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ALEGERILE 
pentru 

ADUNĂRILE COMITĂTENSE.
In curând se vor alege jumătate din 

membrii congregației comitatense. Ale
gerea se face din trei în trei ani pe 
câte șase ani. Membrii se statoresc din 
zece în zece ani, pe basa conscripției 
populațiunii și după 500 suflete se alege 
un representant și altul virilist.

Așa comitatul Hunedoarei are 258 
membri viriliști, adecă cei dintâi și mai 
mari plătitori de dare de stat și 258 
membri aleși în diferite cercuri de ale
gere, împărțite și acestea ca pe sprin
ceană.

Stăpânirea maghiară, care ține ca 
toate drepturile să le calce în picioare 
și în fruntea comunelor, comitatelor, în 
dietă își pune numai unelte de ale sale, 
suntem siguri, că și la alegerile acestea 
încă va călca voia poporului alegător 
și va stărui cu ajutorul celor 12.000 
de gendarmi și 40.000 de slujbași din 
țeară, ca în congregații să-’și vîre numai 
oameni fricoși, atîrnători, juzi, matricu- 
lanți, notari, pârgari, solgăbirae și dife
rite alte birae. Cu ajutorul acestora va 
putea apoi ca să facă în comitate aceea 
ce face în dietă cu mamelucii de deputați.

Dreptul cel mai de căpetenie al ce
tățeanului e dreptul de-a alege slujbași, 
cari să slugiască alegătorilor, deputați 
cari legi binefăcătoare să aducă alegă
torilor.

Dreptul de alegere stăpânirea s’a 
îngrijit ca să-’l știrbească și să-'l neso
cotească, să-’l ia celui-ce are curagiul 
d’a ’i-se împotrivi și să-’l dee celui-ce 
la ori-ce prilegiu se arată dispus a face 
voia stăpânirii. Așa s’a ajuns apoi, că 
grosul alegătorilor a fost dat la o parte, 
ear’ cei puțini, cari nu învrednicesc

dreptul de-a alege au ales pe aceia, 
cari li-s’au poruncit să-’i aleagă.

Scurtarea de până acum a dreptu
lui de alegere ne-a silit să părăsim par
lamentul țerii, ale cărui uși au fost și 
sunt închise pentru noi Românii.

In comitate însă, ori-cât suntem de 
scurtați în drepturile noastre, n’am în
cetat și nu vom înceta de-a ne ridica 
glasul și de-a lucra ca să punem sfîr- 
șit neorînduelilor și nelegiuirilor.

însuși programul național stabilit în 
memorabila conferență dela anul 1881 
ne impune activitatea cea mai bine des- 
voltată în vieața comitatensă, drept aceea 
încă de pe acum datori suntem a în
treprinde aceasta.

In cel mai deaproape viitor vom pu
blica numele membrilor aleși în cercu
rile electorale ale comitatului, cari ră
mân și mai departe pe alți trei ani și 
acelor membri, cari au împlinit șase ani 
și ca atari ies din șirul membrilor.

Tot pentru orientarea publicului ale
gător vom publica și numele pretinilor 
membri viriliști români.

Acum că suntem în pieajma ale
gerii membrilor din congregație, noi 
Românii avem datorința ca să nu stăm 
cu mânile în sin, ci să pâșim cu toții, 
voinicește și să lucrăm, ca oameni de 
ai noștri să reușască, dar’ nu trași- 
împinși și căpătuiți de-ai stăpânirii, cari 
toate le fac ceea-ce fișpanul voește.

Oameni harnici, oameni neatîrnători, 
Români cu tragere de inimă față de 
poporul nostru ne trebuesc în congre
gații, bărbați luminați și curagioși, cari 
să aibă și priceperea și curagiul de a 
pâșl în fața celor-ce din nelegiuiri trăesc.

Nu să poate, ca să mai suferim al
cătuirea de până acum a congregației, 
în care fișpanii cu ajutorul solgăbirăilor 
numiți comisari de alegere, au vîrît pe 
câți notari și juzi, neatîrnători, cari ajunși 
în congregație ei pe ei să aleg, ei pe 
ei să controlează.

Dacă jumătate din membrii congre
gației, viriliștii, în mare parte sunt Jidani, 
cari în urma despoierilor bietului popor 
au ajuns să plătească dări după însem
natele averi, apoi ceealaltă jumătate pe 
care se alege nu e iertat ca să lăsăm să 
fie alcătuită din oameni cari aceleași 
slujbe să le facă stăpânirii pe cari jidanii 
le fac.

Dreptul de alegere e una din cele 
mai puternice arme și e bine, ba e 
chiar de lipsă ca să ne folosim de 
astă armă. Numai cu ajutorul ei vom 
fi în stare ca să doborîm pe toți căpă- 
tuiții și plecații stăpânirii, cari au căzut 
blăstăm pe capul nostru. Nu e iertat ca 
să mai rămânem nepăsători față de 
alegerile membrilor congregației, cari 
trebue să fie oameni cari să aibă și 
putință de-a apăra drepturile poporului.

Adunările de toamnă ce s’au ținut 
în curgerea lunei trecute și în acesteia 
ne-au dat să vedem, că ce va să în
semne a avea Români vrednici în con
gregație. Dacă afară de Arad, Românii 
nu au putut să votiseze pe mamelucii 
stăpânirii, e că mai mare a fost ceata 
slugarnicilor, care Ia poruncă au votat 
împotriva oamenilor de bine ai noștri.

Cu toate astea, câștigul luptei purtate 
de membrii Români e foarte însemnat. 
Ei și-au ridicat glasul și au protestat 
împotriva nedreptățirilor săvîrșite față 
de poporul român din comitate și au 
dovedit celor dela cârma treburilor din 
comitate, că tot ceea-ce fac e pornit 
din o inimă îngustă, inimă stricată, din 
minte scâlciată, ear’ în protestele ce 
le-au înaintat stăpânirii au scris și 
au desvălit în toată a ei golătate 
tirănia pașalelor din comitate.

In preajma alegerilor comitatense 
să ne strîngem rîndurile și să punem 
la cale o luptă înverșunată împotriva 
celor-ce ne nesocotesc și nedreptățesc. Să 
nu ne lăsăm a fi amăgiți nici de juzi, 
nici de notari, nici de solgăbirăi, nici

de fișpani, ci s6 ascultăm de fruntașii 
noștri Români adeverați.

Lupta e vieață și noi pentru vieață 
suntem ursiți și de lupte nu putem fi 
scutiți mai ales în împrejurările de-acum. 
S6 luptăm deci fără zăbavă și cu în
dârjire împotriva dușmanilor și s6 facem 
ca biruitori s6 ieșim la alegerile ce în 
curând să vor face.

Dorința noastră tare și nestrămutată 
este, că adevărații conducători ai popo
rului băștinaș sâ fie fiecare cu ochii în 
patru, să grijască cu tot dinadinsul, că 
cei nechemați sâ fie delăturați dela urnă, 
ear’ fărădelegile ce s’ar comite, să fie 
bine însemnate, ca să poată servi ca 
temeiuri la eventuale recurse.

Așa urmând, ne putem manifesta în 
de-ajuns față de disparenta minoritate, 
care fără drept ne este stăpânitoare.

Lupta tinerimii academice 
din Oradea-mare.

„ Unul pentru toți și toți pentru unulu 
este devisa, ce tinerii români dela academia 
din Oradea-mare o țin de datorință sfântă 
a o urma de aci încolo față de toate nedrep
tățile și batjocurile la care va fi expus vre
unul dintre dînșii, venire-ar acestea din ori- 
și-ce parte.

In urma batjocurilor de tot soiul ce au 
suferit din partea studenților maghiari, au 
hotărît unanim, ca până când nu li-se va 
aduce satisfacția recerută pentru cele îndu
rate, nici unul sâ nu mai calce peste pragul 
acelei academii.

Zis și făcut.
Intr’un act subscris de toți tinerii cari 

cercetează acea academie, și adresat corpului 
profesoral, în care arată că nu numai tine
rimea maghiară dela academia din Oradea- 
mare, ci și cea dela celelalte școli înalte îi 
acusă cu «tradare de patrie», ea cere cu 
toată hotărîrea și neamînat, că în interesul 
integrității și reputațiunii, și în interesul res-

FOIȚA „REVISTEI 0RÂȘTIE1” Christos și cât de puțini sunt cari le urmează. 
Credința, iubirea și speranța creștină, cele mai 
de căpetenie învățături morale, iubirea ade
vărului și dreptatea, cele mai nobile virtuți 
sunt multora necunoscute si numai de unii 
urmate.

