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Obstrucția din dieta ferii în chestia 
pactului cu Austria și pentru răsturna
rea lui Bânffy, continuă. Oposiția s’a 
folosit de toate prilegiurile, ca să nu 
’i-se voteze guvernului indemnitatea și 
astfel să fie silit a se retrage. Lupta 
de până acum a avut detailuri intere
sante și a culminat din partea oposiției 
în redactarea Memorandului, adresat la 
Regele, ear’ din partea guvernului prin 
presentarea în clubul liberal a proiectu
lui de lege a lui Tisza.

A fost interesantă și pentru noi pre
țioasă discuția, când oposiția în decur
sul mai multor ședințe, a scos la iveală 
o parte însemnată a volniciilor și în
călcărilor de lege, comise de guvern și 
corupția ce el o răspândește fără ru
șine între cetățeni. A fost prețioasă 
pentru noi, nu din causă că fărădele
gile nu ar fi cunoscute și dovedite de 
nenumărate-ori din partea noastră, ci 
pentru aceea, că ele au fost constatate 
din partea oposiției în parlament, va să 
zică din partea lor, a Maghiarilor, așa 
că existența abusurilor și fărădelegilor nu 
se poate nici trage la îndoeală și nici nega.

Un alt moment al discuțiilor, asu
pra căruia voim să insistăm azi, este 
earăși interesant din causă, că el ne 
arată cât de slab este desvoltat la «pa- 
trioți» simțul de dreptate, cum ei fal
sifică fi denaturează adevirzinle isto
rice, fără cel mai mic scrupul, fără ru
șine. Dar’ mai mult, momentul asupra 
căruia insistăm, ne arată, că compa- 
trioții noștri învață de mici, din școală, 
din cărți istorice anume scrise așa, a 
falsifica faptele trecutului și toate aces
tea în favorul lor.

Acest moment s’a ivit la discuția 
pătimașe înscenată de oposiție în ches
tia strămutării statuei lui Hentzi.

Apare în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII:

Aurel Popovioi-Barcianu, director.

In ședința din 17 Nov. n c. a die
tei, mai mulți oposiționali au învinovă
țit pe Hentzi între altele și cu aceea, 
că el ar fi depus jurământ pe consti
tuția maghiară, în fața comisarului Beothy 
Odon și mai târziu totuși s’a luptat 
contra Maghiarilor. Astfel el ar fi fost 
un trădător, care nu merită a i-se eter- 
nisa memoria prin o statuă.

Față de acusele acestea s’a ridicat 
ministrul de honvezi baronul Fejârvâry 
și a arâtat netemeinicia lor.

Dar’ sâ reluăm scena referitoare la 
acest cas, așa după-cum s’a petrecut, 
după notițele stenografice din dietă:

Baronul Fejdrvdry: Mă rog de ier
tare, dar’ nicăiri nu este dovedit din 
acte autentice și drepte de crezement, 
că Hentzi ar fi jurat lui Beothy pe con
stituția maghiară...

Hentaller (întrerupând): Stă scris în 
istoria lui Horvdth Mihdly.

Fejervdry: Istoria lui Horvăth Mi- 
hăly este o carte interesantă, dar’ nu 
se poate considera de act autentic. Cine 
știe cum se scrie istoria, îmi va con
cede sâ afirm, că se scriu adeseori în 
istorie lucruri, cari nu corespund ade
vărului...

Continuând apoi Fejârvâry repetă, 
că învinovățirile aruncate lui Hentzi nu 
se pot dovedi nici cu actele ministeru
lui austriac dela 1848/9, nici cu cele 
ale ministerului maghiar.

Deputății patrioți revoltați, pentru- 
că Fejârvăry i-a strîns cu ușa, au în
ceput a face larmă și gălăgie, ear’ acesta 
ținendu-le mai departe lecție, le striga:

— înțeleg revoltarea d-voastre, în
țeleg că nu sunteți aplicați a da crezâ- 
ment cuvintelor mele și o înțeleg din 
causă, că de copii mici ați auzit tot lu
crurile acestea, cu toate-că nu sunt ade
vărate...

Am relevat această scenă, ca sâ se 
vadă, cum un ministru silit în fața is
toriei a se desbrăca de șovinism, spune
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Institutului tipografic „Minerva" in Orăștie.

în dietă, în fața țerii și a lumii, că în 
istoriile maghiare se scriu lucruri, cari 
nu corâspund adevârului și că «pa- 
trioții» le învață aceste mici, din școală, 
deși nu sunt adevârate.

Ce sâ mai zicem noi, știind și au
zind zilnic cum profesorii de pe catedră 
și politicianii prin întruniri și cu alte 
prilegiuri timbrează pe eroii și luptătorii 
noștri naționali de mișei și miserabili 
și punându-i în rîndul hoților ordinari?

E trist, când la un popor, care are 
aspirații culturale și e conducâtorul unui 
stat, degenerează în așa mâsură simțul 
de dreptate. E trist, că falsificarea is
toriei și a adevârului sâ face sistematic, 
începând din școală, — ca bună-oară 
în colegiul reformat din Orăștie, unde 
sâ îndoapă tineretul cu istorie și geo
grafie în mod de tot denaturat, ca de 
pildă: că hotarul orașului Hodmezd- 
Vâsârhely este așa de mare ca comitatul 
Hunedoarei, Albei-inferioare și până pe 
la jumetatea comit. Caraș-Severin și că 
un singur proprietar de-acolo are avere 
în extensiune mai mare de cât posede 
regele Sârbiei sau al României.

E trist pentru Maghiari, că șovinis
mul îi orbește într’atâta, încât ei se 
silesc anume a ascunde dreptatea, dacă 
e dureroasă pentru ei, căci știut este, 
că e vai de acel popor, care alungă 
din sinul seu cultul adevârului și se 
închină credințelor false și denaturate.

Afaceri municipale.
— Raport special —

Ședința ordinară de iarnă a comit. Hu
nedoara s’a ținut în Deva, la 19 Dec. n. c.

înainte de ședință, la 8Va ore, inteligința 
s’a întrunit la casina română, pentru a se în
țelege cu privire la o procedură solidară.

Aici s’a exprimat mulțumită cuvenită dlui 
Francisc Hosszu-Longin pentru discursul seu 
pronunțat, cu atâta simțământ românesc, în 
adunarea de instalare a nou denumitului co- 
mite-suprem.
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Inteligința a recunoscut, că declarările fă
cute cu acel prilegiu sunt întru toate de 
acord cu stările noastre de față; că a vor
bit din sufletul tuturor Românilor și ca tot
deauna și cu acest prilegiu a dovedit, că 
cunoaște păsurile Românilor acestui comitat, 
pe cari cu atâta demnitate știe să le repre- 
sente. S’a decis abținerea dela alegerea de 
fisc comitatens și a diferitelor comisiuni, de- 
oare-ce Românii și așa sunt cu desăvîrșire 
ignorați din partea majorității adunării mu
nicipale alcătuită pe cale meșteșugită.

Ajunși la sala comitatului, s’a constatat o 
mulțime neîndatinată de representanți muni
cipali. Cugetați, că interesul bine priceput al 
celor 90 obiecte puse la ordinea zilei a că
șunat afluența cea mare? Aș, Doamne fe
rește! Alegerea fiscului comitatens a stîrnit 
pe cei mai mulți la înfățișare.

Nu putem îndestul condamna pe unii 
membri români, cari numai cu astfel de oca- 
siuni se presentează, de ți-se pare că este 
vorbă de cele mai însemnate și vitale afa
ceri proprii românești.

Trece alegerea pentru care au fost scor
moniți de acasă, fără considerare la alte 
obiecte de interes obștesc, se cam mai duc 
și nici habar n'au, că ce se va întâmpla de 
soartea alegâtorilor lor.

Acest soiu de representanți slabi de ân- 
ger, ar face cu mult mai bine sâ șadă acasă 
și sâ lase a fi aleși alții mai statornici și mai 
dornici pentru afacerile semenilor lor.

După deschiderea ședinței, fără nici o In
troducere, se procede la resolvarea obiectelor 
puse în program.

La punct 4 combinat cu punct 10 se ex- 
mit douâ comisii scrutinătoare. Una cu scop 
de a se alege 5 membri în comitetul admi
nistrativ și alții 30 în comitetul central.

Conform §. 13 al regulamentului, Dr. A. 
Muntean insinuă următoarea interpelație: Am 
înțeles, că cu ocasiunea instalării, dl comite- 
suprem a promis a fi întru toate drept, fără 
considerare la persoană și naționalitate; fă
găduința aceasta la aparență mică, dar’ de în
semnătate mare, ne lasă a nădâjdul, că inte
resele locuitorilor acestui comitat vor fi mai 
bine ocrotite ca până acum.

