicări și anunțări se pot face și prin postă și se resolvâ cu reîntoarcerea ei.

I

*

J

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

(293) 3- 1Circulație anuală: fl. 3,000.000.

Institutul face următoarele operațiuni, la cari recomandă serviciile sale:

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

și cu 5x/2, ear' dela corporațiuni cul
turale cu 6°/0;

3) cumpără și vinde realități;

4) cumpără și vinde mărfuri și produote;
5) arendeaza și exarendeaza realități;
6) cumpără și vinde efeote publice;
7) mijlocește operațiuni, specificate sub

3. 4. 5.

informări se pot lua verbal în biuroul

(291) 6- DIRECȚIUNEA
„Cassei de păstrare ia Mercurea“

SOCIETATE PE ACȚII

Ori-ce afacere se poate resolva și
institutului, ear’ în scris prin corespondență.

Orfcștie, 1898. Direcțiunea.

■-'Â.

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie


