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Cu doue mesuri.
In Ungaria modernă, în Ungaria cu 

tendințe de stat național maghiar, în 
Ungaria liberală, nu numai că s6 fac 
cele mai mari volnicii și încălcări de 
lege, ci și măsura cu care se împart 
cetățenilor favorurile și pedepsele este 
de două feluri. Patria maghiară «unora 
le este mumă, altora ciumă«.

Despre acest adevăr am avut oca- 
siune a ne convinge în nenumărate rîn- 
duri dela 1867 încoace, ear’ acum de 
curănd adevărul s’a confirmat prin un 
nou cas, marcant și elocuent.

S’a întemplat prim-adată, ca un fel 
de minune, că ministrul de culte a sus
pendat activitatea societății universita
rilor maghiari din Pesta «egyetemi kdr« 
pe motivul, că conducătorii ei fac agi
tații politice.

In curend însă ministrul își trage 
seama ce a făcut, observă că aci nu e 
vorba de o reuniune românească, care 
poate fi șicanată și închisă, ci e în joc 
o societate a celor guguliți. Urmarea 
este, că zilele aceste ministrul permite 
a se redeschide societatea suspendată 
și dă conducătorilor diept pedeapsă, 
o simplă dojenire.

Aceasta este o măsură a guvernului, 
măsura de »mumă«!

Cam în același timp însă și din 
aceleași motive față de unul din cei 
mai capabili și desinteresați tineri ai 
noștri să arată ca fioroasă și răsbună- 
toare »ciumă«. Este cașul bravului ti- 
năr dela academia din Oradea-mare, 
Lucian Bolcaș, care pe motiv că a fă
cut politică, este pedepsit cu eliminare 
de pe întreg teritorul Ungariei și și 
mai mult.

Ei bine, un străin, care n’ar cu
noaște stările anormale dela noi, și ar 
avea cunoștință despre furia despotis
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Colonelu ’n front s’arată, 
Ținând spada ridicată

Drept în sus.
Turcii ’n deal au o cetate, 
Du-te Șonțule și-o bate. 
Voi, flăcăi, grăbiți cu sborul,

Nu lăsați maiorul.

Colonelul dă poruncă;
Șonțu ’n foc acum s’aruncă.

Sare ’n foc.
Iat’un ofițer călare
Cum se ’ntoarce ’n fuga mare: 
Șonțu-i mort pe sub redută, 
Oastea lui pe câmp bătută,

Stă pe locl

Colonelul se ’ntristează;
’l-a perit oastea vitează.

’l-a perit!
Dar’ se ’ncruntă din sprîncene: 
Ia să vezi, Mărăcinene, 
Ce-i prin deal și prin redute 
Ia pe cei rămași și du-te

Să vezi ce-i?

Apare în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII:

Aurel Popovici-Barcianu, director.

mului de rasă, ar sta încremenit în fața 
acelor sentințe contradictorii și greu ar 
crede, că un asemenea cas în un stat 
de drept se poate întămpla.

Și totuși aceasta așa este! Furia 
despotismului și exclusivismului de rasă 
și-a luat de țintă a persecuției cu deo
sebire pe tinerii noștri dela școalele 
înalte din patrie, fala și speranța noas
tră în viitor. Pedeapsa tinărului Bolcaș 
e barbară, e injustă, dar’ nu e unică 
în Ungaria, când e vorba de tinerimea 
română. Cașuri analoage s’au întemplat 
cu inai mulți tineri de-ai noștri, deși 
ele nu s’au sfîrșit cu eliminare. Este 
mărișor numărul acelor tineri universi
tari români din Cluj, din Pesta și chiar 
și pe la gimnasii, cari au fost pedep
siți cu relegare, cu perderi de stipendii 
și chiar cu inducerea în absolutoare, 
că au făcut agitații constra patriei.

De pretext s’a luat întotdeauna 
politica, cu toate-că nici în cașul lui 
Bolcaș, nici în cașurile anterioare nu 
s’a putut nici-odotă constata, că tinerii 
respectivi au făcut agitații politice, ci 
da, s’a constatat un lucru, care face 
onoare tinerimii noastre, că adecă ea 
își iubește limba și neamul mai presus 
de toate și pentru apărarea și susține
rea lui e gata a jertfi totul. Acesta e 
păcatul lui Bolcaș, acesta a fost și este 
păcatul întregei tinerimi române, pen
tru care ea este huiduită și pedepsită.