Drept aceea întreabă pe dl vice-comite, 
că are cunoștință cum funcționarii dela căile 
ferate nu voesc a libera bilete de călâtorie 
acelor locuitori români si sasi, cari le cer în 
limba lor maternă? Dacă are cunoștință, și 
trebue sâ aibă chiar și din ziare, are de cu
get a face pașii de lipsă, ca atari abusuri pe
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Hușii perdute.

Durerea azi nu mă ’nspăimântă 
Și plânsul nu-’mi mai tace rău, 
Am stîns în inimă iubirea
Cum tu ’ți-ai stîns amorul tău.

Uitarea mi-te-a scos din cuget, 
îmi pari un basm ce s’a trecut, 
Din zarea visurilor mele
Pentru vecie te-am perdut.

Am devenit doar' într’o clipă
Atâta de nesimțitor,
Nu înțeleg ce-'i o iubire, 
Nici frământarea unui dor.

Ai fost imaginea durerii 
Ce ’n calea mea a răsărit. 
Amorul tău mi-a stîns speranța 
Și fericirea mi-a sdrobit.

Azi nu mai sunt decât doar’ umbra 
Acelui-ce a fost de mult, 
îmi pare totul o poveste 
Pe care vecinie o ascult.

/. b'ollender.

Badea Hustiuluc.
♦

Chip ți graiu din....
Veselă grădină 
Cu pomi roditori 
Și mândri feciori.

Intre satul Costișa și Tereblecia se în
tinde vestitul Horaieț, adecă o pustie întreagă 
de pământuri seci și sterpe, din cari numai 
plugurile englezești de astăzi, mânate cu 
mașina de aburi, au dovedit si scoață grăunțe 
de făcut făină pentru pită sau mămăligă. 
Dar’ pe vremea mea era pe acolo pustiu 
adevărat, și de gospodăriile mari și fru
moase ce le-a așezat în urmă administrația 
fondului moșiilor mănăstirești pe locurile ace
lea, ca să se poată lucra pământurile părăsite 
de pe Horaieț, nici nu se pomenia încă. Nu
mai drumul de fer trecea de câțiva ani abia, 
pe o margine a nesfîrșitului pustiu, unde e 
și așezată mica stație Ruda și alunga pe 
vremea de iarnă cu fluerul răgușit al carului 
de foc, droaiele de lupi, ce se primblau cu 
ochii aprinși de foame pe întinsul troenelor 
fără hotar. Și s’a întâmplat într'un rînd, cam 
pe la sfîrșitul vacanței de Paști, se vin cu 
căruța nașului meu din Frătăuțul-vechiu la 
stația Ruda, ca să mă întorc cu trenul la 
Cernăuți, la școală. Dar’ cum vizitiul nu era 
tocmai om dripit și eu sărăcuțul de mine 

aveam o ceapă veche de ceasornic la buzu
nar, ce nu umbla de fel, nu-’mi venea par’că 
sâ-'i mai dau grijă sâ mâe iute gijoaga de 
cal nemțesc, și am tot dus-o în pas mâsurat. 
Și de, am și potrivit așa, că tocmai la sosire 
în stație sâ-'mi treacă afurisitul de tren pe 
la nas. Când m'am vâzut însâ osândit sâ stau 
în stația Ruda, pustie ca și Horaiețul de prin 
prejur, șese ceasuri întregi, tocmai până la 
trenul de seară, m’a prins groaza.

Dar’, ce era de făcut I Am stat cu am
ploiatul stației de vorbă, un leah bătrân, cu 
chip de sihastru, par’că era înadins făcut pen
tru pustiul în care-’l surghiunise stăpânii lui, 
și când am înțeles că-’i lehamite și lui de 
atâta vorbă, m’am dus și eu pe afară, odată 
cu ochii, apucând dealungul șinelor de drum 
de fer tot înainte până la o coastă de deal, 
unde să zăreau niște case înșirate ce nu să- 
mânau a țărănești, dar' nici boerești. Și mi
se părea că sunt dărîmate ori se năruise ele 
singure de vechi ce erau, una din ele știu 
însâ că avea ziduri înalte, la mijloc un horn 
negru, stricat, încât am înțeles îndată că tre- 
bue sâ fi fost pe acolo o velniță. Printre ră
mășiți de locuință și muncă omenească, trecea 
drumul de țară, ce se încrucișa mai în vale 
cu șinele drumului de fer, ear’ alături curgea 
un părăuț tulbure, printre maluri mlăștinoase, 
umbrite de două-trei răchițe uscate de soare. 

Am trecut peste podețul stricat al drumului 
glodos și apropiindu-mâ de căsoaia mai mare 
din față, am vâzut că la partea ei de dinainte, 
ferestrile sâmănau a fi încă întregi și căutând 
pe unde-'i Intrarea, am dat pe urmă și de o 
ușe mare, pe care era bătută sus o tablă cu 
pajură, dovadă că aici se vindea rachiu și tutun.

Pe prag ședea un om ghemuit, cu luleaua 
stinsă în dinți, clipocind rezimat de o uș- 
cioară, sub razele soarelui călduț de primă
vară. Am vrut sâ trec pragul crîșmei, fără-ca 
sâ stârnesc pe moșneag din somnul seu, dar’ 
nu s’a putut.

Căci nici n'am urnit bine lespedea de piatră 
cu piciorul și omul s’a repezit ca fript din 
ațipeala sa și uitându-se cu ochii rătăciți la 
mine, a apucat înainte spre tejgheaua afu
mată, din odaia mare și întunecată, și oprin- 
du-se la gratiile de lemn, din dosul cărora 
se zăriau șipuri, bulei, covrigi, pachete de 
tutun și cutii cu chibrituri, s’a rostit cătră 
mine cu glas răgușit: >Ce-a pofti domnișorul, 
o pacică de tutun sau poate un rachiu dulce, 
rosoglio de cel bun, că holercă de a noastră 
știu ca nu-’ți cinsti».

Era Sâmbătă și precum la crâșma asta 
pustie din drumul Tereblecei, numai un ji
dov putea fi stăpânul ei, am priceput îndată, 
că sârmanul țeran îi ținea jupânului locul, 
fiind zi de șabăș, și de, mare procopseală de 
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viitor sâ fie delăturate în acest comitat, care 
în marea sa majoritate este românesc? Este 
aplicat a se întrepune la ministrul de comu
nicație în interesul locuitorilor, ca funcționarii 
căilor feiatesâ fie Îndrumați a împlini această 
datorință a lor ?

Vice-comitele râspunzând zice, că se miră 
cum de și presupune interpelantul așa ceva, 
că doar’ afacerea aceasta nu cade în sfera 
sa de activitate, pentru-că dînsul nu are nici 
competența a se amesteca In causă, dar' fie
căruia li stă în drept a se folosi de plângere 
contra respectivilor funcționari

Vice-comitele se roagă a i-se lua la cu
noștință răspunsul.

Interpelantul nu ia la cunoștință răspun
sul, ci din contră afirmă, că dînsul conform 
chemării și posiției sale, ca primul organ ad
ministrativ al comitatului, dator este a se în
trepune totdeauna și cu tot prilegiul pentru 
interesul locuitorilor din comitat, făcând în 
această privință pașii de lipsă chiar și la gu
vern. Cu toate acestea adunarea, cu majo
ritatea lor făurită, ia la cunoștință răspunsul 
vice-comitelui.

Cu privire la scrisoarea de «rămas bun< 
a fostului comite-suprem, după-ce comitetul 
permanent propune a i-se vota mulțumire 
protocolară și a i-se afișa portretul în sala 
comitatului, se ridică dl Francisc Hosszu- 
Longin și zice cam următoarele:

Propunerea făcută din partea comitetului 
permanent, ca atare, poate avea loc, din punct 
de vedere al curtuasiei personale, cu care 
aderenții fostului comite doresc a-și împlini 
oare-care datorință pentru serviciile împlinite 
cu diferite ocasiuni, eu însă și cu mine îm
preună Românii acestui comitat nu avem mo
tive de-a contribui la acest manifest, pentru- 
că afacerea în sine nu este de interes obștesc 
și prin urmare nu are să poarte colorit ofi
cios, pentru-că astfel de proceduri nici nu 
Încap în cadrul constituțional al unui comitat, 
care cu toate opintirile majorității acestei con- 
gregațiuni, este în mare și covîr.șitoare majo
ritate românesc. S'au obicinuit onorații mem
bri congregaționali a mă reproba, ca și acum, 
de câte-ori am ridicat cuvântul în limba mea 
românească. Dacă eu o fac aceasta cu tot 
prilegiul, apoi sunt basat pe dreptul popula- 
țiunii acestui comitat și vă declar, Domnilor, 
că dacă ași ajunge în China și aș fi silit să 
trăiesc acolo, la tot cașul m’aș sili a învăța 
limba chineză. Tocmai așa sunteți D-voastră 
cu toții datori a învăța limba acestui comitat, 
care este românească. (Strigări, că nu este 
lege care sâ-’i silească a ști românește!)