Azi minciuna și nedreptatea, fariseismul 
și înșelătoria și alte multe păcate au răstur
nat, detronat, virtutea, au cuprins teren și 
adicți. Azi expresiile: zeu, pe cuvântul meu 
de onoare și altele mai josnice jurăminte au 
ajuns la ordinea zilei și se spun cu un ci
nism cu atât mai revoltător, cu cât starea 
faptică e mai limpede.

Dar’ lipsa de moralitate și de vrednicie 
a omului se arată mai mult și destul de des 
la unii într’o formă mai pronunțată a jură
mântului așa numit strîmb sau fals, care (în 
oposiție) față de jurământul af“Ot e un pă
cat din cele mai mari.

Dar’ să vedem ce e jurământul? E iertat 
el în morala creștină și anume ce fel de ju
rământ ?

Jurământul e o mărturisire a adevărului 
pentru a delătura, a depărta îndoelile. Așa
dar' jurământul trebue să aibă de temeiu 
adevărul, care este fundamentul și scopul lui. 
Acesta e adevăratul jurământ și se numește 
jurământ drept.

Dar’ se poate ca omul să n’aibă de ra-

zim al jurământului seu adevărul, să mărtu- 
risască vre-un neadevăr și atunci și jurămân
tul depus nu este drept, ci fals sau strîmb.

Iertat este jurământul? Care jurământ e 
iertat și când ?

Deslegarea acestei întrebări de atâta în
semnătate o găsim chiar la Isus Christos în 
vorbirea sa de pe munte, unde zice: «Nici
decum să nu jurați, nici pe cer, căci este 
scaunul lui D-zeu, nici pe pământ, căci este 
așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, 
câci este cetatea marelui împărat, nici pe ca
pul tău să nu juri, căci nu poți tace un păr 
alb sau negru, ci să fie cuvântul vostru: 
așa — așa, nu — nu și ce este mai mult 
decât aceasta, dela cel rău vine. E evident 
din acestea, că Isus e contra jurământului. 
Dar’ cu aceasta n’am limpezit chestiunea, care 
mai atîrnă și dela împregiurarea: Cui ’i-a dat 
Isus sfatul acesta? In mulțimea, care asculta 
cuvântarea de pe munte a Mântuitorului erau 
fără îndoeală mulți, cari rar când spuneau 
adevărul, mincinoși și fățarnici, cari fără sfi- 
eală mărturisiau strîmb. Pe astfel de oameni 
Isus totdeauna ’i-a osândit și ’i-a veștejit cu 
ori-ce ocasiune ca pe cei mai periculoși oameni.

Acestora le oprește Isus jurământul, îi în
deamnă să spue totdeauna adevărul, să fie 
cuvântul lor așa — așa, nu — nu, iartă însă 
jurământul, dar’ jurământul drept, ^învățând

că în două sau trei mărturii sâ stee tot cu
vântul.

Isus Christos încuviințează așadar’ jură
mântul drept, și osândește jurământul strîmb, 
ca un lucru de tot imoral.

Și aceasta cu tot dreptul. A nu spune 
adevărul, a minți, a mărturisi strîmb este un 
lucru nu numai necuviincios, dar' și nevred
nic de omul făcut după chipul și asâmânarea 
celui Atotputernic. A jura strîmb, în contra 
deaproapelui tâu și prin aceasta a-'i răpi 
vre-un bun al lui — bani, moșie, pământ — 
ba une-ori a-’i răpi și onoarea, luându-'i ce 
are mai scump, este o disprețuire a celor 
mai de frunte învățături morale date de Isus 
Christos. Este pe lângă o sfruntare a ade
vărului (sfruntare ce te umple de mânie) și 
o călcare a celei mai mărețe învățături a iu
birii deaproapelui și indirect a respectului față 
de ființa cea Prea înaltă.

Biserica nu are destule cuvinte de-a com
bate cu toată asprimea și stăruința jurămân
tul strîmb; ea are chiar și legi hotărîte în 
privința aceasta, prin porunca a IX. din de
calog (cele 10 porunci), testamentul vechiu, 
oprește strict acest lucru neiertat.

Ea ne aduce aminte și ne face atenți, că 
fiecare lucru să va vedea și ale fieștecăruia 
fapte să vor descoperi înaintea aceluia care 
este dreptatea și răsplata desevîrșită, înaintea

UNDE?...

Unde? unde să mă duc
Să găsesc eu fericire?
In ce parte să apuc 
Să nu dau de pribegire?

Pe pământ, nu găsesc unde! 
Nici ’n cer nu pot să sui, 
Nici ’n chaos a pătrunde 
Ca în el să mă repui.

Adevărul și virtute
Nicăiri nu întâlnesc,
Căci in lume sunt perdute 
Fapte ori-cât prețuesc.

Meritul e sub picioare 
Lașitatea e tot sus...
Inocența ’n sugrumare
Și dreptatea s’a repus 1

F. D.

Ceva despre jurăment.
— Din punct de vedere moral. —

Dacă aruncăm o scurtă privire asupra so
cietății omenești, atunci lesne ajungem la 
trista constatare: cât de puțin au înțeles 
oamenii d-zeeștile învățături ale Mântuitorului
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tabilirii relațiunilor naturale In sinul academiei, 
să se ordineze contra ei cercetare disciplinară.

Dl director al academiei, Bozdky, a crezut, 
că prin punerea in cercetare disciplinară a 
lui Lucian Bolcaș, toți ceialalți se vor înfri
coșa, și astfel vor fi siliți ca să îndure inju
riile cele mai murdare din partea studenților 
maghiari. Dar’ amar sa înșelat. Cu mult mai 
conștie este tinerimea noastră română față 
de chemarea sa, și cu mult mai viu este 
simțământul ce nutrește pentru desvoltarea 
sa pe toate terenele cari duc la fericirea ei 
și a neamului seu, decât ca să lase să fie 
călcate în picioare cele mai gingașe senti
mente de care este călăuzită, de cătră aceia, 
cari cred că pentru dînșii totul este iertat 
In această țeară, ear’ pentru alții, nici barem 
să răsufle.

Dl George Novacoviciu, student în drep
turi Ia academia din Oradea-mare, ne mai 
putând Indura, se vede, atâtea înjurii și bat
jocuri la cari cu toții au fost expuși, a pu
blicat în «Tribuna» din Sibiiu un articol în
titulat: „Jos cu masca", din care extragem 
și noi următoarele pasage:

«Mai licărește în zarea depărtării o stea: 
speranța. Sperând vom fi mângăiați, și sperăm 
că va veni ziua, când masca înșelătoare se 
va lua jos de pe fața acelora, cari o poartă. 
Vor rămânea desvăliți și se vor rușina, când 
vor trebui să stee în fața lumii cu obrazul 
demascat. Se va desvăli atunci minciuna.

«Libertatea s’a dus; a sburat peste țeri 
și mări, la alte popoare, cari nu știu nici 
nu-’și pot Închipui, că există la sfîrșitul vea
cului al XX-lea mii de suflete, cari gem sub 
«libertatea» maghiară.

«De voim și noi să ne spunem în scris 
și tipar durerile noastre, ca să cetească frații 
și părinții noștri, să plângă și ei cu noi, să 
ne dee sfaturi, suntem «trădători de patrie» 
și ne persecută.

«Persecute-nel Noi ne vom face datorința 
și ei nu ne vor împedeca în progres. Ear’, 
când ne vor împedeca, comit o nedreptate, 
îi vor blăstăma părinții, cari cu cruntă su
doare agonisesc acei ci ucerași, ca să ne poată 
scoate deasupra nevoilor.

«Ei își jertfesc totul, avere și vieață, pen
tru fiii lor, fiiii ear’ ascultă de părinții lor, 
plâng cu ei deopotrivă și merg pe calea 
adevărată, luptând pentru binele părinților 
lor, pentru binele neamului lor românesc.

«Blăstăm pe acela, care calcă această 
datorință.

