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Politică foarte rea!
— Greșelile noastre —

Din dreapta Mureșului, Iunie 1898.

D-!e Redactor,

E prea adevărat ceea-ce D-Voastră spu
neți, că guvernul unguresc face o politică de 
nebun prin multele încercări și siluiri de ma- 
gbiarisare, cum e și încercarea de-a ne ma- 
ghiarisa cu timpul toate școalele.

Dar' în același timp, eu mă văd silit să 
pun întrebarea: oare ai noștri conducători 
de prin centre, dar' mai ales noi cărturarii, 
nemijlociții povățuitori ai poporului, de prin 
sate, facem noi o politică cuminte, cârmuim 
noi micile năișoare, luntrițe, ai căror vâslași 
am ajuns a fi din încrederea poporului, cu 
destulă înțelepciune, cu destul de departe 
privire în viitor?

Dați-'mi voe, să o spun, dle Redactor, 
că după cea mai bună credință și cunoștință 
a mea: nu !

D-Voastră le strigați prin numărul trecut 
al >Revistei», Ungurilor, recte guvernelor lor: 
„Orbi, orbi, orbi!" pentru-că le-a orbit D-zeu 
de nu văd că fac râu grămădind atâta du
rere și ură în sufletele Românilor prin atâtea 
închideri de școale, dar’ iertați-’mi dacă eu, 
tocmai cetind articolul d-voastre, că vor face 
școli de stat în Certejul-de-sus, Bobâlna, Bo- 
șorod etc., — am isbucnit în mine, și plin de 
amărîcitine am întors aceleași cuvinte aspre 
în contra fraților mei cărturari români din 
acele sate, unde lumina școalelor noastre se 
stinge și se aprinde tăciunele străin!..

Cum adecă ? în Certejul cel cu 200 de 
familii române, cu vre-o 8oo de suflete ro
mâne de-o singură confesiune, apoi în Bo
bâlna cea cu 240 de familii, cu 1000 de su
flete, mai toate române, gr.-or. și gr.-cat., 
și în Boșorodul cel cu 300 de familii române, 
cu 1400 de suflete, — sine pcrdem noi școa
lele confesionale r

Dar’ dacă în comune atât de bune, atât 
de mari, nu ne putem susținea școala, cum 

s’o mai susținem în altele, cele mai multe, 
mai mici ca acestea?

E mare rușine pe neamul românesc aceste 
stări slabe de lucruri I Ear’ cărturarilor noș
tri din aceste comune, preoților și poporului 
întreg, numai cinste nu ne este!

Ear' dacă cauți mai deaproape după is- 
vorul râului, afli că el zace, ' durere, în poli
tica cea rea pe care conducâtorii poporului 
o fac în treburile bisericești și școlare în co
munele respective.

Se bagă de seamă de pildă, în timpul 
mai nou, o mare rîvnă a preoților de-a zidi, 
pe unde bisericile sunt vechi și slabe, (și de 
acestea sunt doar' cele mai multe), biserici 
mari și pompoase, cari aproape totdeauua 
trec peste puterile poporului pentru care se 
zidesc, și îl obosesc oare-cum, îl storc, încât 
dacă în același timp îi mai ceri jertfe și pen
tru școală, nu mai dă, căci nu mai poate da, 
și atunci vine dl Rethi dela Deva și zice: 
>dar’ nu vâ mai faceți gânduri și dureri de 
cap, >dragii» mei de Români, că eaca vin 
eu mântuitorul vostru si vâ fac eu școală, 
tot așa de frumoasă ca biserica, pe bani 
dela >împârăție«, numai învoiți-vâ; spuneți că 
nu mai puteți susținea și cereți sâ vâ facă 
statul școală!..»

Și diavolul e aci. Oamenii cred la gură- 
dulce, și se dau legați, căci nu știu că în 
cele din urmă tot de pe ei se scot, pe calea 
dării, cheltuelile și pentru «școala cea împă
rătească»...

Eaca de pildă Certejul. Are un preot 
altfel foarte sîrguincios și stimabil, dar’ ce-a 
făcut? S'a apucat cu satul de zidirea unei 
biserici mărețe, cât nu li-a biruit puterea, 
care ’i-a costat cu totul peste 10.000 fl., pe 
cari ne mai putendu-'i scoate prin repartiții 
și contribuiri, au făcut la împrumuturi cât 
le-au iertat împregiurările, și acum, după 5—6 
ani de încordări mari, au o biserică de în
trec Sâcărembul și toate satele din apropiere, 
acuși ca cea mare din Deva, și pe toamnă 
își așteaptă Archiereul, pe Exc. Sa Metropo- 
litul dela Sibiiti, sâ vie și cu mare pompă sâ 
li-o sfințască.

Cheltuelile cu biserica însâ, într'atâta i-au 
îngreunat, încât de școală nu-’i mai puteai 
nici vorbi poporului. Au stat câtăva vreme 
fără școală, ear’ acum — »sâ ne dee împă
răția, că nu mai biruim!..»

Eată o judecată, o chîvernisire, o politică 
din cele mai greșite, ce se poate face la noi 
pe terenul bisericesc și școlari

Ce ne este nouâ azi mai ales primejduit, 
biserica ori școala r Bisericile ni-le închide 
oare stăpânirea sub cuvânt că-'s «necorăs- 
punzâtoare» ori școalele pentru-că nu-’s des
tul de încăpătoare pentru numărul școlarilor 
obligați a le cerceta ?

Și oare prin biserică ori prin școală vrea 
dușmanul să străbată în mijlocul nostru să 
ne destrame, să ne potoape?

Lucru prea vădit și prea simțit, că — prin 
școală 1

Așadar’ spre ce să ne îndreptăm noi mai 
ales privirile și în jur de ce să ne adunăm 
toate puterile spre a le propti, spre a le în
tări contra surpării ce ne vine dela dușman?

Firește că în jurul școalei!
Cel-ce lasă să-’i scape școala din mână, 

scapă cea mai puternică cetățue de aplrare a 
legii și a neamului seu, și mare judecată îl 
așteaptă înaintea națiunii și în zilele de acum, 
dar’ mai ales înaintea fiilor și nepoților nea
mului seul

Este greșită, foarte greșită, politica de-a 
ridica azi biserici mărețe prin comune, fără a 
fi zidit mai întâi școale corăspunzătoare și 
fără a le fi asigurat pe acestea contra peririi I

Și preotul care va fi făcut o biserică în 
loc de 10 mii fl., cu cât după grele sforțări 
putea să facă, una numai cu 5000 fl., ear’ 
alăturea de ea o școală strălucită de alte 
2—3000 fl., va fi făcut un lucru cu mult mai 
lăudat, mai plăcut și lui D-zeu și neamului 
seu, decât că făcea o biserică ca o mănăstire, 
ear’ școala — dată străinului!

Nu vreau, dle Redactor, să atac deloc pe 
dl preot din Certej, căci aș face un păcat 
să-’i fac vină din aceea, că a zidit o prea 
frumoasă și măreață biserică, pe care o ad
miră toți trecătorii, fiind tocmai lângă drum, 

în loc frumos, — dar' în durerea veștii ce 
am aflat prin foaia d-voastre, mă întreb și îl 
întreb totuși și pe d-sa: Cu ce inimă bună, 
cu ce mângâiere se va întoarce din comuna 
d-sale Archiereul seu, după-ce va fi sfințit 
locașul Domnului, aflând că același popor de 
200 de familii care a zidit marea biserică, 
școală nu are, ci lasă sl-i facă „statul", 
sl- 'l unguriseze r !..