Propun a se trece, simplamente, peste 
acest obiect la ordinea zilei, neavând lipsă a 
se da mulțumită protocolară și a se decide 
afișarea portretului fostului comite în sala 
aceasta.

Vice-comitele Hollaki susține propunerea 
comitetului permanent și o recomandă spre 
primire.

Ce se ține de pilda, cu învățarea limbii 
chineze, aplicată aici, nu are lor și este de 
vedere, că nici când nu s’a manifestat ură 
contra acelor membri comitatensi, cari s’au 
folosit de limba lor maternă, și că acest drept 
este mărginit în lege însăși și dorește din 
inimă, ca această reciprocitate să se respec- 
teze totdeauna.

Este silit a constata, că st. domn Hosszu 
de multe-ori face enunciațiuni necuviincioase 

vânzare nu sămena să fie, de se pusese bie
tul om pe somn.

Am pus să-'mi dea o sticlă de rachiu și 
două păhăruțe și lntinzând Românului crei- 
țarii cuveniți, m'am uitat mai bine la dînsul, 
căci avea pe sub pletele lui unsuroase lăsate 
cam în voe, o frunte lată, încrețită așa nu 
știu cum lin pe deasupra ochilor negri ca 
mura, încât părea a fi cu toată vîrsta lui de 
moșneag, încă verde la inimă și nestricat la 
cap. Luleaua o pusese la o parte și privia 
țintă la mine, ținăndu-se cu o mână de des 
chizătura cămeșii, din care eșiau perii deși și 
suri ai pieptului bărbătesc neatins încă de 
slăbiciune, ear’ ceealaltă o băgase în chimi
rul seu, Îngust de piele, odată cu creițarii 
primiți, și m’am și trezit îndată cu întreba
rea că: de unde-’s și cum de m’am întâm
plat tocmai pe la crâșma jupânului Herș din 
drumul Tereblecei.

Și spunendu-’i pățania mea s'a mirat omul, 
dar' tot se vede că-’i părea și bine, căci în
dată mare s'a Încins un sfat întreg între noi. 
Și cum aveam vreme destulă de prăpădit, am 
început sâ-’l întreb ba de una, ba de alta, 
după-ce ’l-am rugat însâ sâ bea din rachiul 
cumpârat, l’am întrebat întâi și întâi de nume 
și poreclă. Că drept sâ vâ spun, începea 
par’că sâ-'mi placă moșneagul și dintr’un sin
gur cuvânt pricepusem că era sfătos și șă

și astfel se nasc obiecționări drastice, la cari 
însuși poartă vina.

Dl Hosszu declară, că lucruri necuviin
cioase nici când nu a grăit, ci a apărat tot
deauna dreptul poporului român, ori a plă
cut dlui vice-comite, comite sau ministrului, 
ori ba. Aceasta dorește să o știe fiecare, și 
acum din nou, și susține contra-propunerea. 
Pusă la vot cade și se primește, per majora, 
aceea a comitetului permanent.

Urmează denumirea mai multor comisiuni, 
după-ce se comunică resultatul scrutiniului 
pentru comitetul administrativ și comisiunea 
centrală.

Ziua de alegere pentru membrii munici
pali se statorește pe / Ianuarie 1899 st. n., 
adecă cu o si înainte de ajunul Crăciunului 
bisericii române.

De remarcat este, că în cele 19 cercuri 
electorale ale comitatului nici barem un Ro
mân nu a fost ales respective denumit ca 
președinte.

Despre alegeri nu vom întârzia a face 
amintire la alt loc și cu alt prilegiu. Până 
atunci Insă este cu scop a se 'a'duce la cu
noștința tuturor alegătorilor ziua de alegere, 
care în multe locuri cu de-adinsul nu se face 
cunoscută.

La postul de fisc comitatens a fost ales 
cu 149 voturi Dr. Apăti, ear' contra candi
datul acestuia, Dr. Farkas, a întrunit abia 
75 voturi.

In ședința de după amiazi o nouă contri
buție s’a pus în spatele locuitorilor acestui 
comitat, pentru alimentarea fondului de pen
siune a funcționarilor administrativi și încă 
în un mod foarte nejust, adecă câte 10 cr. 
după casă, pe timp de 5 ani următori.

Oare este aci o proporție dreaptă, ca 
groful, baronul și proprietarul mare să plă
tească după palatele lor numai atâta cât plă
tește și cel din urmă plugar și ziler din câm
pul lui Neag după coliba sa? contra acestui 
conclus nedrept de altcum cuvine-să a să 
tace recurs.

Este dureros, când concluse aduse cu 
unanimitate de representanțele comunale să 
nimicesc de adunarea comitatensă, deși acelea 
sunt întemeiate pe statute și regulamente 
confirmate de municipiu și ministrul de in
terne. Așa au pățit-o, între multe altele, comuna 
Turdaș, Vinerea, Romos, Cugir și Vaidei, cu 
toate-că motivele comunelor au fost susținute 
de membrii municipali Dr. A. Muntean și 
L. Bercian.

De altcum numitele comune nu vor 
întârzia la timpul său a trage recurse bine 
motivate la ministrul de interne.

Ca de încheiere, să pune la ordinea zilei 
obiectul 90 și cel din urmă, propunerea mem
brului Dr. Aurel Muntean, prin care cere a 
se face representațiune la ministrul de interne 
și cel de comerciu, de cuprins, să dispună, 
ca conducătorii oficiilor să se abțină dela 
influențarea directă și indirectă făță de func
ționari și servitorii lor subalterni, cu scop 
de a-’și maghiarisa numele de familii.

Nefăcându-’și comitetul permanent propu
nerea sa la acest obiect, Dr. Muntean și-o 
motivează cu următoarele:

înainte de toate cer scusă, că vorbesc în 
iimba statului, însă fiind de față abia 4 mem
bri români, ear’ ceialalți s'au îndepărtat după 
alegere, voiesc ca membrii maghiari să mă 
priceapă mai bine.

galnic. Și lăcându-’mi-se foame am scos din 
tașca mea de după grumazi o bucată de 
șuncă ce-’mi dăduse nănașa mea ca merinde 
de drum, am ales din bulcile sbârcite de 
după gratii pe cele mai molicele și m’am în
tins pe mâncare, poftind și pe tovarășul meu 
sâ îmbuce cu mine. Și nici nu ’ini-am pus 
încă bine gura la cale, când eată că 'mi-a și 
apucat moșneagul a spune de ale lui, și mai 
prinzând la inimă după un păhăruț douâ de 
rachiu, s'a pus binișor la vorbă. Și țe m'a 
adus pe loc In uimire, era chiar numele seu 
ciudat, Ion Huștiuluc, așa că nu m’a răbdat 
inima sâ-’l și întreb îndată, cum naiba de 
l'au potrivit oamenii cu așa poreclă pocită? 
Și mi-a întors moșneagul vorba zicând : «Hei, 
domnișorulel Când ași sta eu sâ-’ți spun de 
unde mi se trage afurisitul ăsta de nume, ai 
sâ scapi și trenul de seară și tot n’ai sâ știi 
bine beleaua lui Badea Huștiuluc și câte-’s 
legate de sârăcia lui.»

Că, Doamne, eram și eu într’o vreme om 
ca toți oamenii și colo la marginea satului 
Costișa, unde ai vfzut d-ta poate pe o ușe 
de casă, lângă niște plopi, o tăbliță cu pa
jură, cum e și cea de-afară, purta-o-ar lupul 
pe Horaieț, a fost odată gospodăria mea. Da, 
domnișorule, și mi-au mâncat-o jidovii, trăs- 
ni-’i-ar focul, de am ajuns mai râu ca la 
sapă de lemn, ba încă le păzesc acuma crâșma

Am făcut această propunere și o reco
mand spre primire, pentru-că sunt convins, 
că Maghiarii cei adevărați sunt înșiși contrari 
la această procedură.

Prin maghiarisarea numelor de familii să 
alterează dreptul privat și cu deosebire cela 
al ereditării.

Unui Wenkheim, Klebersberg, Edelsheim 
și mulți alți magnați nici prin minte nu le 
trece a părăsi numele lor, pe cari sunt falnici 
și îi leagă multe reminiscențe plăcute de ori
ginea acelor nume.

însăși siguritatea publică pretinde necon
diționat susținerea numelui original, fără con
siderare, că cum sună acela la urechea unuia 
sau altuia.

Cum unui jidan prin maghiarisarea nu
melui său i-a suces a scăpa de execuție și a 
cumpăra la licitație averea celuialalt jidan de 
asemenea nume și vecin cu el, care nu-'și 
schimonosise numele.

Câte procese de divorț nu să îngreunează 
prin schimbarea numelor.

Chiar și din punct de vedere unguresc 
este de condamnat maghiarisarea numelor de 
familii, pentru-că este împreunată cil propa
garea imoralității.

înșiși jidanii cu posiție materială bună nu 
o fac aceasta.