«Așa ne dictă nouă inima, «conștiența», 
vocea cea dumnezeească, care grăește din 
adâncul sufletului omenesc. Și de voesc, să 
ne călcăm conștiența, atunci ei nu cred în 
D-zeu, atunci ei nu au conștiență, nu au pe 
D-zeu. Dar’ ei au conștiență, însă păcătuesc 
contra ei. Păcătuind, vatămă pe D-zeu, care 
e «dreptate» însăși.

lui D-zeu. «Căci, zice ev. Luca, nu este lucru 
de taină, care să nu să arete, nici lucru as
cuns, care să nu să cunoască și la arătare 
să nu vie».

Aceasta să o aibă ori-ce creștin în vedere, 
să se păzească de jurământ strimb și numai 
în cașuri de mare lipsă în lucruri mari și 
însemnate să depună jurământ drept, căci 
numai atunci este adevărat creștin, dacă as
cultă de poruncile bisericești, date de Isus 
Christos și atunci să face vrednic de împără
ția cea veclnică.

I. D.

Dela exposiția din Sebeșul-săsesc.
îmi permit a vă comunica ceva despre 

exposiția de poame și vite din Sebeșul-săsesc, 
arangiată de «Reuniunea agricolă a comita
tului Sibiiu» cu concursul Sebeșenilor și care 
conform programului cu ziua de ieri s'ar fi 
încheiat. Observ că exposiția și in special 
cea de poame a durat mai multe zile, ear’ 
eu numai despre aceea voiu scrie, despre ce 
m’am convins ieri. Oferindu-se exponenților, 
«prospectele de exposiție» cele mai favora
bile, a și succes comitetului a ajunge la un 
resultat neașteptat de mulțămitor, ear’ pe sîr- 
guincioșii exposiției comitetul central i-a remu
nerat cu premii din belșug, cari premii s'au 
împărțit aseară In sala cea mare dela «Hote
lul de aur» în fața unui public număr os și

«Luptăm deciII Nu e păcat, nu facem 
nimic, ca să trădăm patria nici atunci, când 
cutezăm a ridica glasul cătră frații noștri uni
versitari de dincolo de Carpați.

«Alăturați-vă și voi, frați din Cluj și Pesta, 
și voi sunteți, ca și noi, și voi gemeți, ca și 
noi. Nu vă înspăimântați, ci strigați cu noi 
dimpreună cătră cei din România liberă:

«Fraților din același trup și sânge, din 
același neam și credință, ascultați plânsul 
nostru. Arătați lumii, spuneți lumii voi, că 
pe noi ne opresc, noi trădăm patria.

«Spuneți-’i, că vorbim și noi o limbă ca 
și voi, dar’ vreau să ni-o răpească cu pute
rea, să ni-o îngroape, ca apoi să rămânem 
muți, să nu putem ridica glasul nostru româ
nesc, care pătrunde inimile celor cu credință, 
cu dragoste cătră D-zeu.

«Spuneți-’i lumii, că noi nu putem cânta 
doinele noastre duioase românești, în cari 
aflăm mângâiere și liniște. Doinele noastre, 
cu cari ne-am născut și murim, sunt consi
derate contrare statului!

«Arătați lumii, că suntem atacați în școală 
și biserică. Pe voi nu vă prigonește nime. 
Ascultați plânsul nostru și delăturați «masca» 
înșelătoare»...

Tinerimea română din Viena adânc mâch- 
nită de goana ce s’a pus la cale contra tine
rimii române dela academia din Oradea-mare, 
a adresat acesteia cuvinte de îmbărbătare, 
lăudându-’i pașii făcuți pentru apărarea drep
turilor lor. Regretăm că din causa îngus
timii spațiului nu o putem publica.

O adreasă de încuragiare li-a trimis și 
tinerimea din București.

Eat-o în întregime:
„Iubiți colegi I Subsemnații studenți uni

versitari din București, pătrunși de sentimen
tele de colegialitate, și de dragoste frățească 
ce avem pentru voi;

„indignați de purtarea mai mult decât 
barbară a studenților maghiari, cari prin petri 
și ouă clocite — (singurele argumente de 
cari sânt capabili să se folosească) — ,au 
crezut că vor stînge în voi aceea-ce temnițele 
și baionetele ungurești nu au putut: iubirea 
de neam: limbă și religie;

„cu admirație luând fa cHn6știrițX“purta
rea voastră demnă, mândri sfintem de voi, 
și mândru trebue să fie întreg neamul româ
nesc, când fiii sei apărând demnitatea națiu- 
nei lor, își jertfesc interesele și viitorul.

„Când lupta se dă, pentru apărarea ințre- 
gității caracterului unui popor, ea este mare 
și sfântă. Causa voastră e dreaptă.

„Vă urăm isbândă. Inimile și cugetele 
noastre sânt cu voi.

„La luptă dar'l“
Urmează mai multe subscrieri.

Din Graz au primit următoarea telegramă:
Fraților oradani, Vl felicităm pentru 

deamna voastră ținută in fața prigonirilor 
dușmanilor netrebnici. Nu cedați, căci causa 
este sfântă. Noi suntem cu voi!

Tinerimea română.

ales din Sebeș și jur. împărțirii de premii 
i-a premers vorbirea de încheiere a dlui pre
ședinte prof. Comșa, împodobită cu bogate 
învățături economice și rostită cu multă căl
dură și claritate, așa precum dl prof. Comșa 
prea bine se pricepe. Publicul, căruia era 
sala cea mare aproape prea mică, asculta 
cu rară atențiune și plăcere înțeleptele sfaturi 
ale dlui președinte, cari sfaturi le-au primit 
publicul cu repețite aplause de «să trăească«da 
adresa vorbitorului. Dnii exponenți și arap- 
geri, cari cu zel au lucrat întru buna reușită 
a exposiției au primit recunoștință generală. 
A urmat apoi masa comună, ia care comite
tul a învitat pe întreg publicul present să 
participe. Nu voiu enumera pe toți câți au 
participat, căci au fost mulți și ușor pot greși 
în arangiarea lor, ci numai pe dl protopretor 
DOr și dl director de poliție din Sebeșul- 
săsesc, cari deși de naționalitate sunt Sași, 
totuși au binevoit a onora societatea prin 
presența lor și participare la masa comună. 
Toastele obicinuite încă n’au lipsit la adresa 
tuturor, începând dela cel mai mare până la 
cel mai mic. O singură pacoste: numai la 
adresa sexului frumos, toast special nu s’a 
rostit, ci numai per tangentem s’a amintit în 
2 toaste numirea de sexul frumos. A fost o 
eroare sau neprecauțiune din partea celor 
mai competenți. (Așa e, dle M?) Adecă par
don. Mai bine să fi tăcut. Pot fi încă și în
fruntat. Vorbesc din pățanie, să vă spun, e 
scurtă povestea: un cas analog a obvenit 
într’o societate de dame și domni, ear’ când 
mi-am permis a face șoptind aceeași obser
vare, ani făcut-o și aici, dl Dr. S. într'un

Dl Lucian Bolcaș a primit dela tinerimea 
univ. rom. din Cernăuți următoarea adresă 
de încuragrare:

„Entusiasmați de ținuta bărbătească a 
tinerimii române dela academia din Oradea- 
mare, în fața insultelor și prigonirilor barbare, 
Vi trimitem frățești salutări și felicitări. 
La lupta voastră ia parte tot sufletul nostru. 
Trăiască frații noștri universitari români 
transcarpatini!"

Earăși Perczel.
De câte-ori acest om, ministru al treburilor 

din lăuntru, aduce vr’o hotărîre, de-atâtea- 
ori naționalitățile nemaghiare din această 
țeară, și îndeosebi noi Românii, suntem ata
cați în cele mai elementare drepturi cetățe
nești ce le avem ca fii ai acestei patrii.

Nu mai departe decât zilele acestea, ve- 
nindu-’i la ureche, că matriculanții, mai ales 
cei de prin părțile Maramurășului și ale Un
gariei nord-ostice, când cu inducerea nume
lor nou-născuților în matricule, ca să se poată 
face deosebire între Românii gr.-cat. și între 
Rușii și Rutenii gr.-cat., aceștia mai adaug 
totdeauna și aceea, că cutare nou-născut e 
gr.-cat român, ear’ cutare gr.-cat. rus ori ru- 
tean, a fost de-ajuns, ca de sus din înălțimea 
în care se află, de pe fotoliul ministerial să 
dee aspră poruncă celor mai de jos, mâtricu- 
lanților, ca de aci înainte aceasta să nu se 
mai întâmple, deoare-ce dreptul public al 
acestei țeri nu recunoaște alți greco-catolicii 
decât cu rit latin, grecesc și armean, ear’ nu 
și clasificarea ruteană și română a ritulu grecesc.