Repet, după a mea părere e rea, foarte 
rea, această politică, acest fel de chivernisire, 
a treburilor noastre bisericești si școlareii I I

Ear’ altfel nu se mai putea. După-ce po
porul s'a încordat și în bani și cu lucru, cât 
de mult, acum îți pare bine dacă la plătirea 
ratelor la bănci poți aduna cât e de lipsă să 
regulezi datoria, ca să nu ajungi cu biserica 
sub secuestru ori la dobă, cum avem o bi
serică secuestrată în jurul Petroșenilor, — și 
nu cutezi nici să-’i mai pomenești și de da- 
torința ceealaltă, și mai însemnată, de susți
nerea școalei! Și e rău când aici ai ajuns!

Și tot așa căutând prin celelalte comune 
ce cad, vei afla, poate sub alte forme, vina 
în mare parte chiar în noi.

Preoți români și fraților cărturari de prin 
sate! înțelegeți, vă rog, acest glas, acest 
avertisment al meu, al unui confrate al vos
tru, cu dragoste și grije pentru viitorul nea
mului nostru, și feriți-vă de a cădea în gre
șeli așa de neiertate, și altă grije puneți pe 
susținerea școalelor, nu ca cei din Bobâlna, 
Boșorod, Certej, Chitid, Fărcădin, Bretea și 
altele, cari eată pleacă în chip dureros și vi
novat steagul culturii noastre naționale, în 
fața steagului culturii străine și neamice nouă, 
sub care vom peri, încet dar' siguri..

losif.

Potopul septemânel treoute.

Nenorocirile de furtuni și grindină pe care 
le-am vestit și noi pe scurt în numărul trecut, 
printre noutăți, au fost mult mai mari decât 
ar fi putut crede cineva la întâia aflare a veștii.

Mai grozav însă decât Ardealul, isbită a 
fost de potop Ungaiia însăși. In nu mai pu-
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Ca visurile ’ntuneoate..

— După Heine —

Ca visurile ’ntunecate
Clădirile se ’nșiruesc,
Și singur, învelit în manta’mi, 
Tăcut pe trotuar pășesc.

Acuma turnul catedralei
Vestește tainic miez-de-noapte... 
Acasă mă așteaptă draga 
Cu sărutări, vrăjite șoapte.

Prietenoasă luna trece, 
Călăuzindu-’mi pas cu pas, 
Eu mă opresc în umbra porții 
Și vesel îi strig »bun rămas».

»îți mulțumesc, amică veche, 
Că-'mi luminași cu drag pe drum. 
Treci mai departe, luminează 
Și celorlalți pribegi, de-acum.

Ear' de găsești pe vre-un ibovnic 
Ce plânge, singur să nu-’l lași, 
Ci mângăe-1, precum pe mine 
De-atâtea-ori mă mângăiași...»

St. 0. losif.

La Sânziene.
E preseara de Sânziene.
Lumea din oraș se plimbă pe stradele ră

corite de-a serii umezală. Obosit de munca 
zilei eu țin drumul cătră casă. Pe nesimțite 
o jale adâncă mă cuprinde. In întreaga mea 
ființă simt cutremurul unei amintiri, ce vrea 
să se deștepte.

Mâne sunt Sânzienelel
Amintirea datinei*)  din trecut, îmi plimbă 

ochii pe acoperișele caselor și caută — cu- 
nunițe, doar' mâne sunt «Sânzienele». Inza- 
dar aștept să văd sosirea sprintenelor copi- 
lițe cu mândre buchete de sânziene!.. Ele nu 
sosesc. Pe acoperișe nu se așează cununițe. 
Trăim Ia oraș! Și numai acum îmi dau samă 
de jalea mea, numai acum simt cât sunt de 
departe de ai mei iubiți — singur !n o mare 
de străini!

*) Eși la noi datina, că în prestară „Sânziene" 
se se împletească cununițe din flori de sânziene pe 
ca'e le aruncă pe coperișul caselor ii credința popo
rului ține că a cui cununiță pică ce pe casă, acela 
va muri mai întâiu dintre cei-ce au aruncat.

Amintiri adormite se deșteaptâ în inima 
mea și eu — străinul — mă perd în farme
cul lor. Pe aripile răslețelor gânduri străbat 
într’o clipă munți și văi și înflonte câmpii...

Lângă tine sunt pururea, adorată mamă! 
Ne-am așezat amândoi pe pragul ușii dela 
tindă, ca să împletim mândre cununițe de 
sânziene. Și tu împletești atât de iute și de 
frumos, până când eu alegend cele mai în- 
crergurate sânziene îți povestesc cu gura plină 
sburdălnicîi de ale mele și cumințenii co
pilărești...

O bună bucată de vreme știu că m’ai as
cultat cu băgare de seamă, ca să poți rîde 
de-ale mele isprăvnicfi. Deodată eu, cu a 
mea logică de copil, te-am întrebat, că unde 
'mi-a pus fratele Emil — «sbiciul cel cu patru 
coarde» ?

— A venit și el acasă pe vre-o câteva 
zile și n’a știut alta decât să-’mi ascundă sbi- 
ciul cel mai frumos și mai mare, — am ur
mat eu mânios.

îndată însă am schimbat tonul și te-am 
rugat frumos să-’mi spui unde 'mi-a ascuns 
Emil sbiciul și — să mi-’l dai.

Țin minte ca-și-când acum s’ar fi întâm
plat, că tu, scumpă mamă, în loc să-’mi dai 
vre-un răspuns mulcomitor, m’ai luat în brațe 
și m’ai sărutat cu drag. Pare-că simt încă 
căldura sărutului tău... Și pare-că și acum 
văd cu câtă grije ți-ai șters o lacrimă, eșită 
fără voe din ochii tăi — ca să n’o văd eu 
și să mă întristez. Dar’ eu am văzut-o și 

așternându-’mi capul la tine în poală, nu ți-am 
mai povestit sburdălnicîi...

In vremea aceasta tu ai gătat cununițele. 
Eu am fost cel dintâi în mijlocul curții ca 
să văd mai bine când le vei arunca pe aco
perișul casei. Abia apucam să sosască și 
tata ca să aruncăm cununițele să vedem care 
dintre noi — va muri mai întâi?

In sfîrșit a sosit tata. Tu ai venit cu cu
nunițele și eu m’am apropiat de voi.

Tata și-a luat cununiță făcută pentru el, 
a aruncat’o pe casă și — cununiță acolo a 
rămas. Apoi ai aruncat tu cununiță gătită 
ție și și asta a rămas pe casă. In urmă mi-am 
aruncat și eu cununiță mea și, spre marea 
mea bucurie, și a mea a rămas pe coperiș! 
A mai rămas încă o cununiță — a fratelui 
Emil. El era departe la școală și nu-'și putea 
arunca singur cununiță. Ai aruncat’o tu, scumpă 
mamă și — cununiță lui a picat. Tu ai rămas 
Înmărmurită.

— Emil moare întâiul, am zis eu iute.

— Doamne nu ne lăsal E amară moartea 
între străini și e prea groaznică durerea pă
rinților nemângăiați pentru totdeauna, — ai 
suspinat tu, mamă dragă, ear’ eu și tata am 
tăcut îngândurați...

De atunci au trecut ani mu Iți. Emil trăește
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țin ca 29 comitate ale Ungariei, grindina a 
nimicit aproape cu desiverșire slmniăturile !

Mare și groaznică a fost furtuna cu grin
dină, ce a căzut în noaptea de 28 spre 29 
Iunie n. asupra comitatelor Pesta, Moșon, Șo
pron, Vas, Zala, Gyfir, Comarom, Strigoniu, 
Vesprim, Alba-regală, Somogy, Pojon, Neutra, 
Borș, Hont, Nograd, Ung, Heves, Zemplin și 
în alte ținuturi. In 15 din aceste comitate 
grindina a căzut pe întreg hotarul, nimicind 
cu desăvârșire roada acestui an I Ceea-ce n'a 
prăpădit grindina, au nimicit și spălat apele 
uriașe, ce s’au revărsat ca mările.