Și în trecut s’a petrecut aceeași 
părtinire nedreaptă față de tinerii uni
versitari maghiari, ca și acum cu cer
cul universitarilor din Pesta. De câte 
ori tinerimea maghiară n’a făcut pe stra
dele Clujului, Peștei, Orăzii-mari etc. 
manifestații politice! De câte ori nu 
și-a manifestat «simțul patriotic« prin 
tămbălaie și spargeri de ferestri! De câte 
ori n’a expedat din adunări publice 
depeșe de felicitare și de aderențe, is
călite cu numele «guvernorului» Kossuth 
la Turin! Și pentru aceste fapte și agi

Colonelul dă poruncă,
Căpitanu ’n foc s’aruncă,

Sare ’n foc.
Iată-’l pe-ofițer călare
Iarăși vine ’n fuga mare:
Căpitanu-'i mort, și-oștirea
’Și-a găsit din nou perirea

Stau pe loc.

Colonelul da ’n călare
Ca mușcat d’un șarpe sare

Și e mut.
N are oști să mai trimită
Și-’i cu inima sărită,
Vai și-amar de noi Românii
Cum ne prăpădesc păgânii.

George Coțbuc.

Un popor model.
înțelegem poporul din Danemarca.
Danemarca, o țară mică, cu o suprafață 

de 38.440 de chilometri pătrați și cu o po- 
porațiune de 2,185.000 de oameni, este con
siderată astăzi ca una din țerile cele mai ci- 
vilisate. Țerănimea se găsește acolo pe o 
treaptă de cultură atât de înaltă, încât ori
care stat european trebue să privească stările
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tații politice fost-a pedepsit vre-un ti- 
năr maghiar? Nici unul! Nici barem 
cercetare disciplinară nu s’a făcut nici 
când.

Aceste sunt cașuri, cari nu se pot 
nega și cari ilustrează întreg sistemul 
de «două măsuri« al guvernelor ma
ghiare.

E adevărat, că acest sistem pre
tinde jertfe multe dela noi, jertfe nobile 
și nevinovate, dar’ tocmai prin măsu
rile nedrepte își prepară el însuși ruina.

Aceasta o constată și oamenii ne
interesați și cu vederi mai largi decât 
cum este cercul de vedere șovinist al 
stăpânitorilor noștri.

Asfel bună-oară „Rumănischer Lloyd“ 
din București apreciând cașul lui Bolcaș, 
constată că Maghiarii au comis prin 
această nouă volnicie trei greșeli: s’au 
făcut vinovați de o nouă fărădelege; 
și-au manifestat de nou »nobleță« și 
au amărît și mai mult pe Români.

Poftiți deci mai departe, înțelepților 
stăpânitori, cu măsurile voastre duple 
și injuste!

Roadele ex-lex-ului. Starea în afară 
de lege a Ungariei, își are deja roadele sale. 
Comitatul Heves, în o ședință a congregației 
ținută în săptămâna aceasta, a hotărît cu una
nimitate, ca să se înainteze dietei o adresă, 
prin care să i-se facă cunoscut, că comitatul 
nu va plăti dare nici va da recruți pentru 
oștire, și că dacă s’ar disolva dieta, nu va 
privi de legală nici o alegere.

♦

Francia și Flsația-Lotaringia. 
>Budapesti Hirlap< aduce știrea, că Francia 
a făcut Germaniei propunerea, că abzice de 
reocuparea Elsației-Lotaringiei, dacă Germa
nia îi va da sprigin moral contra Angliei. 
Dacă Franciei îi va succede a învinge pe 
Anglia, atunci Egipetul îl va pune sub pro
tectorat internațional, ear’ Francia va deveni 
mandatarul Europei.

din Danemarca drept modeluri demne de a 
fi studiate și imitate.

Țerănimea alcătuește în Danemarca două 
treimi a populațiunii totale.

Deja de 100 de ani, chestiunea agrară a 
fost resolvată acolo în mod mulțumitor. Țara 
întreagă fu împărțită poporului muncitor. Ce
lebra pretențiune a radicalului englez Cham- 
berlain, ca fiecărui țeran englez să i-se asi
gure o posesie de două hectare de pământ 
și o vacă, s’a realisat deja în Danemarca.