Aceste subgrupări arată numai deosebirea 
limbii liturgice,rămânând însă identitatea ritului.

Vezi, vezi, ce „nepatriotici" sunt și matri
culanții aceștia, ei ca în Ioc să se străduească 
a schimba numele tuturor nou-născuților, de 
ori-ce credință ar fi aceștia, în cel maghiar, 
îi pun păcatele lor de fac observări, că cu
tare și cutare gr.-cat. de acest rit se ține, 
prin ceea-ce nu putem zice că au făcut 
altceva, decât că și-au făcut conștiențios da
torința. Dar’ nu departe au ajuns prin aceasta, 
căci purcederea lor corectă a fost descope
rită de ministru, și deci trebue să-’și schimbe 
modul de care s’au folosit până acum la 
introducerea nou-născuților în matricule, căci 
așa cer interesele statului, pentru care el zi 
și noapte stă cu ochii în patru ca să se și 
ducă în deplinire, la din contră jos. cu ei, și 
va pune alții, cari și fără să-’i îndemne el, o 
să știe schimonosi numele pruncilor, încât 
peste câțiva ani, om să fii ca să-’i mai poți 
deosebi de ce credință se țin.

Credem că episcopatul român gr.-cat., pe 
care îl interesează această afacere, își va cu
noaște chemarea, și va păși energic contra 
acestei noue hotărîri, păgubitoare pentru bi
serica gr.-cat., a ministrului, și va sări într’a- 
jutorul Românilor gr.-cat. din acele părți ale 
acestei țeri.

Altcum să nu ne mirăm, dacă ca azi-mâne 
ne vom trezi, că în acele părți nu mai dăm 
de Români gr.-cat., ci tot de Unguri, până 
chiar și între preoți.

Cu cât mai de grabă episcopatul interesat 
va întreprinde pașii de lipsă pentru apărarea 
credincioșilor sei gr.-cat. periclitați, cu atât 
mai bine pentru biserica gr.-cat.

mic toast începând cu «erare humanum est», 
a cerut scusele pentru cele neobservate, «cu 
atât mai vîrtos», zicea dl Dr., «căci doară 
chiar și D-zeu a uitat să facă ângeri și de 
sexul feminin, dovadă tablourile care repre- 
sentă și ângeri». Ba a cutezat dl Dr. a susți
nea că D-zeu a dispus aceasta chiar inten
ționat, și știți pentru ce ? pentru-că ângeri 
de sexul feminin sunt pe pământ, a zis dl 
Dr. S. — «Aha, te-am prins cu cupa mică», 
îmi va reflecta poate cineva, «pe calea aceasta 
vrei acum să ne toastezi, să ne taci frumo
sul? nu se poate, nu se primește, suntem 
după pausă, te-ai trezit prea târziu». — Ei 
bine, așa să fie, dar’ știți ce aș zice eu: «Că 
n’au fost toți câți au participat la masă, tot
odată și îndreptățiți a toasta, însă hic Rho- 
dus hic salto*, dar’ mai bine tac și decât 
să-’mi tac potcă mai bine vă scriu, onorată 
redacțiune, ce a fost după masă. Călugărul 
Paisie? nul mai aveam încă sfinți în a cărui 
sănătate să închinăm, ci s’a încins un joc 
voios cum zice Coșbuc:

Se prind de mâni și se desprind* 
5‘adună cere și ear1 se *ntind, 
Și bat pămentul tropotind

In tact ușor“.
până aproape în făcut de zori, când oaspeții 
din jur s’au depărtat Încântați și mulțămiți 
ducând cu sine multe dulci suveniri dela 
exposiția din Sebeș. Eu însă m’am dus mai 
încântat ca toți, căci am putut privi încă 
odată ochișorii negri a unui ânger frumos 
și tinerel, care de mult....

Aha.

Lupta în comitate.
— Gimnasiu de stat în Făgăraș. —

Guvernul unguresc, la insistența deputa
tului dietal Mikszăth, a deschis în Făgăraș, 
în locul școalei civile și comerciale, un gim
nasiu de stat, (și să nu uităm, că 46 percșnte 
din poporațiunea acestui comitat este română 1) 
pentru a cărui susținere a cerut dela oraș ca 
în fiecare an să dee 1000 fl. Neînvoindu-se 
la aceasta representanța orășenească, cererea 
a fost transpusă la comitat.

Ținându-se săptămâna trecută ședința co
mitetului permanent, contra votării acestui 
ajutor au luat cuvântul dl Dr. Turcu și vi
carul Rațiu. Fiind însă Românii în comitetul 
permanent în minoritate disparentă, propu
nerea aceasta n’a fost primită.

S’a propus după aceasta din partea dlui 
vicar Rațiu, ca catecheții români să fie co- 
răspunzător salarisați, și, afară de aceasta, la 
acest gimnasiu să se propună și limba română 
prin un profesor, care să fie Român de naștere.

Asupra acestei propuneri s’a născut o 
discuție înfocată, spriginită fiind însă și de dl 
Turcu, în urma-urmelor totuși a fost primită.

Pentru încassarea salariilor învățătorești 
și a restanțelor din repartițiile bisericești, dl 
Turcu, vicarul Rațiu, protopopul Dan și de
putatul Dr. Nicolae Șerban, au cerut, ca or
ganele administrative să fie îndrumate a da 
ajutor. Dar’ nici această cerere nu a fost 
primită de cătră mamelucii de față.

Budgetul pe anul 1899 încă s’a votat, 
constatându-se o lipsă de 53.500 fl.

Știri Politice

Memorandul Sârbilor.
In 27 Oct. n., 59 deputați ai congresului 

sârbesc, au înaintat M. S. Manarchului, prin 
cancelaria de cabinet, un Memorand, în care 
se descriu pedecile ce guvernul lui Bănffy 
pun congresului în lucrarea sa. Această aș- 
ternere a Memorandului s’a hotărît într’o 
conferență ținută de membrii congresului 
bisericesc sârbesc.

*

împăratul și împărăteasa Germaniei 
la Ierusalim.

In 30 Oct. n. la 11 ore a. m. au sosit 
la Ierusalim M. Sa împăratul Wilhelm și îm
părăteasa. Au fost primiți de o mare mulțime 
de oameni.

Până la biserica Mormântului au mers pe 
jos, ear’ acolo au fost primiți de înaltul cler 
al tuturor riturilor.

Cei trei patriarchi au ținut discursuri de 
omagii. Patriarchul latin a exprimat speranța, 
că marele exemplu dat de Maiestățile Lor 
nu va rămânea fără influență prosperă pentru 
numele creștin.

După acestea au visitat biserica protes
tantă a Mântuitorului, unde ministrul Bosse 
a ținut un discurs, lăudând scopul pacînic 
al călătoriei împăratului.

Seara a fost o recepție a corpului con- 
solar, a notabilităților turcești și a dignitari- 
lor eclesiastici.

Dignitarii înalți ai diferitelor rituri au fost 
decorați de cătră împăratul.

Maiestățile Lor au asistat la serviciul di
vin ce s’a ținut în biserica Nașterii.

Intre Sultan și împăratul Wilhelm s’au 
schimbat telegrame cordiale, cu ocasia sosirii 
acestuia în Ierusalim.

CORESPONDENTA
9

Simeria, 1 Nov. n. 1898.

Domnule Redactor,

Iubirea și recunoștința, după-cum se știe, 
sunt simțăminte cari nu numai fericesc, dar’ 
și înalță pe om cătră idealul perfecțiunii, că
tră D-zeu. Pe aceste simțăminte înălțătoare 
le putem manifesta atât cătră cei vii, cât și 
cătră cei mutați din această vieață vremelnică 
în ceealaltă neperitoare.

Fiindcă simțămintele de iubire și recu
noștință sunt simțăminte înălțătoare, cei-ce le 
arată sau cătră cei vii sau cătră cei răposați, 
fără îndoeală că sunt vrednici de laudă.