Nu cunosc nici o țară și guvern care să 
înainteze schimonosirea numelor de familii, 
ba din contră un anumit Itzig ceruse schim
barea numelui său în Ițigescu, tu Insă respins 
cu rugarea sa.

Că aceste sunt tot atâtea motive dea 
comite fărădelegi și înșelăciuni, nu mai am 
lipsă a le argumenta, căci exemplele ne do
vedesc zilnic.

Telkes, cel cu dicționarul numelor ma- 
ghiarisătoare, le numește pe aceste lucruri 
mântuitoare, abea cred că dl comite și vice- 
comite văd oare-care mântuire în această 
procedere.

Că maghiarisarea o pretinde așa numitul, 
«Magyar âllam eszme», care de atâtea ori 
s’a pomenit chiar și aici în această sală, 
eu o neg. Căci dacă există stat maghiar, 
ceea-ce nu să poate nega, atunci despre „eszme" 
nici vorbă nu poate fi.

Afară de o glumă, făcută tot în favorul 
propunerii, prin Lâszlo Zsiga, nime nu a com
bătut propunerea din chestiune, și cu toate 
acestea numai Românii au susținut-o. Așa 
s'a în cheiat ședința de iarnă și numai de o 
dorință este pătruns tot Românul bine sim
țitor, ca pe viitor să se constitue clubul ro
mân municipal, așa după-cum odinioară era.

Industria noastră.
„Lucrurile cari nu înaintează dau 

îndUrtt, și acelea, cari nu se desvoaltă, 
pier11, sunt niște cuvinte, cari cuprind 
un adevăr, care de nimeni nu poate fi 
tăgăduit

Voiu să aplic aceste cuvinte la in
dustria noastră de casă, căci nu cred 
că-’s multe acele părți locuite de Ro
mâni, unde acest „tcsaur național" să 
se afle la gradul, Ia care am dori cu toții.

Să vedem de exemplu cum stăm 
în această privință cu pânza. Aceasta,

și am căzut la blăstâm sâ le și vând otrava 
de holearcă puturoasă. Numai că de, sâ mâ 
ierte D-zeu, dar’ le-am plătit-o și eu greu pe 
lumea asta și dacă am ajuns sâ mâ chinuesc 
așa amar la bâtrânețe, macar știu pentru ce. 
Că doar’ n’a fost scris dela D-zeu sfântul sâ 
fie Românul slugă jidanului și eu unul n’am 
căzut, milostive Doamne, la astă urgie și soarte, 
decât așa mai mult cu voia mea, de, ca sâ 
ispășesc pâcatul, ce l’am tăcut acum treizeci 
de ani, când l’am dat pe arândașul moșiilor 
acestor huștiuluc colo în apa Sucevei. Duc 
pâcatele afurisitului de David Șloim, dar’ duc 
și pe ale mele. Hei, domnișorule, nu te po
trivi la gura mea, că de geaba-'s toate câte 
ți-le-oi spune. Tot eu trag rușine și Ion a 
lui Chivu tot Badea Huștiuluc râmâne.

Și mi-a istorisit moșneagul din păhăruț în 
păhăruț, cu graiul lui Incâlciat, povestea vieții 
sale, lungă și scurtă, cum Iți vrea, dar’ așa 
fel că la urma urmei tot porecla iui de Huș
tiuluc părea sâ fie miezul pățăniilor vieții sale.

(Va urma.) Lrn. Grigorovița.

Profesorul: Dacă-’ți dau 5 prăjituri și 
mânci 3, ear’ restul le lași pe masă, a doua 
zi câte mai găsești?

•— Nici una.
— De ce?
— Fiindcă le mănâncă frate-meu. 

după-cum se țesea în vechime, și înainte 
de asta cu vr’o 30—40 de ani, tot ase
menea se țese și în ziua de astăzi, nici 
un pas înainte nu s’a făcut.

O mare causă a acestei triste ur
mări este, că fabricile au scos în timpul 
din urmă la lumină tot articoli mai 
frumoși și mai de gust, și deci nu e 
tocmai așa de mirat, că poporul, inițiat 
oare-cum în cunoștința frumosului, a în
cetat de-a produce, găsind mai lesne 
și mai comod a-’și procura gata, fără 
multă osteneală, și într'o formă mai 
plăcută, toate lucrurile de cari are el 
lipsă.

Dacă înainte de asta, nu cu mai 
mult decât cu vr’o 20—30 de ani, s’ar 
fi găsit oare-cine, care ar fi arătat po
porului un alt mijloc, mai ușor de-a 
țese, dacă i-ar fi arătat că pe aceleași 
răsboaie, cu o mică schimbare numai, 
se poate țese pânza cu desemnuri fru
moase, imitând fabricile streine, dacă 
cu un cuvănt, cineva s'ar fi ocupat de-a 
deștepta gustul în popor, industria de 
casă s’ar fi ridicat și desvoltat foarte 
mult până în ziua de astăzi. Aceasta 
însă nu s'a întemplat, și eată causa, 
pentru care la noi industria de casă 
a rămas îndărătul celei din alte țeri 
străine.

In nenumărate rînduri s’a încuragiat 
poporul nostru și prin această foaie la 
desvoltarea industriei de casă, dar’ toate 
încuragiările date din parte-ne, nu au 
prea avut vr’un resultat îmbucurător. 
Și aceasta așa va fi și pe viitor, dacă 
inteligința noastră de pe la sate nu se 
va pune în mișcare spre a da exemplu, 
înțelegem aici pe soțiile preoților și în
vățătorilor. Acolo, unde soția, sora și 
fiica preotului ori învățătorului învîrtind 
fuiorul vor învăța fetele să tragă firul 
lung, subțire și neted, să scoață pânza 
albă ca zăpada, acolo belșugul și bunul 
traiu vor spori și paralele vor rămânea 
in pungă!

Acolo însă, unde nu se aude sgo- 
motul fuiorului, cârcîma totdeauna plină 
și poporul sărac.

Nu voiu ca prin aceasta să dau 
oare-cui morală, ci voiu să spun numai 
în câteva cuvinte care ar fi, după mine, 
mijlocul pentru a reînviia industria de 
casă în popor.

Industria de casă trebue să procure 
poporului dela sate mijlocul de a-’și în
trebuința cu folos timpul liber de munca 
obositoare a câmpului, și totodată tre
bue să servească la ridicarea lor mo
rală și materială.

Chiar și în școalele comunale ar 
trebui să se predea oare-cari meserii, 
cari s'ar putea asămăna cu industria 
de casă.

Deșî prin școli drumul e lung și 
greu, și poporul nostru e învățat ca în
dată să și vadă resultatul, totuși școala 
cea mai practică este exemplul dat de 
preoți și învățători și toți aceia, cari 
prin posițiunea lor pot să influențeze 
asupra poporului, trebue să-’i servească 
de model și conducători.

Spercz, că cei chemați a se interesa 
de înaintarea poporului, vor avea în 
vedere această chestie arzătoare, prin 
ceea-ce vor contribui mult, foarte mult 
la bunăstarea atât morală cât și mate
rială, a poporului nostru, și prin aceasta 
la o „înavuțire națională". w.

Se îndreptăm reul!

Nu se poate apreția în destul folosul și 
necesitatea foilor de publicitate, mai cu samă 
la poporul nostru românesc, care așa de să
raci suntem în ele, Încât se pot număra pe 
degetele mânilor; de altă parte însă așa de 
avuți în rele, patimi și suferințe, încât de am 
avea de 10-ori atâtea foi și abia ar fi loc 
unde să le combați și descrii pe toate.

Necesitatea foilor, se înțelege a celor li
bere și independente, la Români se va ivi 
din ce In ce mai tare; pentru-că ele de aici 
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înainte, mai mult ca până acum, trebue să I 
dea ajutor, ba să țină chiar locul conducă
torilor poporului, locul preoților, învățătorilor, 
dintre cari o parte de acum inclină a se în
china la banul lui Iuda, deși încă nu ’l-au 
văzut; parte așa s’au dedat cu tămâia, încât 
uită că sunt preoți și rivaliseaza cu țeranii 
în păcate și fărădelegi și parte, durere, că se 
mai sufer și atari, cari nu corăspund progre
sului timpului etc., așa că rare sunt excep- 
țiunile cari merită lauda și ascultarea popo
rului lor. Apoi, dacă am fi mai avuți în 
fapte demne de a servi publicului ca exem
ple, ceea-ce se și așteaptă, unde să le mai 
dai loc la toate?

Așadară, cred că nu greșesc, când zic, că 
este lipsă, sau mai bine zis este necesar, ca 
și noi Românii să avem mai multe organe 
de publicitate.

Oare ce să fie causa de nu se satisface 
acestei necesități a noastre? De ce n'avem 
mai multe foi ? N’avem oameni cari să le re
dacteze? Eu știu că avem. Atunci ce nu 
avem? De sigur, vom zice cu toții, că n’avem 
cetitori.