Mână în mână cu bunăstarea materială a 
înaintat și cultura, mai ales grație așa numi
telor universități poporale, un fel de univer
sități menite pentru țerani. Toți locuitorii 
dela țară, bărbați și femei, cercetează aceste 
universități timp de șase luni. In aceste școli 
superioare se fac cursuri asupra tuturor ști
ințelor, asupra filosofiei, istoriei naționale, a 
istoriei universale, a literaturii etc. Dar’ în 
același timp, aceste școli sunt astfel organi- 
sate, ca elevii lor să poată urma și feluritele 
distracții sportive: gimnastică, înotat, veloci- 
pedie, exerciții libere, alergări, trânteli etc. O 
altă ordine de distracții se compune din exer
ciții musicale, concerte, conferențe ținute de 
cătră elevi, serate de declamațiuni, represen- 
tații teatrale etc.

Pe fiecare an aceste universități sunt cer
cetate de peste 12.000 de țerani și țerance și 

Un șir garmond prima-dată 7 cr., a 2-a oară 
5 cr., a 3-a oară 3 cr. și timbru de 30 cr. 
Atât banii de abonament cât și pentru inserțiuni, sânt 
a se trimite la adresa: „Minerva" institut tipografic 

In Orăștie (Szăszvăros).

Situația.
Lupta dintre guvernul Bănffy și oposiție 

nu numai că nu s’a mai potolit barem cât 
de puțin, dar’ din contră se înăsprește pe zi 
ce merge.

Oposiția este decisă a lupta până la ex
trem contra lui Bănffy, la cas că acesta nu 
ar împlini cererile sale, ear’ Bănffy nu numai 
că nu promite a le împlini, ci respinge foarte 
multe din cereri, fără a sta cel puțin de vorbă 
asupra lor.

Dintre toate aceste cereri ale oposiției, 
cea care ne privește și pe noi Românii mai 
deaproape, este revisiunea legii electorale. Și 
aceasta o cere cu toată stăruința, zicând că 
trebue să fie cu deosebită considerare la scu
tul libertății și curățeniei alegerilor.

Censul, zice oposiția, trebue să fie uniform, 
ear' dreptul electoral să fie lărgit și de aci 
înainte să nu mai fie confiscat din causa re
stanței de dare, ci darea prescrisă să fie pre- 
tutindenea basa dreptului electoral. Ear’ față 
cu abusurile electorale, opoșiția cere să se 
stabilească judicatura Curiei și toate afacerile 
electorale să se reguleze prin lege.

Așadar’ se tractecză între guvern și opo
siție asupra unui lucru, care pentru noi Ro
mânii trage greu în cumpănă și cere ca să 
fim cât se poate de atenți la desvoltarea lui, 
căci, în primul rînd, până de present noi sun
tem aceia, cari am fost mai scurți în ce pri
vește dreptul electoral, și ni-se impune deci, 
ca acum, când poate-că la urma-urmelor to
tuși va trebui ca să se facă vre-o schimbare 
oare-care în această direcție, să fim și noi cu 
toții la locul nostru și să luptăm într’acolo, 
ca schimbarea ce se va face, să ne deopo
trivă pentru toate popoarele ce locuesc acea
stă țeară.

Dar’ chiar aci zace bubă, pentru care mi- 
nistrul-president Bănffy nu voește să se îm
pace cu oposiția. Căci despre vre-o schim
bare, fie aceea a ori-cărei stări de până acum, 
în urma căreia și naționalitățile să fie în
dreptățite câtuși de puțin, el nu vrea să audă, 
deoare-ce atunci s’ar periclita ideea de stat 
național maghiar.

Celelalte cereri ale oposiției sunt demi- 
sionarea cabinetului Bănffy, căci până-ce el 
va sta la putere, în parlament nu se va pu
tea restabili mersul regulat al discuțiilor. Dacă 
demisionarea va urma, oposiția este gata a 
continua tratativele cu noul ministru-president, 
și atunci ea nu va împedeca votarea provi- 

mai toți acești oameni se reîntorc pe la ca
sele lor cu un întreg sistem de noue cunoș
tințe folositoare din domeniul agriculturii, al 
economiei politice, al creșterii vitelor, al in
dustriei agricole etc.