Din un atare principiu mânecând, locui
torii din parochia gr.-or. Toltia-mare, aparți
nătoare tractului Orăștiei, merită laudă, căci 
în ziua de 23 Oct. n. a. c., în urma avisului 
dat de preotul lor Manasie Iar, din simț de 
iubire și recunoștință față de răposatul Ar- 
chiepiscop și Metropolit Miron Romanul s’au 
presentat In așa număr la biserică spre a 
asista la parastasul pentru odichna sufletului 
lui, cum numai la praznice mari se obicînuesc 
a se presența.

După litnrgie preotul Manasie Iar, de o 
parte impresionat de numărul mare al creș
tinilor veniți la biserică, de altă parte pătruns 
fiind de adâncă jale pentru perderea capului 
luminat al bisericii noastre mult cercate, a 
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servit cu nault simț parastasul pentru odichna 
sufletului răposatului Metropolit. La sfîrșit 
a ținut și o cuvântare, arătând că Metropoli- 
tul Miron a fost un resolut apărător al drep
turilor bisericii ortodoxe.

Mai departe a spus poporului, că precum 
Metropolitul Miron, fiiu de țeran fiind, a ajuns 
la o treaptă așa de înaltă, așa și alți fii de 
țeran învățând carte, pot ajunge folositori 
neamului.

La sfîrșitul cuvântării s’a cântat cu multă 
duioșie troparele: »Cu Sfinții odichnește» și 
• Odichnește D-zeule«, precum și cântarea: 
»In veci pomenirea lui».

Acestea toate au fost ascultate de cătră 
poporul de față cu mare evlavie.

Oamenii eșind din biserică ziceau unii că
tră alții: »Pe rînd, pe rînd ne pică stîlpii, 
azi unii, mâne alții».

Așa a decurs în biserica gr.-or. rom. din 
Toltia-mare celebrarea parastasului pentru 
odichna sufletului răposatului Metropolit.

Dee-ne Părintele ceresc în locul răposa
tului Metropolit un altul, care să urmeze pe 
calăa antecesorilor sei, ear’ în locul timpuri
lor grele de acum pentru biserica noastră, 
timpuri favorabile intereselor noastre biseri
cești și naționale.

Ca pe un lucru de natură întristătoare 
pentru cei-ce îi privește amintesc împregiu- 
rarea, că unii preoți din tractul protopresbi- 
teral al Orăștiei așa de târzîu au primit ști
rea despre moartea Metropolitului, încât li-a 
lost peste putință a se duce și ei în Sibiiu 
spre a depune lacrimi de durere pe mor
mântul acelui prelat, prin a cărui punere de 
mâni au primit darul preoției.

Romanus Romanorum.
*

Hunedoara, Ia 2/XI. 1898.

Domnule Redactori

Ca întregire la raportul din nr. trecut al 
stimat D-v. ziar privitor la „alegerea de deputat 
la Hunedoara11, vin a vă comunica încă ur
mătoarele: dl Nicolae Muntean, inspector 
rural a primit drept răsplată ostenelilor 
d-sale aceea, că nou alesul deputat nici de 
vorbă n’a stat cu dînsul. Ci-că a voit mnea- 
lui „să toasteze11, dar’ când se ridică, și-’și 
căscă gura spre glăsuire, fostul fișpan s’a 
sculat de pe scaun, și s’a cam mai șters. — 
Ear’ bietul Nicolae Muntean a rămas cu gura 
căscată, — eram să zic cu vorba’n gură și 
cu pocalul ’n mână, înghițind la... bere... vin... 
aș’, la găluște.

Avis celor-ce bat calea pe la conferențele 
naționale și nu se sfiesc a se numi pasiviști 
în Sibiiu și activiști în Hunedoara.

La revedere. Argus.

Credința In D-zeu a lui Bismarok.
f

Intre scrierile de tot soiul ce secretarul 
lui Bismarck, Moritz Busch a scos la iveală 
despre vieața marelui bărbat de stat, aflăm 
și unele scrieri foarte interesante în ceea-ce 
privește credința în D-zeu a lui Bismarck.

Eată anume ce scrie despre aceasta Busch 
în cartea sa:

După-ce a ajuns cancelar, protestanții or- 
todoxi îi imputau că nu merge la biserică, 
Ia ce el li-a zis odată de pe banca ministe
rială următoarele:

>Prea sunt încărcat de lucru, prea mă 
apasă sarcinile patriei, pentru-ca să-’mi rămâe 
vreme a merge la biserică; dar’ de aci nu 
trebue să se concludă, că, în rarele mele 
momente de odichnă nu mă dau la medita- 
țiuni religioase, nu-’mi înalț sufletul cătră cel 
Prea înalt l<

Pe vremea răsboiului dela 1870, Bismarck, 
înainte de a porni campania, se exprima astfel: 

»Nu înțeleg, zice el, cum niște oameni 
pot trăi, cum își pot face datoria și lăsa pe 
ceialalți să și-o facă, dacă nu cred într’o re- 
ligiune relevată, într’un D-zeu, a cărui voință 
este binele, într’un judecător suprem și într’o 
vieață viitoare. Dacă n’aș mai fi creștin, n’aș 
mai servi nici un moment pe regele meu! 
Dacă nu aș avea credință în D-zeu, n’aș avea-o 
nici într’un stăpân lumescI Nu vedeți: eu, 
care vă vorbesc, aveam destul pentru a trăi, 
ocupam chiar o situație destul de înaltă. De 
ce aș munci atunci fără răgaz pe pământ? 
De ce m’aș expune la suferințe dacă n’aș 
simți că-’mi împlinesc datoria în D-zeu ? Dacă 
n’aș crede într’o provedință divină, care a 
dat poporului german o menire mare și bună, 
aș renunța imediat la sarcina mea de om de 
stat, ba nici n’aș fi primit-o. Titlurile și de
corațiile au puțină atracție pentru mine Sunt 
regalist, fiindcă cred într’o altă vieață după 
moarte; altfel aș fi republican».

Ear’ mai departe:
»Luați-’mi credința în D-zeu și într’o 

vieață viitoare și-’mi luați iubirea de patrie. 
Fiți încredințați, că dacă nași fi așa de bun 
creștin, n’ați avea un atât de mare cancelar 
al confederației. Dacă naș fi atât de bun 
creștin aș întoarce spatele întregei curți, și, 

dacă mâne mi-ați găsi un succesor mai bun 
creștin ca mine, sunt gata se mă retrag. 
Dacă ați ști ce bucuros aș pleca! Iubesc 
atâta vieața la țeară, pădurile și natura! Dacă 
n'ar fi o poruncă a lui D-zeu, de ce m’aș 
supune eu acestor Hohenzollern?<

Sinuciderea scorpiei.
O chestiune mereu controversată în istoria 

naturală este aceea a sinuciderei scorpiei. Eată 
acum ce scrie din Persia în privința aceasta 
dl C. J. Wills, medic în serviciul telegrafelor 
de acolo:

Doctorul Fagergreen, Suedez, atașat la ad
ministrația persiană și care a residat 22 de 
ani la Chiraz, îmi povestise că scorpia, când 
e încungiurată de un cerc de cărbuni aprinși, 
ocolește de trei-ori locul dinăuntrul cercului 
și văzând că nu poate să scape, se împunge 
cu acul său veninos și moare.

Indoindu-mă foarte mult de acest lucru 
și gândindu-mă că insecta moare mai cu
rând de arsură, prinsei într’o zi o scorpie mare 
de specia neagră. In Persia sunt două specii, 
cea neagră și cea cenușie-deschisă sau galbenă- 
cenușie. Cea diatâiu e cea mai veninoasă.

Insecta, când ajunge la deplina sa creș
tere, e în general lungă de cinci până la 
șepte centimetri, însă am văzut una care avea 
o lungime de 12’/4 centimetri dela capătul 
cleștelui până la vîrful acului, care e ia ca
pătul cozei. Insă trebue să se considere această 
mărime ca fenomenală.

Scorpia pe care o prinsesem era toarte 
mare și pentru a adeveri dacă afirmarea doc
torului nu era o poveste populară, așezai 
afară în curte un cerc de cărbuni aprinși de 
un diametru de 91 centimetri și răcii cără
mizile pavagiului cu apă, pentru-ca scorpia 
să nu se ardă.