Din statisticele publicate de foile ungu
rești reese, că acest potop înfiorător, a dus 
la sapă de lemn 70.000 de economi, pricinuin- 
du-le o pagubă de 60 milioane floreni! Din
tre aceștia numai 10.000 au fost asigurați 
contra grindinei în sumă de 10 milioane fi. 
Aproape jumătate din Ungaria a fost ajunsă 
de această certare a lui Dumnezeu!

Conferența băncilor române.
Era o necesitate de mult simțită în cer

curile cari se interesează de desvoltarea or- 
ganisațiunii noastre economice-financiare, și 
o dorință exprimată de repețite-ori și în pu
blicitate, ca conducătorii băncilor noastre să 
se întrunească la o conterență, pentru a se 
consulta asupra situațiunii economice și finan
ciare și a conveni asupra căilor și mijloacelor, 
prin cari să se asigureze desvoltarea armo
nică si sănătoasă a institutelor de credit în- 
ființate de poporul nostru.

Ținând cont de această necesitate și do
rință, precum și de împregiurarea, că cu oca- 
siunea festivităților arangiate din incidentul 
aniversării morții metropolitului Șaguna se va 
întruni în Sibiiu un număr mai mare al frun
tașilor noștri din toate părțile țerii, dl Parte- 
niu Cosma, directorul institutului .Albina» a 
convocat pe 25 Iunie st. n. și zilele urmă
toare o conferență a directorilor institutelor 
noastre de credit, cu scopul ca representanții 
acestora să se consulte asupra mai multor 
chestiuni ale serviciului technic și administrativ 
al băncilor, referitoare la uniformitatea și co- 
rectitatea contabilității, la evitarea concurenței 
păgubitoare și a daunelor provenite din in- 
tormațiuni insuficiente, la stabilirea măsurii în 
care băncile să se folosească de credite de 
reescompt, la reducerea intereselor după îm
prumuturi și la alte mai multe chestiuni de 
interes vital atât pentru bănci cât și pentru 
clientela lor.

In urma acestei invitări au sosit în Sibiiu 
la 25 Iunie 61 representanți a 52 institute 
de credit. Conferența s’a întrunit în orele 
postmeridiane în localitățile casinei române, 
unde — după un potrivit discurs de deschi
dere al convocatorului — ea s’a constituit 
sub persidiul dlui Part. Cosma, și după-ce a 

acceptat de basă obiectele înșirate în con
vocator, a exmis o comisiune pentru studia- 
rea și pregătirea substratului desbaterilor.

Această comisiune, din care au făcut parte 
— afară de biroul conferenței — Domnii: 
Dr. N. Oncu (.Victoria»), Dr. I. Mihu (.Ar
deleana»), Dr. T. Mihălyi (»Someșana«), A. 
Cosma (»Silvania«), II. Trăilă (»Oraviceana«), 
P. Barbu («Murășana»), I. B. Hodoș (.Patria»), 
Dr. I. M. Roșu (.Luceafărul») și N. P. Pe- 
trescu (fii. .Albinei» Brașov) a lucrat în ziua 
următoare cu începere dela orele de dimi
neață și convenind în deplină înțelegere asu
pra obiectelor pertractate, a ales referent pe 
dl Dr. I. Mihu și a presentat prin acesta ela
boratul seu în plenul conferenței, care s’a 
întrunit la orele 5 p. m. și după o desbatere 
amănunțită și serioasă, a primit — cu unele 
întregiri — toate propunerile comisiunii.

Desbaterile conferenței, la cari au parti
cipat cele mai valoroase puteri ale institutelor 
noastre financiare, s’au distins prin o deose
bită obiectivitate, seriositate și armonie, și au 
fost atât de instructive pentru membrii con
ferenței, încât abstragere făcând dela hotărîrile 
salutare, deja în sine au format un câștig 
mare și real pentru desvoltarea și înaintarea 
organisațiunii noastre economice-financiare.

Necesitatea și importanța conferenței, și 
foloasele ce le va aduce pentru cercuri largi, 
iese cu atât mai mult la iveală, dacă vom 
apreția resultatul final al desbaterilor, enun
țat cu vot unanim și în deplină armonie.

Principiile de interes mai general, asupra 
căror s’au unit representanții băncilor noastre 
sunt următoarele:

S’a aflat de lipsă și de folos, ca exmișii 
băncilor representate la conferență să se în
trunească din când în când pentru a discuta 
situația economică și financiară și a combina 
măsuri potrivite și uniforme pentru a promova 
desvoltarea solidă și administrarea corectă a 
institutelor noastre de credit. Pentru studia- 
rea situațiunii, pregătirea materialului de dis
cuție și pentru convocarea conferențelor s’a 
instituit o delegațiune în persoana dlor: P. 
Cosma („Albina"), Dr. N. Oncu („Victoria"). 
Dr. I. Mihu („Ardeleana"), Dr. T. Mihăly 
(„Someșana") și I. Brut Hodoș („Patria*).

acum lângă tine și cununița prevestitoare de 
moarte s’a veștejit.

Acum ear’ suntem în preseara de Sânziene.
Acasă ear’ vei face cununițe, scumpă mamă. 

Una va fi și pentru mine. Și de-o fi să pice 
cununița mea, gânduri chinuitoare te vor 
stăpâni, căci »e amară moartea între străini...»

Și ear’ vei suferi. Inima ta în nemărginita 
ei iubire tresare la ori-ce adiere, și plânge și 
rîde, e inima de mamă!

Și eu scumpul tău copil, departe de 
tine, nu cutez să-’ți trimit nici un cuvânt de 
mângăere. Știu că cercând să te mângăiu ai 
suferi mai mult, căci ai vedea că înțelegân- 
du-te, sufer și eu alăturea cu tine.

Respectul suferințelor tale și suflarea iu- 
birei fără hotar, îmi stinge luminarea...

E noaptea târziu și eu mă culc cu gându 
la tine, pururea adorată mamă! Victor....

Cântul priveghitoarei. Un Neamț învățat, 
cu numele Beichtstein, care se ocupă mult 
cu limba paserilor, spune că cântul priveghi
toarei este următorul:

Ti-u-u, Ti-u-u, Ti-u-u
Spetiu tocua Tio-tio-tio
Țcuo-țcuo ți-ți-ți 
Cuororrtiu-țcua pipist cuisi 
Țo-țo-țo-țo-țo-țo-țo-țo-țo-țo-țo

Țirroding.

S’a constatat necesitatea înființării unui 
organ de cuprins pur economic-financiar, edi
tarea unui Anuar al institutelor și pentru 
asigurarea exactității depline a contabilității și 
înlesnirea controlei în mersul afacerilor, insti
tuirea unui specialist, care, provăzut cu in
strucțiunile necesare, să cerceteze din când 
în când băncile.

De importanță deosebită pentru cercurile 
largi, cari formează clientela institutelor noas
tre, este înțelegerea luată cu privire la redu
cerea etalonului de interese la minimul posi
bil.

In fine mai este de amintit, că conferența 
' a acceptat principiul, ca băncile să se restrîngă 
după posibilitate la ținutul care gravitează 
spre centrele unde se află sediul lor și în 
cas de abateri dela acest principiu să se ser
vească reciproc cu informațiuni asupra clien
telei.

Enunțarea acestor principii sunt resultatul 
real al conferenței. Importanța lor este evi
dentă și dacă — ce nu ne îndoim — se vor 
și realisa, fără îndoială vor contribui mult la 
consolidarea organisațiunii și desvoltării noas
tre economice.

Deasemenea representă un câștig real și 
schimbarea de vederi ce a urmat încă și asupra 
mai multor altor chestiuni economice de mare 
importanță, cari au fost recomandate aten
țiunii delegațiunii exmise și a căror realisare 
va deschide în viitor terene noue lucrării 
noastre economice.

Conferența s’a încheiat cu o disertațiune 
fnartn inutrurtiv# asupra noului prolnrf rta 
lege despre Asociațiunile economice și indus
triale de credit, cari ating de aproape intere
sele băncilor noastre și le impun diferite mă
suri de precauțiune. Expunerile presidentului 
în această materie au ilustrat aceste nouă 
institute financiare din toate punctele de ve
dere și au precisat ținuta ce trebue obser
vată în fața lor de institutele noastre.