Da, aici zace un rău al Românilor, o causă 
de nu putem stîrpî, sau cel puțin împedeca, 
răspândirea la zeci și sute de alte rele între 
noi Românii. Da, asta încă e o bubă mare, 
din a cărei causă întreg organismul nostru 
național este împedecat in progresul spre bine.

De geaba am avea cât de multe foi; de 
geaba ar cuprinde în ele tot felul de învă
țături și povețe folositoare, ori ai voi să com
bați relele, căci folosul lor ar fi ca al preo
tului, care predică în pustie.

Acest rău a fost cunoscut și s'a vorbit 
despre el și până acuma, cu toate-că nu s’a 
stăruit în destul pentru delăturarea lui; cred 
însă, că până acum nu s’a cunoscut o causă 
a acestui rău.

Mai multe sunt căușele, de sigur, de așa 
de puțin se ocupă oamenii cu cetirea foilor. 
O causă este însă, care împedecă mult abo
narea foilor de cătră țerănimea noastră. Ei 
zic: »Nu voim să aruncăm banii pe ele fără 
nici un folos, căci și așa nu le primim de 
loc, sau nu le primim Dumineca, când putem 
si noi sta de ele. Durere, dar’ au drept în 
privința aceasta.

Era un timp, în care în multe comune 
se aflau câte 30—40 de abonenți ai foilor 
noastre, ear’ astăzi abia se mai află 5—6; 
ear' unde erau 10, azi abia mai sunt 1—2.

Totodată am observat și aceea, că ori 
unul, ori altul, sau mai mulți, nu primiau 
foaia regulat, sau nu se distribuia în sat la 
timpul seu, Dumineca, deși cu posta sosia la 
timp. Și nu o primiau și nu o primesc nici 
acum in multe comune, dc multe-ori de loc; 
pentru-că nime nu se ține îndatorat a îngriji 
de ele. Servitorii comunali și-au făcut da
tina, de când veniau multe foi în o comună, 
țineau de mare sarcină să le distribue ei în
tre oameni. Această stare durează și acum, 
și cine umblă cu afaceri la cancelarie și știe 
ceti, pune mâna pe una din fereastră, că 
acolo le țin, fie a cui va fi. Așa că în ca
șul acesta foaia și-a perdut cu totul calea. 
Și cașurile acestea sunt dese.

Domnind această stare desfrănată și în 
comune cu notari români, se poate ușor în
chipui cum tși ajung foile destinațiunea lor 
în comunele, unde notarii sunt străini de 
neamui nostru și se lucră cu scop în direc
țiunea aceasta.

Stând astfel lucrul, nu e mirare, că Ro- 
mânașii noștri și-au perdut voia de cetit și 
mai cu seamă de a da banii în vănt.

Eată o causă a răului!
Aceasta este o causă de ne lipsesc ceti

torii. Aceasta e causa de cultura propagată 
prin ziaristică prinde așa puține rădăcini în 
pătura țerănimii noastre; asta încă este o 
causă, de ce foile publice la noi sunt așa 
rari și în raport cu progresul timpului, putem 
zice, că ele scad.

După această descoperire cred de urgent, 
ca foile noastre să iee causa în mână și să 
clarifice ce e de făcut In privința aceasta și 
să descopere comunele, unde domnește astă 
stare și persoanele culpabile cu astfel de ne- 
gligență sau rea voință, să fie lovite precum 
li-se cuvine. Jf.

*

Presupunem, că stimații abonenți a foi
lor românești sunt mare parte membrii în 
representanțele comunei, ca atari au drept 
a face interpelație cătră organele comunale 
și chiar și propuneri pentru a fi trași în cer
cetare disciplinară, aducănd cu representanța 
conclus în această afacere.

Adusă odată hotărîrea, aceea se comunică 
cu prim-pretorele pentru a se face cerceta
rea și a se pedepsi respectivul.

Fiecare comună are imanuător plătit, 
drept aceea dator este a duce fiecăruia, 
ori-și-ce fel de scrisori sau nuvele, fără în
târziere la adresat.

Dacă în fiecare comună preotul și în
vățătorul sunt la locul lor, atunci și abuzele de 
soiul acesta să stîrpesc. Red.

Prima serată literară a tinerimii române
din Oradea-Mare.

— Raport special al „Revistei Orăștiei" —

Trăim timpuri grele, în cari nu ne este 
permis să ne manifestăm ca Români, căci 
suntem timbrați ca trădători de patrie, ne 
sunt urmăriți toți pașii și suntem expuși la 
nenumărate șicane. Mai ales noi cești din 
Orade. Dar’ toate acestea nu ne pot spăria, 
ci din contră ne fac mai activi și mai trezi.

Tinerimea română din loc în anul acesta 
a mers cu un pas mai departe, de cât în anii 
trecuți, a făcut prima încercare în arangiarea 
seratelor literare, prin cari să ne apropiem și 
mai tare tineri de bătrâni, să ne câștigăm 
puține momente de distragere și să ne des- 
voltăm simțul național. In 15 1. c. seara la 
7x/a ore ne-am întrunit în sala mică a ho
telului «Arborele verde».

Cuvănlul de deschidere l’a rostit dl Lucian 
Bolcaș. In cuvinte scurte, dar’ frumoase, bine- 
ventează publicul adunat, arată însămnătatea 
seratelor literare, ca un factor, care poate 
să aducă frumoase resultate în vieața inteli
gentei române oradane, roagă inteligința să 
spriginească tinerimea și mai departe la ast
fel de încercări, să putem arangia o serie 
întreagă de serate literare.

Punctul al doilea, «Zorirea*, de G. Atten- 
hofer, cor bărbătesc, a fost bine executat.

A urmat apoi cel mai frumos punct: 
«Bălcescu murind» de P. Mezetti, duet de 
violină, executat de dnii Silviu Pop și Victor 
Creț, a fost predat cu un adevărat simț artis
tic, după care au urmat aplause nesfirșite, 
ca răsplată deamnă pentru domnii debutanți. 
La dorința expresă a publicului, dl Silviu Pop 
a fost silit să ne mai cânte pe violină o doină 
poporală, prin ce ne-a arătat, că cu câtă di
băcie știe manua arcul, și cu cât simț știe 
preda frumoasele noastre doine. — Al 4-lea 
punct a fost Don Miguel de Manera, nara
țiune de dl L. Bolcaș.

Punctul al 5-lea «Romanță* de I. Musi- 
cescu, duet de voce cântat de dnii Emil Coste 
și Iosif Maiorescu, a fost repetat, sămn că a 
fost frumos cântat. •

Un foarte frumos punct a fost «La icoană», 
poesie de A. Vlăhuța, declamată de dl George 
Novacoviciu. Declamatorul a arătat, că simte 
cu poetul și că posede un adevărat talent 
în ale declamării. A secerat vii și nefîrșite 
aplause, la ce a răspuns prin o altă declamare: 
«Dormi în pace», tot de A. Vlăhuța, care a 
fost tot atât de bine primită.

Ultimul punct «Cucuie cu peană sură», 
de G. Dima, cor bărbătesc, a fost bine predat

Programul fiind exhauriat, a urmat o cină 
comună, care în mijlocul unei veselii frumoase 
a ținut până la miezul nopții. Primul toast 
l’a ținut dl L. Bolcaș; mulțumește inteliginței 
pentru sprigin, rugând să îmbrățoșeze tineri
mea cu aceeași căldură și cu alte ocasiuni.

Era o adevărată petrecere românească. 
Despărțăndu-ne am dus cu noi suveniri plă
cute și firma speranță, că prima serată literară 
ne-a fost de bun augur și că în viitor vom 
putea arangia o serie întreagă de atari serate.

Lista celor presenți țin de superfluu să o 
adaug, spun numai că, cu puțină excepțiune, 
a participat toată inteligința română din loc. 
Dintre preoțime a participat numai dl Andreiu 
Horvath, dar' ne place a crede, că causa 
acestei absențe a fost numai timpul postului 
și că la următoarele serate ce, poate, nu vor 
fi în post, va lua parte și preoțimea.

Ego.

NOUTĂȚI

Avis! Onor ații alegatori români 
sunt poftiți a se presenta Duminecă, 
în 25 Decemvrie n. a. c., la 4 ore p. 
m. în Casina română din loc pentru 
a se consulta:

1. Asupra alegerii alor p membri 
români în representanța orășenească pe 
un nou period de 6 ani. Alegerea se 
va ținea la go Dec. n. la casa orașului.

2. Asupra alegerii alor 7 membri 
pentru adunarea comitatului la 4 Ia
nuarie 189 9.

La această ședință de însemnătate 
se învită fiecare alegator cu toată stima.

Orăștie, 22 Dec. 1898.
Dr. Aurel Munteann, Laurian Bercian,

c președinte. secretar.

Atrugeon, atențiunea on. cetitori asupra 
alegerilor municipale pe un nou period de 
șase ani, cari se vor ținea în toate 19 cercu
rile electorale la 4 Ian. 1899 st. n„ adecă 
cu o zi înainte de ajunul Crăciunului bise
ricii române.