Apoi scoțând scorpia din tubul de sticlă 
în care o țineam, o pusei zdravănă și ne
atinsă în mijlocul cercului.

Ea stătu un moment nemișcată, apoi făcti 
în adevăr trei ocoluri împregiur, se întoarse 
ear’ la centru, își îndoi coada, își împunse 
de trei-ori capul cu acul și muri la moment.

Aceasta am văzut-o cu ochii mei și am 
văzut aceeași experiență dând același resultat, 
la un amic căruia îi povestisem faptul.

Numai oamenii din poporul de jos sunt 
expuși în Persia la împunsătura scorpiei, pen- 
tru-că numai ei umblă cu picioarele goale 
prin locurile pe unde se află scorpii. 1

împunsătura scorpiei nu e mortală de
cât pentru copii când sunt atinși la gât, însă 
e foarte dureroasă pentru ori-cine și singura 
ușurare o dă amoniacul vărsat peste rană.

„Z. Călu

NOUTĂȚI

Noi canonici. >Unirea< din Blaj publică 
întărirea din partea M. Sale Monarchului a dlor 
Dr. Augustin Bunea, de canonic școlar și Dr. 
Vasile Hossu, de canonic cancelar; ear’ Dr. 
Victor Szmigelski, prof. de teologie a fost 
ales de canonic teolog de cătră veneratul 
capitul Bobian!

*
Constituire. Comitetul comisiunii literare 

și comisiuni de supraveghiere a societății de 
lectură „Petru Maior11 pe anul administrativ 
1898—99 s’a constituit în următorul mod: 
aj Comitetul: președ. Marcu Jantea, teolog abs. 
și stud. în filosofie, vicepreședinte Ioan Pop, 
stud. în drept, secretar Ioan Fruma, stud. 
în drept, cassar George Breban, stud. în drept, 
controlor Tiberiu Brediceanu, stud. în drept, 
notari Ioan Lăpădat, stud. în drept și Aurel 
Bratu, stud. fii., bibliotecar: Lucian Borcia, 
stud. în drept, vice-bibliotecar: Mihail Navrea. 
stud. fii., econom: Ioan Jantea, stud. în drept, 
b) C'omisiunea literară: președ. Nicolae Sulica, 
stud. fii., referent Lazar Triteanu, teolog abs. 
și stud. fii., membrii: Iosif Enescu, teolog 
abs. și stud. fii., Ioan Bucur, stud. med., Victor 
Bontescu, stud. în drept, Ioan Fruma, stud. 
în drept, Ioan Lăpădat, stud. in drept, c) 
Comisiunea de supraveghere: Roman Rud- 
neanu, stud med., Ioan Pricu, stud. fi!., Ștefan 
Bărbuceanu, stud. med.

*
Noul Institut de credit. In 30 Octomvrie 

a. c. s’a ținut adunarea de constituire a nou 
înființatului institut de credit și economfi din 
Dobra „Grănițerul". S’au ales: de pre
ședinte al institutului domnul Sebastian 
Olariu, director executiv dl Adam Leșnican, 
ear’ membri în direcțiune domnii Dr. Lauren- 
țiu Petric, Iosif Petroviciu, Iosif Criste, Simeon 
Dragomir, Toma Haneș, Dr. Ioan Popovici, 
Nicolae Herbai și Ioan Petroviciu. In comi
tetul de supraveghiere dnii Aurel Popescu, 
George Popovici, George Oprean, Aron 
Muntean și Nicolae Gostae.

♦

Instalarea Iul Pogăny de comite suprem 
al comitatului Caraș-Severin s’a săvîrșit la 
Lugoj Joi în săptămâna trecută, deschizân- 
du-se congregația de instalare de cătră vice- 
comitele Bela Litsek. De față au fost la aceasta 
și II. Sa Preasf. domn Episcop Nicolae Popea, 
II. Sa Dr. Demetriu Radu, Episcopul gr.-cat. 
al Lugojului, Prea Cuvioșia Sa dl Filaret 
Musta, archimandrit, și mai mulți deputați 
dietali. După vorbirea noului comite suprem, 
în care și-a desvoltat programul seu, a luat 
cuvântul dl Dr. Pahone Avramescu, proto- 
notarul comitatului, salutând în numele comi
tatului pe noul comite. După aceasta se ri
dică valorosul membru al partidului național, 
dl Coriolan Bredicean, și rostește în limba 
română un discurs înălțător de inimi, făcând 
cunoscut noului comite-suprem, că majorita
tea poporului din comitat este compusă din 
Români, și se nu i-se pună pedeci în des- 
voltarea sa liberă spre cultură și progres. La 
urmă a fost salutat din toate părțile.

*; -
8 zile temniță. In nrul 19 al «Revistei 

Orăștiei» dih 9/21 Maiu a. c., am luat și 
noi o notiță despre tinărul Demetriu Iclozan, 
pompier în Blaj, care făcându-’și în 3/15 Maiu, 
exercițiile de hornist, a suflat și alarm. Fiind 
pe acea zi multă miliție designată la Blaj 
și în satul vecin Veza, ca nu cumva Românii 
cu prilegiul acela să se răscoale și pentru-ca 
să împedece ori-ce sărbare națională ce s’ar 
arangia, auzind semnul de alarm, toată mili
ția din Veza, în frunte cu căpitanul, crezând 
că doar’ acela a fost un semn de răscoală, 
a prins o fugă nebună prin tină și ploaie 
până la Blaj, unde dacă au ajuns, nu numai 
că nu au dat de grupe de oameni, dar’ abia 
au zărit unde și unde câte un om, din causa 
timpului urît ce domnea atunci. Tinărul Iclo- 
zan a fost pîrît la judecătoria cercuală din 
Blaj, și Vineri în săptămâna trecută fiind as
cultat, a fost condamnat la 8 zile temniță 
ordinară.

*
Tinerimea universitară română din Cluj 

arangiază Joi, în 10 Nov. n. a. c. un Picnic 
în >Hotelul Central» de-acolo.

*
Nou fișpan. In locul baronului Szent- 

keresty Gyorgy, care a fost ales de deputat 
dietal, după-cum află ziarul >Dâva ăs vidâke» 
e numit de fișpan al comitatuiui nostru con
tele Bethlen Miklds.

*
Moarte din. cădere de pe cal.. Soldatul 

Nicolae Țăncu dela reg. 64 din Orăștie, du- 
cându-se Sâmbăta trecută după ameazi cu 
calul stăpânului seu la plimbare, deodată 
calul s’a spăriat, a luat-o la fugă nebună și 
a început a svîrlî cu picioarele de dinapoi, 
încât bietul fecior nu s’a mai putut ținea, și 
astfel a fost trântit de pe cal, căzând drept 
în cap și trecând calul cu picioarele peste 
el. Din această căzătură a pornit a i-se scurge 
sângele, și seara pe la 7 ore a murit. Luni 
după ameazi ’l-au înmormântat. Părinți n’a 
avut. ’Lau însoțit însă până la mormânt ru
deniile, cari fiind Sâmbătă la tîrgul de săp
tămână din Orăștie, au auzit de nenorocirea 
aceasta.

*
Sfințirea bisericii din Certejul-superior 

s’a făcut Duminecă în 23 Oct. n. Actul sfin
țirii a fost săvîrșit de cătră 13 preoți, în frunte 
cu protopopii I. Papiu din Sibiiu și Vasile 
Pipoș din Hondol. Fiind timpul frumos, pu
blicul din jur încă a luat parte în număr 
frumos.

*
Alegere de învățător. Duminecă în 30 Oct. 

n. s’a făcut alegere de învățător în comuna 
Romoșel sub presidiul P. O. D. protopresbiter 
Vasile Domșa. Alegerea a decurs în ordine 
bună, fiind ales în mod definitiv cu unanimi
tate de voturi dl Avram Dubleș, absolvent 
al. pedagogiei gr.-or. din Sibiiu.