Representanții băncilor au părăsit această 
primă conferență, pe deplin mulțămiți cu re

sultatul ei, și înzestrați cu multe și prețioase 
cunoștințe noue, de cari vor putea usa cu 
folos în cercul lor de activitate.

Ei despre ei.
Sărăcia ce s'a revărsat peste țară 

săptămânile astea prin potopurile de 
grindină și ape, fără-ca să poată fi dat 
un ajutor oare-care marei mulțimi neno
rocite, — îndeamnă pe „Magyarorszdg", 
foaia cu trecere între Unguri, să scrie 
un articlu asupra acestei sărăcii, făcând 
totodată critica guvernelor ungurești, 
cari folosește tot timpul de pace nu
mai în umblarea după potcoave de cai 
morți, după prostii, nu să se îngrijească 
pentru vremurile grele ce pot urma în 
ori-ce zi. Eată ce zice între altele nu
mitul ziar la 1 Iulie:

„In patria noastră sârăcia este generală 
(adecă pretutindenea). Domnii miniștri pen
sionați nici nu visează de-așa ceva. Nici de
putății bancheri. Măcar-că așa-’i adevărat, 
cum o spun. Sărăcie e pretutindenea.

„ Asta e roada hăbăuciei de 30 de ani (în
țelege: a domniei ungurești ce conduce ea 
de 30 de ani țara în chip hăbăuc). De nu-’i 
asta hăbăucie, apoi ce e?

„Acea centralisare (adunarea la un loc 
într’un singur punct, la o mână anumită, a 
tuturor frânelor de cârmuire, economice ca 
și politice ori culturale), centralisare care a 
adunat la un loc totul: stăpânirea, puterea, 
banii, condițiile de trăit toate. Capitala și 
provința (orașul de frunte, Pesta, și țara în
colo) ca și cum ar fi două emisfere, dar' fără 
învârtire. Pe una îl încălzește într'una soarele, 
cealaltă orbecă într’o noapte nesfîrșită!.,

Jertfele potopului de pe Valea- 
Geoagiului.

Știrea dată de noi în numărul tre
cut despre nenorocirea de pe această 
vale, așa precum o auzisem dela unii 
oamenii de pe acolo, trebue să o în
dreptăm în unele părți, respective să o 
dăm încă și mai îngrozitoare!

Cei 7 oameni înecați afară de pă
rintele Onea, n'au fost toți laolaltă cu 
preotul, ci numai doi din ei, ceialalți 
au fost prinși prin alte părți ale satului 
și potopiți. Numărul însă rămâne, ba 
să mărește chiar, precum să va vedea 
mai jos. Ear’ tinărul Onea scăpat pe 
«ursoaia» teascului, n’a fost preotul Onea 
cel tinăr, ci fratele seu: învățătorul Onea, 
tot fiiu al preotului bătrân Onea. Atât 
ca îndreptare a știrii.

Dl Nicolau Todea, teolog absolut, 
din Balșa, aproape de locul sinistrului, 
descrie în «Gazeta Tr.», după cele-ce 
a văzut și a aflat, în următorul chip 
grozava întâmplare:

«Hotarele comunelor: Glod, Nădăștie, Al- 
mașul-mare, Poiana, Brădet și Techereu au 
fost cu desăvîrșire distruse de potopul, ce 
s'a săvîrșit asupra lor. Pe lângă ploaia toren
țială, grindina, ce a rămas netopită până în 
ziua a doua, a nimicit întreagă recolta bieți
lor economi. în urma aceasta păraiele au 
crescut și plecând la vale, s’au format rîuri, 
cari au spălat tot ce au întâlnit. Atât au fost 
de groaznice aceste ape, încât nimic nu a 
putut resista în calea lor. Case, șuri și alte 
edificii, ce au fost așezate pe șes, toate au 
fost nimicite.

Vieți de oameni au căzut jertfă! în Al- 
mașul-mare preotul Ioan Onea cu alți doi 
oameni, ce erau ocupați cu stoarcerea uleu- 
lui, s’au înecat.

Soția adjunct ului notarial D. Costoa, de 
Inf diH Alfliațul-HiHHi, «a dlida nhin au
2 zile înainte în afaceri economice la Alma- 
șul-mare, a bst găsită, răpită și dusă de va
luri la distanță de câțiva chilometri pe hotarul 
comunei Glod, înecată.

Un frate il numitului adjunct not. și o 
fiică adoptivă a dînșilor, încă s’a înecat.

Pe hotarul comunei Techereu s'a aflat o 
femee înecată.

Prin comuna Balșa oamenii au văzut tre
când pe apă un băiat mic înfășiat, și un băr

bat învălit într’un straiu, pe care, bolnav fiind, 
se vede că apa ’l-a luat din pat.

într’un pat treceau pe apă asemenea doi 
copilași.

Patru boi înjugați s’au văzut trecând, de 
cari se vorbește că ’i-ar fi dus apa pâpă în 
Murăș, distanță de peste 30 chim, până acolo.

Prin comuna Techereu, Poiana și Almășel, 
oamenii au scăpat pe coperișul caselor, cari 
au mai resistat valurilor.

Vieți de oameni s’au stîns mai multe, 
până acum însă nu să știe numărul lor.

Peste tot locul plânsete și tânguiri auzi, 
ochi scăldați în lacrimi întâlnești și fețe triste 
și desperate observi.

«Ne-a bătut Dumnezeul» zic cu toții.
Da, ne-a bătut Dumnezeu, dar’ poate și 

pentru păcatele noastre I Prea ne-am uitat de 
Dumnezeu, prea mult călcăm poruncile lui, 
prea mult ne urîm unii pe alții și prea puțin 
suntem cuprinși de dragostea creștinească!

Politica lui „Hunyad“.
Pe-un Țigan îl prinsese o vreme urîtă în 

câmpul deschis. Ploua și fulgera și trăsnia, 
de sguduia pământul. Țiganul tără adăpost 
s’a dat iute lângă o căpiță de fân, și, de frica 
trăsnetelor, și-a băgat capul în căpiță, rămâ- 
nându-’i firește tot trupul afară; dar’ fiindcă 
cu ochit închiși și cu capu ’n claie nu mai 
vedea grozăvenia de pe-afară, Țiganul a prins 
«coraje» și filosofând în felul seu, a zis:

«Așa! Acum poți Doamne tot trăsni și 
fulgera!..»

Un Român care se adăpostise în ceealaltă 
parte, colibind poala clăii asupra sa, auzind 
pe Țigan, s'a ridicat și-a mers încetinel până 
aproape de «viteaz», și mi-’l-a șters odată 
sdravăn cu bâta pe dinapoi!

«Aoleo!» a răcnit nemeșa odraslă a lui 
Faraon, îndesându-se mai tare în căpiță, «dar’ 
tu Doamne cum de nu te pricepi la o glumă 
țigănească?..»

*
«Hunyad» din Deva răspunzând scriselor 

noastre din Nrul 24, unde l-am întrebat ce 
impresie i-a făcut vorbirea generalului mus- 
călesc Komarow’ la Praga și întărirea poto
pului slav eșită așa de viu la iveală acolo, — 
ne spune că:

...«noi am primit cu disposiție de tot ve
selă acea vorbire»...

adecă, mă rog, acea vorbire a Muscalu
lui, care chiar și pe cele mai înalte cercuri 
politice din Viena le-a isbit așa de mult, în
cât consiliul ministerial din ziua următoare, 
presidat de însuși M. S. împăratul, s'a ocu
pat de dînsa, și de care săptămâni întregi 
n’au avut liniște nici ziarele din Pesta, — 
acea vorbire a fost pentru politicii profunzi 
dela Deva un fleac, pe care «l-au primit cu 
disposiție de tot veselă»... care adecă le-a 
făcut cel mult haz, ca o copilărie ridiculă !.. 
ear' într’un loc o numește: «un fir de paiu 
subțire, pe care Komarow l-a întins drept 
funie (foarte delicat!.. Red.) mântuitoare 
Slavilor...»