*

Pentru monumentul lui Șaguna, a con
tribuit corpul profesoral dela școalele medii 
și superioare din Brașov cu 283 fl.

’♦

Școala pentru învățăceii dela măiestrie 
și comerciu s’a deschis în 16 Dec. n. în Blaj, în 
edificiul gimnasial. Mai mulți profesori dela 
școalele din Blaj s’au angajat a propune la 
această școală. Orele de propunere vor fi 
în fiecare zi dela 6—7 ore seara. Școala 
aceasta este prima școală gr.-cat. de felul 
acesta.

*
Prima adunare generală, după moartea 

regretatului baron David Ursu de Margina, 
a foștilor grănițeri din regimentul român I. 
de graniță, este convocată, din partea comi
tetului administrativ, pe 22 Februarie 1899. 
Conform statutului dela 1870, această adu
nare se întrunește tot la 3 ani.

*
întunecime de lună. O întunecime com

pletă de lună, care se va vedea în toată Eu
ropa, va fi în noaptea de 27 spre 28 Dec. 
n. a. c. întunecimea se va începe seara la 
10 ore și 53 minute. La 12 ore 2 minute 
se va începe întunecimea completă și va ți
nea până Ia 1 oră 32 minute. Numai la 3 
ore 56 minute dimineața va apare luna în 
plină lumină.

*
Desmințire. «Tribuna» din Sibiiu și 

«Tribuna Poporului» din Arad au adus ști
rea, că în Orăștie s’ar fi înființat o nouă 
bancă ungurească. Știrea aceasta e cu totul 
neîntemeiată.

♦

Colonia română din Viena. «Patria» 
din Cernăuți scrie, că în cercurile coloniei 
române din Viena se discută ideea de a zidi 
o capelă ortodoxă română. Nu știm în ce 
stadiu se află aceste preparative și nu cu
noaștem șansele de reușită. O trebuință adânc 
simțită este însă această capelă. Ea ar fi un 
centru de mult dorit pentru confrații noștri 
locuitori în Viena și ar feri multe familii de 
înstrăinare. Ear’ călătorii români, cari trec 
prin Viena, ar găsi și ei un loc de scumpă 
mângâiere sufletească.

*
Concertul din Petroșeni. Dl Avram 

Stanca, preot în Petroșeni, ne face cunoscut, 
că cu ocasiunea concertului dat acolo, a 
mai contribuit pentru biserică și dl Pecol 
Antal, mare întreprinzător de lemne, cu suma 
de 1 fl. 50 cr.

*

f Grigore Cantacuzino, un membru frun
taș al partidului liberal, din România, fost 
ministru de finanțe, a încetat din vieață Mer- 
curi în 21 Dec n. a. c.
• :5. ( *

„Gazeta Poporului" este numele unei 
noue foi ce va apare cu începere din 1 Ia
nuarie n. 1899 la Cernăuți, odată pe lună. 
Această foaie e menită pentru a da sfaturi 
privitoare la agricultură, florărit, pomărit, 
grădinărit etc.

♦

Cinci decorațiuni deodată. Chifan, un 
Român bucovinean, portarul palatului minis
terului de externe din Viena, a fost deco
rat, în ziua de 2 Dec., din incidentul jubi
leului M. S. împăratului, cu următoarele 5 
decorații: medalia de serviciu de 40 de ani, 
medalia iubilară militară, medalia iubilară ci
vilă, medalia de curte și crucea de argint 
cu coroană pentru merite. Afară de aceasta, 
Chifan mai are încă o mulțime de decorațiuni.

♦

Congresul internațional al ziariștilor 
se va ținea la 4 Aprilie 1899 la Roma. La 
deschiderea acestui congres vor lua parte și 

părechea regată italiană. Acest congres va 
dura 3 zile și în aceste zile se vor arangia, 
în onoarea ziariștilor, o mulțime de sărbări. 
Se va tace și o excursiune la Neapol și 
Pompeii.

La numfirul de față al „Revistei Orăș
tiei" alăturăm mandate poștale, pentru a 
ușura stimaților cetitori trimiterea abona
mentului, pentru anul viitor, și celor cari 
ne restează pentru cel de față, rugăndu-’i 
totodată a grăbi cu trimiterea abonamen
tului, pentru regulata expediție a foii și pe 
viitor.

Ultime Știri.
Deja de o sSptSmână baronul Bănffy 

se străduește în dietă pentru a alege 
președinte, dar’ de reușită nici vorbă 
nu poate fi, deoare-ce toate partidele, 
aduc fel și fel de alte propuneri și in
terpelări. Contele Csăky a zis, că de 
această încurcătură numai atunci vor 
scăpa, dacă se va face o schimbare de 
cabinet, căci până când Tisza conduce 
afacerile țerii, bine nu va fi.

Convooare.

In conformitate cu punctul 8 §-ul 20 din 
statute, membrii «Reuniunii femeilor române 
din comitatul Hunedoarei», prin aceasta se 
convoacă la

Adunarea generală ordinară,
ce se va ținea Duminecă, 25 Decemvrie st. 
n. 1898 în Deva, localitatea „Casinei ro- 
maneu d. a. la g ore.

Deva, la 18 Decemvrie st. n. 1898.

Z>r. Silviu, Moldo van., 
secretar.

Elena Hosszu 
Longin n. Pop, 

presidentă.

AMIC1JIE — DISTRACȚIE
Lui ....VICU.

Știi tu când te-ai sculat din somn 
Ca si fim mai mulți c’un domn

Și-ai venit cu grăbnide
La a noastră, veselie ?

Ți-aduci aminte când mi-ai dat
Sălaj, de n'ai mai fi umblat

Căci și așa- era doar1 casă , 
La draga b... sc.... gr.,.?

Mai tini tu minte când spuneai
De dorul ce cândva ardeai

Ear* eu cu resignat iun e 
Stăm, ascultându-’i al ei nume?

Frumoase zile, dar* trecut-au
Realul crud acum urmat-au

Și tu trăești îndepărtat 
In loc... electric luminat!

Electric! ah! asta e mult!
Și „roabă*' cum n’ai mai vizut

Ce merge deși numai mișcă
Taci bre! ba chiar și... iepurișcă.

De-afund trecut-au timpuri lungi
Acum zăpada cade *n fulgi

Și nu știu când voiu mai veni 
De vremuri când vom mai vorbi.

Dar* pân’atuncia tu st spuni 
Lui Manea multe ’nchinăciuni

Voinic st stea și » Tabilt*
Pe când din somn te-om mai trezi.

Meu,

FEL DE FEL
Conservațiunea părului. Unul din cele 

mai bune preservative ale părului este urzica, 
căci împedecă căderea lor. Se pretinde chiar 
că ea face să recrească părul când mai există 
încă rădăcină. Se întrebuințează pentru sco
pul acesta rădăcini de urzică, 200 grame și 
aceste rădăcini tocate mărunt, se fierb o ju
mătate de oră într’un litru de apă și o ju
mătate de litru de oțet. Această decocțiune 
se strecură după-ce s'a așezat apoi se freacă 
capul cu acest lichid înainte de a se culca.

♦

Haină de piei de șoareci. Un emigrant 
rus a debarcat de curănd la New-York și 
toată lumea se ținea de el ca după un ani
mal rar. El era îmbrăcat cu o manta îm
blănită cu o miie de piei de șoareci mici, 
un tel de șoareci cu părul foarte moale, de 
cari se află în nordul Rusiei.

POSTA REDACȚIEI.

Dlui Iulian în X Regretai», că nu-’l putem pu
blica fiindcă a sosit prea târziu. De altcum Ve mul
țumim pentru atențiune.

Pentru redacție responsabil: Petru P. Earițiu.
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Bibliografie.

A apărut „Cronica anului 1848“ 
de Dr. E. Dăianu, fasc. II., lunile Aprilie— 
Sept., Sibiiu 1898. Are o extensiune de 148 
pagine, în cari se cuprind toate întâmplările 
mai de însemnătate din anul revoluțiunii. O 
recomandăm cu căldură cetitorilor noștri, pen- 
tru-ca să- și poată face fiecare o oglindă oare
care despre lucrurile ce s’au petrecut atunci. 
Stilul în care e scrisă încă e destul de poporal.

*
„Scopul în drept", de Dr. Rudolf de 

Ihering, traducere autorisată de Teodor V. 
Păcațian, este titlul unei broșuri apărută de 
curând. Editura traducătorului.

♦

Din revista „Tinerimea Română", 
publicațiune a societății știențifice literare cu 
același nume din București, a apărut volumul 
1, fascicolul III. cu 15 clișeuri, sub direcția 
dlui Gregorie G. Tocilescu, membru al Aca- 
demiei-Române și profesor la universitate.