Dorim succes tinărului învățători
•

încă o victimă a ciumei. îngrijitoarea 
Albma Peccha, care încă a fost atinsă de ciumă, 
și despre care am amintit și noi, după o te
legramă ce o primește »Pester Lloyd» din 
Viena cu data de 29 Oct., a murit și ea. 
Despre dînsa se vorbește că a resistat cu 
mult eroism acestei teribile boale, fiind injec
tată cu serum de ciumă, numai cât aceasta 
s’a aplicat abia a cincea zi. Starea celorlalți 
bolnavi e satisfăcătoare. Moartea îngrijitoarei 
Peccha earăși a produs mare neliniște în Viena.

Știri mai noue vestesc, că în Rusia asia
tică tot mai mult să lățește ciuma. In Sa- 
marcand s’a ivit deja mai de mult și a în- 
ficiat mai multe comune. Președintele servi
ciului sanitar din Petersburg a plecat la Sa- 
marcand cu 40 de medici, pentru a lua mă
surile de lipsă în contra înfricoșatei boale.

*
Ministrul de culte și ministrul de finanțe 

publică prin foaia oficială o ordinațiune cu 
privire la executarea art. de lege XIV. din 
1898, despre întregirea venitelor preoțimii 

necatolice. In înțelesul acelei ordinațiuni, preoții 
își pot înainta cererile pentru întregirea sala
rului până în j Iulie 1899 la ministrul de 
culte.

*
Nouă prigonire. Contra dlui Nicolae 

Muntean, fost înv. în comuna Gussu (I. Sibiiu) 
s’a pornit cercetare pentru „Doina lui Lu- 
caciu11. Ci-că pe timpul când să cânta această 
doină, băieții de școală din comuna numită, 
ar fi cântat-o și ei și au fost auziți de niște 
gendarmi, cari au și făcut arătare pentru 
această „tradare de patrie11. Pe cini să iee 
la răspuns pe altul, dacă nu pe învățător? 
Dă-’i deci după el, și astfel bătrânul înv., om 
de 60 de ani, a fost de mai multe-ori tîrît 
pe la tribunalul din Alba-Iulia. Afacerea nu 
e încă sfîrșttă.

*
O fată răpită. Auzi vorbă, să se ră

pească fetele, par’că ne-am afla încă pe timpul 
Romanilor, când aceștia1 din causă că în îm
părăția lor se aflau puține femei, arangiau 
fel și fel de petreceri, Invitând la acestea și 
popoarele vecine, dimpreună cu femeile lor, 
și apoi, la un semn dat, năvăleau cu toții 
asupra lor, le răpiau femeile, ear’ pe bărbați 
îi alungau. Dar’ cu toate-că nu ne aflăm pe 
acel timp, totuși s’a întâmplat o răpire și în 
ziua de astăzi. Eată cum s’a petrecut lucrul: 
Mihail Puiu, econ. din comuna Moara Dom
nească, România, s’a dus cu o fată a sa, în 
vîrstă de 17 ani, la București, pentru a mai 
tîrgul câte ceva. Au tras în gazdă la un 
prietin al lor, Gr. Rotaru. Mergând tatăl fe
tei și cu Rotaru prin tîrg, un tinăr vecin, 
Mateiu Păunescu, s’a străcurat la fată în casă, 
a început a-’i jura amor și a-’i promite câte 
și mai câte, până-ce a amăgit pe biata fată 
de a fugit cu el. De însemnat e, că fata avea 
la grumaz o salbă de 1000 lei, și se vede 
că răpitorului i-a fost mai mult de acești 
Iei decât poate de fata însăși. Intorcându-se 
tatăl fetei acasă, și negăsindu-o nicăiri, a 
înștiințat numai decât poliția, care s’a și pus 
în urmărirea răpitorului.

*
Ce-a zis împăratul Wilhelm? împăratul 

Wilhelm, înainte de-a pleca din Constantino- 
pol cătră Ierusalim, a zis:

«Dacă Francezii s’ar uni cu Nemții, ar pu
tea stăpâni lumea întreagă. Eu, în cele din urmă, 
totuși voiu face pe Francezi ca să-’mi fie 
prieteui».

*
Emigrări. Ziarele din Budapesta să tân- 

guiesc că în cursul anului trecut, 8248 de 
săcui au emigrat din causa miseriei în Ro
mânia, unde să romanisează cu desăvârșire. 
Tot după statistica ungurească dela 1890 și 
până în 1897 inclusiv, au emigrat în Româ
nia 31 076 de unguri din săcuime și din îm
prejurimile Seghedinului.

♦
S’a dus să-’și vadă frații I Cine să fie 

acela oare ? Nici că se poate altul decât ves
titul cioban George Cârțan, care și-a pus de 
gând, ca zilele ce le mai are de petrecut pe 
cest pământ, să și-le folosască pentru a face 
călătorii în toate părțile pe unde să află frați 
de-ai lui, căci doar’ ce altă bucurie are omul 
și pe această lume. Căci, zice el, dacă D-zeu 
nu ne-a lăsat pe toți Românii la un loc, apoi 
datori suntem ca să umblăm noi unii după 
alții, ca să ne cunoaștem și să ne plângem 
năcazurile. De astă-dată s’a dus să-’și caute 
frații din Macedonia. Joi seara în săptămâna 
trecută a plecat din Constanța cu vaporul 
• Principesa Maria» la Constantinopol, pentru 
a-’și continua călătoria mai departe la frații 
români din Macedonia. Și ce credeți D-Voastră, 
că doar’ s’a dus el eaca numai așa? Nici 
vorbă. A avut el cunoștință cu dl P. Vulcan, 
președintele Clubului cercului literar „Ovidiu11, 
încă de pe timpul când s’a ținut congresul stu
denților fălticeni. S’a dus deci la dînsul ca 
să vadă ce mai face, si totodată să-’i dee si 
o recomandațiune, ca să-’l cunoască Românii 
de pe la Pind că cine-’i el, nu cumva s’o pă- 
țască și pe-acolo. Dl Vulcan ’i-a și dat o 
scrisoare și astfel a plecat. Cu ce mijloace 
își face el călătoriile sale, asta nimeni nu o 
poate ști. — Să se reîntoarcă sănătos I

*
O familie de liliputani. Mare sensație 

a produs în Berlin o familie de liliputani. 
Aceasta e de loc din Wettin, lângă Halle. 
Șeful ei este brutarul Fiseter, care e un om 
mic și bine făcut, ca și soția sa. Din 12 copii 
câți au avut, cinci sunt pitici. Cel mai bă
trân dintre pitici este azi de 28 de ani și e 
birtaș. Are o înălțime de 1 m. și 30 cm. 
Frații sei sunt mai mici, o soră a sa e cam 
de 1 m.

POSTA REDACȚIEI.

D-șoarei E. P. în H. Pentru publicarea în foaia 
noastră a celor-ce ni-ați scris, nu se plătește nimic.

Dlui T. M. în A.-I. Nu mai dai nici un semn de 
vieață, ca-și-când te-ai afla pe la polul nordic!

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barițiu.
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Știri literare.f

„Schițe din Italia" de Ttodor Bule 
este titlul unei broșuri elegante, ce a apărut 
de curând in tipografia > Aurora < din Gherla.

Volumul e de 265 pagine și conține im- 
presiuni de călătorie.

O recomandăm cetitorilor noștri. Prețul 
broșurii este 2 coroane.

♦
Din „Moda Ilustrată" a apărut nrul 

41 cu un cuprins bogat și variat.

FEL DE FEL

13 număr nenorocos.
— Dumnezeule I... strigă stăpâna casei cătră 

oaspeți, noi suntem tocmai 13 la masă!?
— Nu vă spăriați, zise un domn, o să 

mănânc eu cât doi...
*

In școală.
D-le Învățător, de ce mai toți jidanii sunt 

cu părul roșu? Întreabă odată un elev.
Findcă au trecut Marea-Roșie, răspunse 

învățătorul.
a

Un domn, ca să facă plăcerea unei doamne, 
ti luase copilul tn brațe ca să-'l mângâie.

Copilul însă fiind cam nărăvos, ii tot vira 
degetele in gură, așa că onorabilul nu mai 
putu să-’i sufere și-’i zise:

— Caca, drăguțule, caca; nu pune mâna 
acolo.

♦

Un soldat, îmbătându-se, se ia la ceartă 
cu căprarul seu.

— Ce mă, d-Ie căprar?.. Om ești tu?.. Tu 
nu ești om!..