Ei bine, dacă purtarea lui Komarow a 
fost numai așa o ,.funieu de paie de care să 
se prindă Slavii, ce-a fost atunci telegrama 
cea gravă și îmbărbătătoare a Președintelui 
Academiei rusești din Petersburg, Principe din 
familia împărătească rusască ?

Și asta tot „funie" de paie a fost, ori lanț 
de oțel pentru naia speranțelor slave ?

Mai jos apoi ne spune nouă că să nu ne 
facem griji pentru ei, pentru Unguri, „căci 
pe când se va forma acea unire frățească 
slavă, până atunci Ungurul are vreme să se 
prefacă într’o națiune tare, dacă peste tot 
oare-care națiune va ajunge aceea"...

„Szdszvărofl1' dela noi publică și el un șir 
mul lung medUărî nsupin s&b&illui doiu 
Praga. Recomandăm lui „Ilunyad" să cetească 
și el, mai ales articlul dela 2 Iunie.

Și „Szdszvâros", despre care o recunoaș
tem că, deși nu totdeauna, dar’ adese-ori, 
judecă mai obiectiv, mai drept, lucrurile, are 
cu totul alte păreri despre viitorul chestiei 
slave, decum au cei dela Deval Ba par’că 
a simțit ce aberațiuni apar la Deva și li-a 
dat răspuns deja în numărul apărut de-odată 
cu a lui „Hunyad".
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„Hunyad" crede că atâta vreme mai trebue 
până la întruparea ideilor panslaviste, încât 
până atunci Ungurul „are vreme* 1 sS se pre
facă într’o națiune tare (înțelege; are vreme 
să maghiariseze și pe Români și pe Slavi în 
Ungaria), ear’ „Szăszvăros" scrie par’că anume 
răspunzându-’i:

*) Se poate zice și: români. Traducitorul.

„Pe cei-ce astfel gândesc (că panslavismul 
e un lucru cu neputință) le aducem aminte 
de unitatea germană întrupată faptic. Nemții 
încă trăiau în diferite state de sine stătă
toare, și înainte de asta cu 40—50 de ani 
și despre Germania scriau și vorbeau în 
Europa, că nu e decât o „noțiune geografică'1. 
Dar' eată, un răsboiu victorios a tost de 
ajuns ca să întrupeze dorința ce trăia în 
inimi!..

„ Ceea-ce doresc 70—80 milioane de oameni, 
aceea foarte ușor se poate întrupa''...

Vorba asta din urmă e spusă anume 
despre cele 70—80 milioane de Slavi!

Că „Hunyad" judecă mai sub lumina 
adevărului ori „Szăszvăros". e ușor de între
văzut.

Nu mai lungim vorba. Cetind profundele 
filosofări patriotice a lui "Hunyad" dela Deva, 
cine nu-’și aduce îndată aminte de filosofarea 
Țiganului care văzând fulgerele în jur de sine, 
a închis ochii, și-a vîrît capu ’n căpița de fân 
și primia și el „cu disposiție de tot veselă" 
furtuna din jur de sine?!

Resboiul
Spaniolii biruit!!

Spaniolii au îndurat în zilele aces
tea o cruntă, înfrângere, în lupta lor 
cu cutezătorii Americani.

Grosul flotei spaniole, sub comanda 
admiratului Cervera, a fost nimicit! 
Lupta s’a dat în 3—4 Iulie n. la Sant- 
jago, și corăbiile spaniole de răsboiu 
au fost parte aprinse, parte scufundate, 
parte prinse.

După o telegramă din Londra, au 
căzut în prinsoare americană: 700 de 
oficeri si 1600 de soldați, — ear’ omo- 
rîți de gloanțe sau scufundați, au perit 
300 de spanioli și 1600 de răniți.

Comandantul flotei americane gene
ralul Sampson, și soldații sei biruitori, 
capotă 770.000 dolari cinste, pentru prin
derea și zdrobirea cu atâta vitejie a 
flotei spaniole.

însuși Cervera, comandantul flotei 
spaniole, a căzut prins de Americani!

Din Madrid se vestește, că între 
grelele împrejurări ce încearcă țeara, 
Regina regentă s’ar fi depărtat în se
cret din oraș, și poate a părăsit de tot 
țara, unde e teamă de revoluție contra 
Tronului!

CORESPONDENȚA
14 Iuniu v. în Balomir.

Balomir, Iunie 1898.
Dle Redactor i

Primind ordinul preaînalt al Exc. Sale 
Archiepiscopului și Metropolitului cu privire 
la serviciul d-zeesc pe ziua de 14 Iunie v. 
a. c., inteligința din Balomir s’a pregătit a 
face pe ziua numită un frumos program săr
bătoresc, care s’ași îndeplinit în următorul mod:

Duminecă în 14 Iunie v. după serviciul 
divin, s’a cetit frumoasa cuvântare primită, 
dela Consistor și alcătuită de meritatul ase
sor consistorial Z. Boiu, care cuvântare a fost 
ascultată la noi de poporul întreg cu mare 
luare aminte, ba am văzut pe mulți buni creș
tini și Români, vărsând lacrimi la ascultarea 
șirului lung de merite nemuritoare ale mare
lui Archiereu!

După cetirea vorbirii a urmat parastasul 
fiind de față întreg poporul cu prunci cu tot! 
După parastas a urmat și o cuvântare bine 
simțită a preotului local N. Suciu, arătând 
pe scurt cuprinsul sărbării de astăzi care ne 
s o adevărată sărbare din cele mai însem
nate! După aceea a urmat și o pomană luând 
>arte întreg poporul, ba și unii străini din 
:omunele vecine. Această pomană a tost 
Iată de harnicul nostru preot N. Suciu pe 
.heltuiala proprie în amintirea nemuritorului 
Archiereu Andreiu Șaguna.

Dee bunul D-zeu ca rugăciunea și pome
nirea puse pentru marele Archiereu să fie 
bine primită înaintea Tronului ceresc, în ase
menea cu jertfa lui Avei. Tot asemenea și 
acea persoană, care știe înmulți talantul la 
cașul de lipsă între fiii sei, să afle ușurare 
sufletească la părintele ceresc.

Astfel, dle Redactor, poporul din Balomir 
deși e un popor mic la număr, dar’ mare 
în credință, a făcut ce s’a cuvenit pentru un 
scop sfânt românesc, și ca și altă-dată, așa 
și acum, nu s’a retras dela o datorință și do
rință sublimă a neamului nostru.

In numele întreg poporului:

Ioan Balomiri, 
înv. și not. al corn, par-

invitare de abonament.
Cu i Iulie st. v. invităm pe toți 

amicii și spriginitorii singurei foi ro
mâne în acest mare comitat românesc, 
la nou abonament pe jumătatea a doua 
a anului de față, la

„Revista Orăștiei“.
Domnilor abonați cari ne restează 

cu prețul pe jumătatea întâie, li se va 
opri foaia în curend.

Prețul de abonament la „Revista Orăș- 
tiei" este:

Pe patru luni ... 1 fi. — cr.
Pe jumătate de an 1 „ 50 „
Pe un an întreg . 3 „ — „

N0UTĂTI
M. S. Impârăteasa-Regină Elisabeta a 

noastră este bolnavă. Inima și nervii îi sunt 
slăbite. ♦

Regele Carol al României, după-cum s’a 
statorit acum, va pleca la Petersburg în 12 
Iulie și va sosi în reședința Țarilor în 15. 
Se fac mari pregătiri pentru primire la hota
rele rusești. Principele de coroană Ferdinand, 
însoțește și Alteța Sa pe Rege.