*
Din „Motlu Ilustrată" a apărut nrul 

48 cu un bogat cuprins.
*

„Albanezii", dramă originală în versuri, 
în 5 acte, de St. Georgescu (sergent), a apă
rut în tipografia Carol Gobl din București.

*
„Calendarul Românului pe anul 

1800" a apărut în tipografia diecesană din 
Caransebeș. Pe lângă partea calendaristică 
cuprinde și literatură, economie și consem
narea tîrgurilor.

♦

A apărut „Ovidiu“, prima revistă do
brogeană, an. I. nr. 5, cu un cuprins bogat.

*
„Calendarul Plugarului' pe anul 

1899. întocmit de Dr. Maximilian Popovici, 
chimist-agronom. Tipografia Curții Regale F. 
Gobl și Fii în București. Cu portretele Maies
tăților Lor Regele și Regina României, pe 
două foi deosebite, încât se pot pune în ram. 
Afară de partea calendaristică cuprinde ur
mătoarele lucruri folositoare: Plugăria Sătea
nului, Literatură, Sămănatul semințelor și 
alte învățături, Măiestrie pentru îngrășarea 
pământului, Econom^ .vitelor, Cultura pomi
lor roditori, Cultura vulor, Fabricațiunea oțe
tului, Vin de fructe, Ui-Ăârea prunelor, Calen
darul stuparului, Tîrgurife din România, Re- 
gule pentru postă, Glume. Acest călindar 
este unul dintre cele mai bogate și mai fo
lositoare pentru economii noștri. Se extinde 
pe 160 pagine. Se află de vănzare și în li
brăria »Ciurcu< din Brașov. Prețul 50 cr., 
plus 5 cr. porto.

♦

„Floare albastră" este titlul unei re
viste literare săptămânale ce apare în Bucu
rești, Pasagiul Villacros 2. Nr. 9 are urmă
torul cuprins: Cătră lumină, de Al. Antemi- 
reanu; Pe lângă groapa mea, poesie de G. 
Murnu, Am scăpat, nuvelă, de I. Adam, Voi
nic, poesie de C. Sandu, Din caetul meu, de 
Mad, Note răslețe de Coriolis, In așteptare, 
poesie de Piron, Iertare, fantasie de Hjalmar, 
Profeție, poesie de St. O. Iosif, Seri Bucu- 
reștene de Radu-Negru, Legenda norocului 
de Toma Florescu, Gerhardt Hauptmann de 
G. Bogdan-Duică, Satirice de Piron, Martiră, 
poesie de Naia, Posnășii țărănești de Ionică, 
Cântec de V. Podeanu, Cugetări de Marioara, 
Musicanți celebri de C. St., Glumele noastre, 
Revista Cărților, Cronica teatrală, Opera, Ecouri, 
Snoavă, Un vingalac, Posta Red. etc.

Mulțumită publioă.

In favorul bisericii noue din Certeșul-sup., 
după actul sfințirii, au incurs până în present 
următoarele oferte benevole:

Lista nr. 67 (colectant dl Ioan Ionașcu, înv. 
în Vălcelele-rele) dela Domnii: T. V. Gheaja, 
protopop în Hațeg 1 fl., Ștefan Șelariu 50 cr., 
N- N. 50 cr, N. Maria 20 cr., K. Imre 20
cr., P. Susman 50 
M. 50 cr., A. Pop 
în Băcia 50
15 cr., I. Bac
I. Popovici 50 iJ'
30 cr., S. Albu 1 c 
quis 50 cr., M £.' 2 
I Ionascu 50 cr.

S. Negru 50 cr., Dr. 
Pop Avei, protopop

■ 20 cr., M. Fekete
vji Buzdugan 50 cr.,

- jntean 50 cr., N. N.
Onese 50 cr., Ali

ci., I. Grecu 50 cr. și 
Suma 9 fl. 95 cr.

Lista nr. 41 (colectant dl Alex. Vlad 
înv. în Banpotoc), împrotocolată sub nr. 13> 
a incurs 1 fl. Te rog la acest loc, dle colec-’ 
tant, a-’ți da seamă de lista nru 41, pe care 
te-am rugat a o da dlui preot din Vărmaga, 
S. Filimon, căci până acum n ai dat’o.

In ziua sfințirii bisericii, a avut bunăvoință, 
de a ajuta biserica cu câte 1 fl. dna Elena 
Florea din Săcărămb și proprietarul L. Mârza 
din Hondol.

Pentru aceste oferte benevole, marinimoșii 
sunt rugați a primi din partea noastră cele 
mai profunde mulțumite, ear' bunul D-zeu să 
le răsplătească pentru aceste oferte.

Certeșul-sup, 3/15 Dec. 1898.
In numele comitetului parochial:

Ștefan Fdrcaț, 
înv.

Mulțumită publioă.

In favorul Sfintei .Mănăstiri dela Prislop» 
pe lângă cele publicate în .Revista Orăștiei» 
Nr. 41 și cei de mai nainte, au mai incurs 
încă următoarele oferte benevole:

(Urm re.)

Pe lista nr. 647: Dl Ludovic Rezei, pro
topopul Supurului-de-jos a incassat și trimis 
următoarele sume: dela d-sa 1 fl. și dela 
dnii parochi din district: Ioan Mihalca în 
Hurez 1 fl., Andreiu Bogdan în Racova 1 fl., 
Andreiu Lazin în Soconzel 1 fl., Alexandru 
Popp în Stana 1 fl., Ioan Cinca în Hodișa 
1 fl., Cornel Gitta în Gereușa 1 fl., Vasile 
Tămaș în Giungi 1 fl. și Simeon Milian în 
Ghegea 1 fl., căci dl Alexandru Grama, paroch 
în Medișa a trimis directe 1 fl. încoace mai 
înainte, ce s’a publicat deja. 9 fl.

Pe lista nr. 126 (colectant dl Gregoriu 
Sârbii, paroch în Teuș) dela d-sa 50 cr., 
Efrem Raț 2 fl, Victoria Raț 1 fl., Ioan Jo- 
mălean 50 cr., Iulius Pop 1. P. 50 cr., Ioan 
Roșu 1 fl., Gavrilă Raț 50 c., Pavel Radu 
40 cr., George Stan 20 cr., Gligor Fostoc 
20 cr., Ștefan Bălan 20 cr. și Ioan Boia 20 cr 

Suma: 7 fl. 20 cr.
Pe lista nr. 295: Dl Georgiu Trăilă, par. 

în Timișoara dela d-sa 2 fl., apoi din colectă 
cu tasul în biserică 1 fl. 17 cr. 3 fl. 17 cr.

Pe lista nr. 100 prin dl Nicolau Togan, 
cooperator parochial în Sibiiu dela P. O. D. 
protopop Ioan V. Rusu 5 fl, Fondul școlii 
gr.-cat 2 fl. și Nicolau Togan 1 fl. 8 fl.

Pe lista nr. 584 prin dl Ioan Moldovan. 
protopop în Cătina, dela d-sa 50 cr. și dela 
dnii parochi Laurian Vodă în Ormenișul de 
Câmpie 1 fl., Ștefan Colceriu în Dîmb 50 cr., 
Ioan Păter în Cistelec 50 cr., Augustin Lau- 
rențiu în Cămărașul deșert 50 cr. și Ioan 
Bozac în Sâmbotelec 1 fl. 4 fl.

Pe lista nr. 436 (colectantă d-na Octavia 
Dr. Luca n. Popescu, protopopeasă în Com- 
loșul mare) dela dl Dr. Laurean Luca, pro
topopul Torontalului 50 cr., Octavia Dr. Luca 
50 cr., Coțnelia Luca 10 cr., Iosif Grozescu 
20 cr., Paraschie Pascu 1 fl., Vichentie Ciolac 
30 cr., Marta Ciolac 20 cr., Paraschiva Craio- 
vian 10 cr., Leonte Craiovian 10 cr., Ioan 
Ciolac 50 cr., Marta Ciolac 50 cr., G. Illiu 
1 fl., Teodor Pascu 30 cr., Maria Pascu 30 cr., 
I. Pascu 30 cr., Sofia Pascu 30 cr., Ioan Pascu 
30 cr., Ștefan Pascu 30 cr., Cornelia Pascu 
30 cr., Petru Fleșer 30 cr., Floarea Fleșer 
30 cr , Vichente Fleșer 20 cr. Suma: 8 fl.

Pe lista nr. 138 dela di Vasile Deciu, 
paroch în Sân-Nicolaul-mare 1 fl. și pe lista 
nr. 438 dela fiiul său Victor Deciu, student 
în Beiuș 1 fl. 2 fl.

Pe lista nr. 441 prin dl Luca Lupescu, 
paroch în Igriș dela d-sa 1 fl., N. Ede 20 cr., 
N. N. 20 cr., Simeon Cristea 30 cr., biserica 
gr.-cat. din Igriș 1 fl, Fărcaș Simeon 50 cr. 
și dela alți credincioși din Igriș, laolaltă 

Suma: 9 fl. 75 cr.
Pe lista nr. 42: Reuniunea de împrumut 

și păstrare »Speranța» în Borgo-Prund a oferit 
2 fl.