— Și de ce, măi bețivule?
— N’ai auzit pe don căpitan când zice: 

>Să iasă la post șase oameni și un căprar !< 
Nu vezi? Și don căpitan știe că căprarul nu 
e om I

♦

O bătrână cochetă cătră un tinăr:
— Câți ani Îmi dai?
— Ai destui, fără să-’ți mai dau și eu.

ECONOMIC
Analisa, îmbunătățirea fi boalele vinului.

Scopul analisei este de a ne arăta mate
riile predominate în diferite specii de vinuri 
pentru de a le putea clasa după calitate.

Pentru a Îmbunătăți un vin trebue să 
cunoaștem intr’un mod exact toate elementele 
principale ce întră tn composițiunea sa.

Când cunoaștem elementele unui vin în- 
tr’o proporție determinată, atunci se poate 
schimba foarte ușor elementul acela, care 
are o mai mare sau mai mică influență asu
pra calității vinului.

Un cultivator, care nu este în stare a 
determina cel puțin Intr'un mod aproximativ, 
cantitatea de materii ce compun un vin, acela 
trebue să lase vinul așa după cum l’a dat 
D-zeu, fiindcă își va face rău lui însuși prin 
întrebuințarea unor mijloace.

Vinul tn stare de must cuprinde materiile 
următoare:

Apă 60—90%, zăhar 15—39°/0, acid 
%—1%, Alte materii străine precum gumă, 
substanța albuminoasă, materii străine 1—2%.

După-ce mustul s’a prefăcut In vin, fă- 
cându'i din nou analisa, vom afla tot acelea 
materii, afară de zăhar, care prin fermenta- 
țiune a trecut In alcool pe jumătate, cealaltă 
în accid carbonic.

Composițiunea chimică a vinului e urmă
toarea:

Apă 85—95%, zăhar 1—2°/01 alcool 
5—12%, acid %—1%, alte materii guma, 
cenușa, etc. 1—2%.

Din această analisă se vede că după ce 
vinul a fermentat, tot mai rămâne zăhar In 
proporțiune de 1—2 la sută, care zăhar să 
transformă și el în alcool, tn decursul șederii 
vinului în bute pentru a se Îmbunătăți.

Prin aceste analise ne propune a cunoaște: 
cantitatea de zăhar ce se află in must, can

titatea de alcool, cantitatea acizilor aflați atât 
în must, cât și în vin, rămâne aceeași după 
cum se vede din analisă.

Determinarea cantității de zăhar în must.

După-cum se poate determina zăharul in 
ori-ce licuid mai așa se poate determina și 
în must.

Cantitatea de zăhar în must se determină 
prin ajutorul unui aparat numit areometru, 
și această operațiune o poate face ori-cine, 
care va avea cunoștința de cetire a numerilor.

Să se ia una oca must dintre 100 sau 
200 vedre must, introducem în această oca 
aerometru, se așteaptă puțin până când se 
va vedea că aparatu nu se va mai afundă 
în must, atunci se cetește pe scală procentele 
de zăhar.

Când se face experiență asupra unui must, 
trebue să fie curat, dacă mustul va fi mur
dar atunci se strecoară (filtrează) printre pânză 
curată. (Toate materiile ce le vedem în must 
în suspensiune după ferbere se transformă 
în ceea-ce numim drojdii).

Mustul să nu arate nici urme de ferbere, 
căci cele mai mici beșicuțe de acid carbonic, 
cari se degagiă la suprafața mustului, ar da 
totdeauna un resultat neadevărat, fiindcă acele 
beșicuțe, după-cum am văzut nu sunt alt
ceva decât zăhar.

Mustul trebue să aibă o temperatură de 
14 grade Reaumure, sau chiar temperatura 
obicinuită, numai cât să nu treacă peste 5°R. 
Când introducem aerometru în must îl în
vârtim și îl împingem în jos sau sus, din 
causa unor mici bule de aer, care se află 
degagiate în must, și care se lipsesc de in
strument. Când se află cantitatea de zăhar 
pentru o oca must, printr’o simplă îmmulțire 
se poate ști, care va fi cantitatea de zăhar 
în toată masa vinului.

A vis!
Prin aceasta aduc la cunoștința tu

turor celor-ce se îndeletnicesc cu po- 
măritul, că dispun de 2000 pruni 
bistriți pentru mutat, acum în toamnă 
sau la primăvară. Prunii aceștia au o 
înălțime de 1 metru până la 3, ear’ 
grosimea e de 1 % până la 6 cm.

Prețul loco Renget este pentru cei 
subțiri 5 or., ear’ cei groși 7 or. 
pro bucată.

Cei-ce doresc a cumpăra ori-câți 
din acești pruni, sunt rugați a se adresa 
la subscrisul.

Cu deosebită stimă

Anghel Filimonesou,
înv. și propr.

în lienget p. u. Algy6gy.

CĂLIND ARUL SEPTEMÂNEI

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Provocare.

Domnii acționari ai institutului de 

credit „GrănițerulT din Dobra, conform 

punctului 6 din prospectul exmis de 

membrii fondatori, sunt respectuos ru

gați, să binevoiască a grăbi cu solvi- 

virea sumei de 20% după acțiunile 

subscrise, ca Direcțiunea să-'și poată 

începe cât mai curând agendele sale.

Dobra, la 2 Noemvrie 1898.

(416) 1-1 DIRECȚIUNEA.

„ARDELEANA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMfl, SOCIETATE PE ACȚII ÎN OR£ȘTIE.

Local fle prăvălie de închiriat!
în casele cele noue ale institutului din Strada-Tărgului 

este a se închiria cu începere dela 1 Maiu 1899 Uit 
local de prăvălie împreună cu pivnițele și 
magazinele aparținătoare, sub condițiile, ce se pot 
vedea în biroul institutului în orele regulate de oficiu.

Reflectanții sunt rugați a-și înainta ofertele lor 
adresate la Direcțiunea institutului în terminul până la 
18 Noemvrie 1898.

Orăștie, la 8 Octomvrie 1898.

(402) 2-2 DIRECȚIUNEA.

Dum. a 5-a, a lui Luca (21 d. Rus.), gl. 5, v. 11.
6
7
8
9

10
11
12

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere. 
Joi 
Vineri 
Sâmb.

25 M. Marcian
(f) M. Dimitrie 
M. Nestor 
M. Terenție 
M. Anastasia 
M. Zenovie 
A. Stachie

>6
27
28
29
30
31

Leonard 
Engelbert 
Gottfried 
Teodor 
Andrei 
Martin 
Cunibert 8

Se ua practioaaț <

Un băiat modest și sîrguin- 
cios se primește la subsemnatul 
numai decât ca

== PRACTICANT =
și se recere ca să fi absolvat 
cel puțin 
reale ori

una sau două clase 
g im nași ale.

(417) 1-

(«« o

->■

GHINDE
de stejar și ceroiu.

Cei-ce
< M ►

! h ! ghinde de

; *; binevoiască

< >< • scrisul, care

::: 2 a.

doresc a cumpăra 

stejar și ceroiu, să 
a se adresa la sub-

vinde hectolitrul cu

Cu deosebită stimă

Vasiliu Dregan,
proprietar în Romon,

II******!
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Prin aceasta subscrisul aduc la cunoștința prea onoratului public, că 
retrăgându-mă din prăvălia dlui Friedrich Schuleri din loc, am cumpărat 
prăvălia dlui Albert Toth din piață si am împrotocolat-o sub firma:

GUSTAV ZOBEL
provâzându-o cu tot felul de articli, ca fer, spițerie, vase de culină, 
văpsele și făină.

îndeosebi atrag atenția onoratului public asupra mărfurilor totdeauna 
proaspete ca și asupra făinei îmbunătățite a morilor ung. cu vapor, și îl 
asigur de un serviciu prompt și real, cu prețuri foarte moderate.

Rugând deci onor, public pentru binevoitorul seu sprigin, semnez
cu toată stima

GUSTAV ZOBEL
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IOAN I. VULCU, 
comerciant in Orăștie.

(409) 4-5

Opuri ți Broșuri 
Placate

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.

societate pe acțli

ia GrĂatie

Se recomandă a executa următoarele:

bi fi cmhmnm

Cart/ fi t/iitih
Couverte în toată mărimea

Ciradart fi prtf-curenluri
Note

Bilete de visită 
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Anunțuri 
Bilanțuri, Compturi și 

AJrtie.