*
Ferdinand, Principele Bulgariei și prin

cipesa Luisa, au sosit în 6 Iulie seara la Si
naia, pentru-ca să facă visită, în scurtă vreme 
a doua, părechei regale române. Deși e o 
visită de curtoasie, totuși ’i-se ascrie și în- 
sămnătate politică, mai ales că ea se face 
chiar acum în preajma visitei la Petersburg 
a Regelui Carol. *

Concert în Orăștie. Tinerimea studioasă 
din Orăștie și jur învită cu toată onoarea la 
Concertul care arangiază Duminecă în 17 Iulie 
n. c. în hotelul la „Leul de aur" (Csdsz). în
ceputul la 8 ore seara. Program bogat, cântat 
de corul tinerimii. După concert, joc!

*
Al lll-lea ajutor al „Reuniunii rom. de 

înmormântare din Orăștie* 1, s’a dat în 1 Iu
lie n. răposatului membru al »Reuniunii< 
Dănilă Stanciu, din Orăștie, mort în acea zi. 
Următorii sei au primit ajutor de 45 fi. 75 cr.

*
Trenurile cele mai repezi. Firește că 

în — America numai pot să fie. Acolo între 
Filadelfia și Atlantic circulează un tren, care 
face pe cias no kilometri. (Cei 89 kilometri 
dintre Filadelfia și Atlantic îi trece în 48 mi
nute.) Având în vedere că în alte părți de 
lume, și și pe la noi, trenurile cele mai re
pezi merg cel mult 70 kilometri pe cias, — 
trenul american numit, e totuși cu foarte mult 
mai repede ca acestea 1

*
Reuniune română de cântări In Săliște. 

Duminecă în 21 1. c. s’a dat în Săliște (1. Si- 
biiu) un concert de cătră corul mixt compus 
dintre inteligenți și meseriași, sub conducerea 
harnicului înv. 1. Crișan. Toate punctele din 
program au fost executate cu acurateță și 
toate au trebuit să fie, în urma aplauselor 
neîncetate, repețite. Cel mai însămnat punct 
a fost duetul cântat de d-șoarele Octavia 
Dessean și Maria Bucișan acompaniate la 
pian de cătră d-șoara Letiția Calefariu.

In urma reușitei strălucite a acestui concert, 
în timpul cel mai scurt Săliștea va avea, pe 
lângă alte Reuniunii, și o Reuniune de cântări, 
care va ridica și mai mult vaza acestei comune.

*
Lemn ce nu arde! Vezi asta ar fi ceva! 

Să afle cineva chipul prin care să poată face 
lemnul să nu ardă! Și lucrul acesta a fost 
descoperit! In Londra s’a constituit nu de

mult o societate pe acțiuni, care să pregătească 
și să vândă lemn scutit de puterea focului I 
Meșteșugul stă într’aceea, că prin o presiune 
(apăsare) foarte mare, făcută în întocmiri anume, 
să scoate umezala din lemn și apoi pe cale 
chemică se satură lemnul cu ceva murătură 
pregătită din săruri anume, prin ce să preface 
într’un corp foarte respingător de foc. încer- 
cătorii și-au pregătit lemn de acesta și au zi
dit cu el o căsuță mică, ear’ lângă ea una de 
lemn obicinuit. Cestei de lemn obicinuit i-au 
dat apoi foc în partea dinspre ceealaltă, de 
tot aproape, și ceasta a ars de tot, pe când 
cea din lemn pregătit contra focului, a ră
mas de tot neatinsă, n'a prins flăcări deloc.

Ca această descoperire foarte prețioasă, 
să ajungă a fi o adevărată binefacere pentru 
omenime pretutindenea, să recere numai ca 
inventatorii ei să afle chipul de-a putea pre
găti lemnul fără prea mari cheltuieli I De 
câtă spaimă s’ar cruța omenimea și de câte 
pagube și nenorocirii

*
Examenele In Hațeg. Ni-se scrie: In 28 

Iulie a. c. s’a ținut examenul la școalele noastre 
din Hațeg. Resultatul în toate clasele foarte 
bun ne-a încântat și servește spre laudă dlor 
învățători cari prin buna aplicare a cunoștin
țelor lor metodice, știu să facă folos națiunii.

Mult ne-a încântat sporul din școala de 
fete, cu multele și frumoasele lucruri de mână 
pregătite de copilițe, fiind care de care mai 
frumoase, și arătând zelul și dibăcia mânilor 
gingașelor copile date sub îngrijirea harnicei 
învățătoare Eugenia Pop. A. B.

*
Dl Valeriu Popovici, fiiul dlui Bucur Po- 

povici din Hațeg, a fost promovat de Dr. în 
științele naturale la facultatea din Paris. — 
Sincerile noastre felicitări!*

„Reuniunea română de cântări și mu- 
sică din Lugoș" învită la Concertul poporal 
împreunat cu dans, ce se va arangia din in
cidentul adunării constituante a despărță
mântului «Astrei» la 11 Iulie n. c. (S.-Petr’u) 
în grădina otelului «Concordia».

*
Publicațiune. Magistratul aduce la cu

noștință publică, că registrul de repartarea 
dării, clasa a III-a, este expus spre vedere 
publică la oficiul de cassă dela 4—19 Iulie 
n. c. și eventualele recursuri pentru îndrep
tări se pot înainta în termin de 15 zile la 
adresa magistratului.

- . *
Despre alegerea de notar la Ruși, în

tâmplată nainte cu vre-o 3 săptămâni, ni-să 
scriu lucruri foarte urîte, atât despre silniciile 
și înfricările și corumperile celor cu puterea 
în mână, cât și despre ținuta celor-ce ar fi 
avut să conducă poporul ca se se poarte mai 
bărbătește și mai românește. Pe lângă primari 
și jurați, chiar și preoții și învățătorii erau în 
tabăra străină și dușmană neamului românesc. 
S’a denumit (nu ales /) un Jidan. Vom publica 
o corespondență în numărul viitor.

Examenul
la Asilul român din Orăștie.

Dumineca trecută, în 3 Iulie n., după ser
viciul divin s’a dat examenul cu elevii și ele
vele dela asilul nostru confesional rom. din 
Orăștie în presența unui public număros. Au 
fost la acest examen 43 copii și 48 copile, 
cari de cari mai... mici.

Seria examenelor s’a început cu rugă
ciuni, apoi s’a trecut la exercițiul corporal, 
la unele cunoștințe generale și speciale din 
Istoria naturală, despre animalele de casă și 
cele sălbatece, la recitarea de istorioare mo
rale și poesii, la cântări potrivite minții lor 
fragede, la dexterități întru clădiri technice 
cu cuburi, scuburi, treiunghiuri, trapeze, etc., 
la împletituri diferite cu fâșii de hârtie, la 
alcătuirea de scaune, mese, case și turnuri 
din nueluțe mici și boabe de mazăre, apoi la 
diferite jocuri de copii împreunate cu cântece, 
și altele. Resultatul obținut din cele înșirate 
ne-a mulțumit pe toți pe deplin și auziai des 
șoptindu-se printre ascultători că — „mult 
plătește așa o școală I" Dar' o dovadă și mai 
bună, că asilul nostru stă la culmea chemării 
sale, ba că a trecut hotarele unui asii per
manent, ne este mărturisirea instructoarei dela 
asilul ordinar maghiar din loc, care nu se 
putea din destul mira de sporul ce ’l-a aflat 
întrupat în tinerele mlădițe dela asilul nostru.

Fie-’i deci spre laudă și încuragiare pe 
viitor instructoarei noastre Lucreția EH, și 
răsplătite să fie ostenelele acelora, cari spri- 
ginesc spre propășire interesele acestui asii.

După sfîrșitul examenului, fiecărui băiat 
i-s’a dat câte 4 bani, ca „premiu"...