Pe lista nr. 751: Prin dl Alexandru Ros- 
ciu, paroch în Pețelca dela d-sa 50 cr., Eu
genia Rosciu, preoteasă 20 cr, George David, 
învățător emerit 50 cr., Iosif Domșa 50 cr., 
Maria Domșa 1. Simion din filia Șoimuș mic 
50 cr., Todorica Domșă 1. Damian 5 cr., Ioan 
David 1. Todor 50 cr., Ioan Domșa 1. Vasile 
10 cr., George Domșa 1. Nistor 10 cr., Cior- 

tea Augustin 20 cr., Porfirie Domșa 20 cr., 
Ioan Popa 1. Simion 10 cr., Iosif Ciortea 1. 
Cilica 20 cr., Iacob Sima 10 cr., Iova Vaida 
3 cr., Petru Dobirta 50 cr., Simion Bârsan 
10 cr., Ioan Bucerzan 10 cr., Domșa Victor 
10 cr., Tanase Domșa lui Iosif 50 cr., Ilisie 
Ciortea 10 cr., Tanasie Breaz 1. George 10 cr., 
Traian Domșa I. Vasile 10 cr., Iacob Domșa 
a Floarei 10 cr., George Tîrt lui Indrei 10 cr., 
Ioan Breaz 1. George 10 cr., Atanasie Ciortea 
50 cr., Popa Militon 10 cr., Popa Ioan 10 cr., 
luliu Domșa, învățător 50 cr., Iacob Ciortea 
1. Eremie 10 cr., Ioan Ciortea 1. Todor 5 cr., 
Susana Tîrt 1. George 10 cr., Valeria Tertescu 
50 cr., Vasile Chiorean 40 cr., Oana Floarea 
10 cr., Domșa Tanase Licu 10 cr., Sofia 
Ciortea 10 cr., Sofia Ciortea 1. Michailă 20 cr., 
Todor Domșa 1. Nițu 12 cr., Domnica DomSh 
10 cr., Todor Ciortea 1. Buțu 10 cr., Todor 
Tîrt I. Nocolae 20 cr., Todor Ciortea 1. Pet- u 
20 cr., Iacob Ciortea a Floarei 10 cr., Lau
rean Tuluș 10 cr., George Rus 20 cr., Ioan 
Filip 20 cr., Ioan Domșa 1. Simion 20 cr., 
Maria Popa 1. Petru 10 cr., Ioan Domșa 1. 
George 10 cr., Laurian Bârsan 12 c, Vasile 
Popa și Geojan Simion din Șoimușul-mic 
câte 50 cr., apoi earăși din Pețelca Tanase 
Ciortea 1. Petru 10 cr., Onu Domșa 10 cr., 
Todorica Tuluș 10 cr., Marina Ciortea 20 cr., 
Simeon Domșa 1. Petru 10 cr., George Domșa

Tonu 10 cr. și Ioan Domșa 1. Iacob 15 cr.
Suma: 12 fl. 22 cr.

Pe lista nr. 737: Prin dl Alexandru Casian, 
notar cercual în K. Toplița dela Teofil Pă- 
curariu în Nandru 20 cr., N. N. în Hune
doara 1 fl., Csuts Lajos în Răkosd 1 fl., 
Csuts J<5zefa 20 cr. și Kupfer Borbăla în K. 
Toplița 50 cr. 2 fl. 90 cr.

Pe lista nr. 776: Prin dl Vasiliu Dancea, 
paroch în Gârbovița dela d-sa 50 cr., Nicolau 
Tricu, cantor 50 cr., Vasile Tricu 1 fl., dela 
mai mulți poporeni 74 cr. 2 fl 74 cr.

(Va urma.)

CALINDARUL SEPTEMÂNEI

Zilele Câlindarul vechiu Călindarul nou

Dum.
Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi 
Vineri
Sâmb.

a 10-a, a lui Luca (28 d
13 M. Axente
14 M. Tirs
15 M. Eleuter.
16 Pr. Ageu
17 Pr. Daniil
18 M. Sebast.
19 M. Bonifație

Rus.), gl. 3, v. 6.
25 (f) Nași. D.
26 (f) Ștefan
27 E. Ioan
28 Copii nev.
29 E. Toma
30 Da id
31 Silvestru

Szâm 1034-1898 kir. vtfgrh. (447) 1-1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirott kir. birosâgi vegrehajto az 

1881. dvi LX. t.-cz. 102. 6s 120 §-a 
6rtelm6ben ezennel kdzhirre teszi, hogy 
a szăszvărosi kir. jărăsbirosăgnak V. I. 
114/1898. szămu vdgzdse folytăn, Dr. 
Bock Arnold nagyszebeni iigyved ăltal 
kăpviselt Stiassny testvdrek 6s târsa 
budapesti czeg mint aiap es feliilfoglal- 
tato ugyis a tdbbi foglaltatok javăra,

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

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

Circulație anuală: fl. 3,000.000. (293) 33—

Institutul face următoarele operațiuni, la cari recomandă serviciile sale:

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

și cu 51/,, ear’ dela corporațiuni cul
turale cu 6%;

3) cumpără șl vinde realități;

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

Orâștie, 1898.

Hirsch Izidor 6s târsa kudsiri lakosok 
ellen hătr. 16 frt 36 kr. 6s 2 frt 90 kr. 
ărverdsi kitiizetesi koltsegek erejeig el- 
rendelt kieI6gitesi vegrehajtâs alkalmăval 
biroilag le ds feliilfoglalt es 1800 frtra 
becsiilt lovak, kocsik, hinto, zongora, 
szerszâm, szikvizgyăr teljesen felszfirelve, 
bivalok ds egydbbekbol ălld ingosâgok, 
nyilvănos biroi ârveres utjân eladatnak.

Mely ărverdsnek a szăszvărosi kir. 
jârâsbirosăgnak V. I. 114/4—1898. sz. 
vegzdse folytân a helyszindn vagyis 
Kudsiron addsok lakăsăn leendo eszkdz- 
lesere hatârnapul 1898. evi deoember 
h6 27. napjănak delelotti 8 orâja 
kituzetik, melyhez venni szănddkozok 
azzal hivatnak meg, hogy az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. 6s 108. §-a drtelmdben 
csakis kdszpenz mellett 6s esetleg becs- 
âron aiul is elfognak adatni.

Kelt Szâszvăroson 1898. dvi decem- 
ber h6 7-dn.

Răcz Arpâd, 
kir. bir. vâgrehajt<5.

Szăm 1036—1898. kir. vdgrh. (446) 1—1

ĂRVER&SI HIRDETMENY
Alulirott kikiildott vdgrehajto az 

1881. dvi LX. t.-cz. 102. es 120. §-a 
drtelmeben ezennel kdzhirre teszi, hogy 
a szăszvărosi kir. jărăsbirosăgnak 2344. 
1898. szămu vdgzese folytăn Dr. Bock 
Arnold nagyszebeni iigyvdd ăltal kep- 
viselt Braunn Ignăcz budapesti lakos 
mint alap es feliilfoglaltato javăra Hirsch 
Izidor es tărsa Kudsiri lakosok ellen 
hătr. 99 frt 18 kr. td'ke, ennek 1897. 
evi deczember ho 27-ik napjătol jăro 
5% kamatai, eddig dssaesen 96 frt 26 kr. 
es ârverds kitiizesi 2 frt 80 kr. koltsdg 
koveteles erejeig elrendelt kieldgitdsi 
vegrehajtâs alkalmăval biroilag Ie 6s 
feliilfoglalt 6s 500 frtra becsiilt gyapot- 
ăruk, szikvizgyăr felszerelvebol ăllo ingo- 
săgok, nyilvănos ârveres utjăn eladatnak.

Mely ârveresnek a szăszvărosi kir. 
jărăsbirosăgnak V. I. 136/5/1898. polg. 
sz. kikuldest rendelo vegzese folytăn a 
helyszindn Kudsiron addsok lakăsăn a 
nagypiaczon leendo' eszkozlesdre 1898. 
evi deozember ho 27-ik napjăn 
dâlelotti 9 orâja hatăridd'iil kituzetik 
es ahhoz a venni szândekozdk ezennel 
oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy 
az erintett ingosâgok ezen ârveresen 
az 1881. evi LX. t.-cz. 107. §-a drtel- 
meben csakis keszpenz mellet a legtob- 
bet igdronek becsâron aiul is eladatni 
fognak.

Az elărverezendo ingosâgok vdtelăra 
az 1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megălla- 
pitott feltetelek szerint leszen kifizetendâ'.

Kelt Szâszvăroson, 1898. 6vi de
czember ho 7. napjăn.

Râcz Arpâd, 
kir. bir. vdgrehajtd.

a

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

3. 4. 5.

se pot lua verbal în biuroul

Direcțiunea.
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