Mai însămnăm, că examenele au fost con
duse pe rând cu multă bunăvoință de rev. 
domn protopop V. Domșa, dl C. Baicu, și 
dl Ioan Mihaiu, care s’au arătat mulțumiți cu 
cele aflate aci.

Chestii Școlare

„Statul învețătoreso poporal
în oglinda timpului modern^.

Lucrare premiată de „Allgemeine Lehrer-Zeitung"
(Urmare din nrul 22).

VI. Una dintre căușele desconsiderării 
învățătorimii zace în lipsa de simț cătră rang 
și autoritate. E ceva extraordinar: deși în 
Ungaria să află 26.500 învățători, totuși nu 
representează în societate o clasă în adevă
ratul înțeles al cuvântului și nici mândrie, 
ambițiune cătră chemare nu s’a desvoltat la 
ei în așa măsură, precum ar fi de lipsă să se 
fi desvoltat!

Cunoaștem mândrie militară, mândrie ne- 
meșască, architechtonică, popească și mai multe 
de acestea, dar’ mândrie învățătorească (nu e 
a să cufunda cu îngâmfarea magistrului de 
școală!)nu cunoaștem, deoare-ce învățătorimea 
uicăiri până acum nu e organisată.

învățătorii de altcum o iau în nume de 
rău, dacă la «academici», în a căror ochi omul 
începe numai la civele academic, — învăță
torul și zilerul sunt socotiți aproape într’un 
rang; să supără, dacă-’i plătesc numai cu «în
vățător» și de sigur își bagă mânile în sîn 
când sufer umilire nemeritată; unii să apără 
în contra acestei umiliri, încât pot, dar’ ca 
toți să sară în contra acestora, până acolo nu 
să pot ridica.

»E un lucru cunoscut în genere», scrie 
Wanderen la 1851, și de atunci nu cu mult 
e mai bine, «că nu e popor mai slab și mai 
servil, decât mulți învățători (germâni*). ’

Unii sodali de croitori ori învățăcei de 
alți măestri au mai multă mândrie de rang 
și valoare proprie, decât în unele locuri un 
duțen de învățători!

Cu asemenea amărîciune să pronunță Dies- 
terweg: «Nu în număr mic sunt între învă
țători de aceia, cari atâta sunt de cufundați, 
că și cugetul de o vieață de sine stătătoare, 
vioaie și liberă s’a perdut din ei până la cea 
mai mică urmă».

La aceasta să mai adauge și discordia 
dintre învățători, și lipsa de colegialitate. In 
orașe nu arare-ori să desface învățătorimea 
în partide, cari să luptă una cu alta și-’și 
descoper unei alteia toate slăbiciunile. și n far 
aceasta nu între ei, ceea-ce ar fi foarte la loc, 
ci în public! Sunt și învățători, cari să ni- 
suesc a descoperi și reslăț’i toate scăderile 
colegilor lor, în loc de a’i apăra, dacă află 
la ei ceva. Cu acestea cred a-’și ridica vaza, 
însă de celea mai multe-ori ajung contrarul, 
fiindcă de multe-ori străinii iau în apărare 
pe cel atacat, deoare-ce țin de lucru urîcios, 
ca un coleg să defaime pe celalalt. Ear’ dacă 
unul sau altul dintre colegi, mai silitor fiind, 
își eluptă odată ceva, ceialalți nu știu ce să 
facă, ca să-’i micșoreze meritele, pe când 
acelea într’adevăr ar trebui recunoscute.

Cu atât mai vîrtos însă să bucură, dacă 
un coleg, chiar și în interesul lor, îndrăsnind 
mai tare, și-a lovit nasul. «Așa-’i trebue», 
zic atunci cei mai mulți, «că s’a dus orbește», 
în loc să-’l apere s’au să-'l mângăe.

Scăderile înșirate mai sus însă nu sunt 
așa mari și așa generale, ca pentru acelea să 
li-se poată tăgădui învățătorilor stima ce li-să 
cuvine!

înainte de toate trebue să spunem hotărît, 
că scăderile înșirate să află numai la unii 
învățători, pe când majoritatea învățătorilor 
și a învățătoarelor de bună-sama nu au scă
deri mai mari ca membrii altor clase; sau 
poate nici atâtea! Că afirmațiunea noastră 
de mai sus într’adevăr e dreaptă, în privința 
aceasta avem un martor classic în Putskam- 
mer, fostul ministru de instrucțiune publică 
prusian, căruia de bună-seamă nu i-se poate 
imputa, că s’ar fi purtat cu o deosebită plă
cere câtră învățători. E cunoscută vorbirea sa 
din 11 Februarie 1880, în care n’a fost chiar 
cruțător în imputări contra învățătorilor, dar’ 
în care între altele așa a zis: «Dacă privesc 
tabloul întreg al învățătorimii, trebue să măr
turisesc, că în corpul acesta încă tot elementul 
brav formează majoritatea! Sunt în număr 
mare acei învățători, cari singura ambițiune 
și-o află în atragerea cătră chemarea lor; cari 
să trudesc, că în inima tinerimii concrezute 
lor să altuească iubirea de D-zeu, de dea- 
proapele și stima cătră superioritate, și să-’i 
facă să priceapă cunoștințele de lipsă în mă
sură de lipsă; cari nu-’și țin de datorință ca 
să se îmbulzească in vieața publică, ci lu
crând laolaltă cu autoritățile atât lumești cât 
și bisericești, îngrijesc de interesele școlii și 
comunei lor. Durere, însă suntem dedați, că 
pentru păcatele unora facem răspunzătetoare 
clasa întreagă a învățătorimii. Trebue să accen
tuăm mai departe și aceea, că scăderile mai sus 
nu să află la fiecare învățător sau învățătoare.
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Mai departe nu trebue să lăsăm ne atinsă j 
nici acea împregiurare, că unele scăderi ale 
învățătorimei nu sunt altceva, decât urmările 
naturale ale unor stări de lucruri la cari în- 
vățătorimea nu are nici o vină, pentru-ce deci, 
acelea nici nu trebue atribuite lor. Nu tot
deauna fac cei chemați aceea, ca să ușureze 
sau măcar să le facă putincios învățătorilor 
câștigarea virtuților de lipsă; ba nu arare-ori 
le îngreunează chiar I

(Va urma.)

FEL DE FEL
N’are minte!..
Soacra cătră ginere, după 4 luni dela 

nuntă: Așa! ’l-ai și aflat greș la biata! Bine, 
ce nu-’ți place adecă de dânsa?

Ginerele: Auzi d-ta, soacră, iacă ți-o spun 
verde: femeea aceasta n’are nici o schîntee 
de minte!

Soacra: Asta o fi: eu încă i-am spus 
vorba asta, încă atunci când mai întâiu mi-a 
pomenit că vrea să te iee pe d-ta de bărbat!..

♦

Ionel, după-ce-a mâncat o bătaie eară 
pentru oare-cari ștrengării de-ale lui, — în
treabă pe tatăl-seu ?

— Tată, d-ta ești dară orfan?
— Da, eu fiindcă n'atn părinți, pot zice 

că sunt orfan.
Ionel: Ce bine-’i de d-ta, că nare cine 

te bate!..

Mulțumită publioă.

Din incidentul înmormântării vărului meu 
George Holtrich și a familiei sale, au bine
voit a colecta dnii Albert Graef și losif Dor- 
ner suma de 52 fl. 40 cr., care sumă mi-au 
predat-o mie spre acoperirea cheltuelilor, ear' 
dl Dr. Stefanu Erdelyi a exoperat atestatele 
de necropsie pentru toți 5 fără nici o pre- 
tensiune. S’a dat mai departe pentru același 
scop din partea dlor George Brassai și Ioan 
Roth, măiestri măsari, câte un cosciug, ear’ 
dl Carol Mîiller, hotelier și Eduard Wagner, 
spediteur au dat caii lor la carul mortuar, 
spesele pentru al treilea car funebru dela so
cietatea >dâli szomszedsâg*  în sumă de 2 fl. 
50 cr. mi-s’au înapoiat prin dl Ștefan Megya- 
szay, curatorul prim al sus numitei societăți.

Din suma mai sus amintită s'au spesat 
pentru înmormântare 32 fl. 80 cr. Din res
tul de 22 fl. 10 cr., lângă care voiu mai 
adauge și din al meu ceea-ce va fi de lipsă, 
voiu lăsa să se ridice pe mormânt, în amin
tirea răposaților, o peatră spre aducere aminte.

Cu acestea cuitez publice binevoitoarele 
ajutoare arătate mai sus, și aduc cea mai ter- 
binte mulțumită marinimoșilor donatori.

Orăștie, la 6 Iulie 1898.
Eduard Hartivich, 

tinicher.

Pentru redacție responsabil: Patru P. Barițiu.
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„CiSSl DE PĂSTRARE li MERCOREA”
SOCIETATE PE ACȚII

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 52/2%.
3. Depuneri făcute de biserioi, școale, oorporațiuni oultu-

rale, ori ou soop de binefacere cu 6%.
Permițend starea cassci, depunerile se replătesc îndată și fără anunțare.

Contribuția erarială pentru sumele depuse se plătește prin societate.
Regulamentul special pentru depuneri, la cerere se trimite ori-și-cui gratuit 
Depuneri, ridicări și anunțări se pot face și prin postă și se resolva cu reîntoarcerea ei.

(291) 12- DIRECȚIUNEA
„Casezi de găgtrare îa Mercurea"

SOCIETATE PE ACȚII

4* *•

întreprinzător român!
l-M

Din public.
— Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta redacțiunea 

nu primește răspunderea. —
Hațeg, 20 Iunie 1898.

Onorate dle Redactor!
In rapoartele ziaristice despre decursul 

adunării generale a „Societății pentru crearea 
unui fond de teatru român* 1 dl T. V. Gheaja, 
protopop gr.-or. pentru toastul ținut în onoa
rea d-lor Muzsnai Băla, primar, și Lenkes J6- 
zsef, căpitan de poliție, a fost atacat fără 
motiv, fiindcă dl Tit V. Gheaja a fost însăr
cinat de cătră comitetul arangiator a toasta 
pentru șefii administrativi, prin urmare dum
nealui i-a fost impus a ridica toast pentru 
sus numiții, cari au pa banchet în
calitate oficială.

Ținuta românească . Gheaja
până în piesent a tost în continuu corectă, 
deci atacarea reputațiunii sale românești este 
nedreaptă.

Toastul ținut de d-sa a fost din partea 
ascultătorilor rău interpretat, căci d-sa nu a 
afirmat, că sus numiții domni ar fi caractere 
de mărgăritari, ci a zis numai, că „cine poșede 
încrederea mai marilor, acela cu drept cuvânt 
se poate mândri". Expresiunea de „caractere 
mărgăritare" a fost numai o formă retorică, 
dar’ nu s’a referit la nime.

Când constatăm acestea. Vă rugăm să 
binevoiți a primi expresia deosebitei stime, 
ce vă păstrăm.

Comitetul arangiator.

Szâm 187-1898. (353) 1-1
kir. văgrh.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirott kikiildott v^grehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. es 120. §-a ertel- 
m^ben ezennel kozhirre teszi, hogy a 
szăszvărosi kir. jărăsbirosăgnak. 3565 
polg. 1898. szâmu vdgzese folytăn Dr. 
Moldovăn Szilvius Szâszvăroson iigyvdd 
âltal kâpviselt Tanase Sintioana kudsiri 
lakos foglaitato javăra Mariutz Iuon kud
siri iakos ellen 29 frt 49 kr. t<5ke, ennek 
1897. evi oktober ho 10-ik napjâtol 
jăro 5% kamatai, eddig osszesen hătr. 
15 frt 46 kr. es ărveres kituzesi 1 frt 
90 kr. koltseg kdveteles erejeig elrendelt 
kielegltdsi v^grehajtăs alkalmăval birOilag 
lefoglalt es 450 frtra becsult sertăsek, 
6krdk, tehenek es borjukboi ălld ingo- 
sâgok, nyilvănos erveres utjăn eladatnak.

Mely ărveresnek a szăszvărosi kir. 
jărăsbirosăgnak VI. % 1898. polg. sz. 
kikiildest rendelo vegzese folytăn a hely- 
szin6n Kudsiron ados lakăsăn leendo 
eszkdzlesere 1898. ivi j uliu a ho 18-ik 
napjăn delelotti 10 orâja hatăridoiil 
kitiîzetik es ahhoz a venni szăndekozok 
ezennel oly megjegyz^ssel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosăgok ezen ărve- 
resen, az 1881. evi LX. t.cz. 107. §-a 
ertelmeben csakis keszpenz mellett a 
legtdbbet ig6ronek becsăron aiul is ela- 
datni fognak.

Az elărverezendo ingosăgok vdtelăra 
az 1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megăl- 
lapitott feltdtelek szesint teszen kifize- 
tendo.

Kelt Szăszvăroson, 1898. dvi julius 
ho 10-ik napjăn.

Băoz Arpăd,
kir. bir. v^grehajto.
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„ARDELEANA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII IN ORfeȘTlE.

Fonduri proprii: fl. 350.000. Depuneri: fl. 700.000
Circulație anuală: fl. 3,000.000. (a93) 15~

Institutul face următoarele operațiuni, la cari recomandă serviciile sale:

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

și cu 5l/a, ear’ dela corporațiuni cul
turale cu 6%;

3) cumpără și vinde realități;

Ori-ce afacere se poate resolva și

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

3. 4. 5.

informări se pot lua verbal în biuroul
institutului, ear’ în scris prin corespondență.

orăștie, 1898. Direcțiunea.
4

Subscrisul am onoare a face cunoscut onoratului public român, 
îndeosebi însă onoratelor comitete bisericești și școlare din comitatul Hunedoarei, 
că iau în intreprindeie și îndeplinesc zidiri de

Gase, școale și biserici,
după ori-ce plan, lucru bun, cu prețuri cât se poate de cinstite, ușoare.

La trebuință gătesc însumi întreg planul de zidire!
Am zidit fini acum frumoasele școli din comunele llomos, Bomoșel, Balomir, etc. 

In Orăștie: școala catolică, asilele de copii, sinagoga evreilor, sala de gim
nastică a collegiului etc., ear' acum am în întreprindere biserica din Beriiu și cea din 
Câmpuri-Surduc, și alte edificări.

Recomandându-mă binevoitoarei atențiuni a publicului nostru și din alte 
părți, semnez cu multă stimă

(164) 5—
Nicolae Părău,

edilicător, în Orășiie.
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Baie de aburi, basen si vane în Orăștie.
___________ _______________________ /______________________* ________  ___ ___________ 1

— Strada FeHrfoi & =

Proprietatea d-lui S. Birthler.

îuoălzire oentrală! Cea mai mare eleganța și oomoditate! 

Cea mai mare ourățenie I Arangiament pentru toate trebuințele! 

Preturi ieftine!

în baie se întrebuințează numai apă de rîu strecurată!

Toate conductele (aparatele), pentru a fi asigurate contra ruginei, sunt
făcute din aramă roșie! Fiecare vană f

PREȚURILE

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

Ordinea de soăldat,
LUNI: -------
MARȚI: după prânz pentru dame. 
MERCURI: „ „ Domni.
JOI: -------

provezută și cu un douohe!

BĂILOR:

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

in baia de aburi:
VINERI: după prânz pentru dame.
SÂMBĂTĂ: „ „ Domni.
DUMINECĂ a. m.: -------

Baia de vane stă la disposiție atât pentru domni cât și pentru dame, tot numai în

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. 
Eisenburger.

Onoratul public este respectuos rugat prin aceasta, a onora baia mea 
prin întrebuințare număroasă.
r Cu toată stima:

(263) 17—26 S. BIRTHLER.

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.