Apoi mai aduc cu sine cunoștințe enci
clopedice din filosofie, din morala creștină, 
(căci religiunea ocupă acolo un loc distins), 
din istorie, literatură etc. In același timp, 
țeranii s’au pătruns de farmecul distracțiuni- 
lor utile, cum sunt cele gimnastice, și de al 
celor intelectuale, cum sunt musica, teatrul, 
arta declamatorică etc.

Și ca acest înalt capital moi al, dobândit 
la aceste cursuri, să nu scază după-ce țeranii 
s’au reîntors acasă, există în țară o sumede
nie de «Societăți de conferențe poporale». 
Membrii acestor societăți, mai ales profesori 
secundari, medici, studenți, fac excursiuni din 
sat în sat și desvoltă în fața poporului con
ferențe despre religiune, istorie, științe natu
rale, agronomie etc. Cu alte cuvinte, aceste 
societăți, pornite de altmintreli din inițiativă 
privată și conduse numai de dorul ideal de 
a instrui poporul, continuă și adâncesc opera 
universităților țerănești. Aceste conferențe se 
țin prin sate în așa numitele «Case ale reu
niunilor», clădiri mari și frumoase, făcute de 
popor pentru conferențe, săli de lectură, tea
tru, declamațiune etc. Asemenea case există 
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sorului cu Austria, pe timp de șase luni, în 
decursul căruia se va putea lega și pactul 
vamal și comercial ,cu Austria, dar’ numai 
până la sfîrsitul anului 1903, căci atunci ex
piră contractele ce le-a legat Ungaria cu străi
nătatea; ear’ la cas că o astfel de învoeală 
a pactului este peste putință, atunci să se 
scrie în lege, că pentru Ungaria se face teri- 
tor vamal independent, ear’ complexul de 
legi, care de present se află pe masa parla
mentului maghiar, se îmbie Austriei ca con
tract, pe care Austria are să-’l lege cu Un
garia, până la sfirșitul anului 1903. Și de 
atunci încolo, Ungaria va lega contracte se
parate cu străinătatea, având teritor vamal 
independent.

Cere mai departe revisuirea cât mai grab
nică a tuturor legilor cari privesc căile ferate 
vicinale, cu deosebită privire la incompati
bilitate. Să se suprime influențarea neîndrep
tățită a autorităților publice, asupra alegerilor 
comunale și comitatense, precum și la alege
rile funcționarilor. O regulare prin lege a 
raporturilor de serviciu pentru toți funcțio
narii publici. Să se motiveze legea pensiu
nilor și a normelor de pensionare etc.

Dăcă asupra acestora cu Bănffy nu se va 
putea înțelege, ceea-ce s'a dovedit din des
tul și până de present, demisiunea lui se ia 
ca sigură, și în locul lui va veni Szell, care 
mai mult decât toți stărue pentru o înțele
gere cu oposiția, și care a fost primit și în 
audiență de Monarchul, făcându-’i o amănun
țită descriere a stării politice din Ungaria.

Pe ce cale are de gând Szell a se împăca 
cu oposiția, vom vedea, dar’ ne temem, că 
văzându-se și el la putere, va urma tot pe 
calea antecesorului seu, cu toate făgăduințele 
ce le face acum oposiției.

Măoelul din Sântana.

Am amintit în nrul trecut, sălbateca nă- 
pustire a gendarmilor asupra locuitorilor 
Nemți din Sântana, din causă că aceștia au 
demonstrat contra primarului, care li-s’a im
pus cu sila, și fiindcă li-s’a închis «Reuniu
nea țerănească<.

Când e vorba, ca aceste slugi ale guver
nului să vină în vre-o comună oare-care, sub 
cuvănt de ținere a ordinei, atunci e destul, 
ca locuitorii acelei comune să fie străini de 
neamul lor, ca sângele să curgă șiroaie, ba 
chiar și viețile oamenilor să se stîngă tără 
de nici o milă. înaintea lor un om străin 
de neamul lor e un nime, ba chiar un duș
man, și deci trebue să se ducă pe cealaltă 
lume. La aceea, că în urma cutărui sau cu- 
tărui tată de familie, pe care ei îl pușcă fără 
nici o milă, câți copii săraci rămân pe dru
muri, ei nu se gândesc, deoare-ce înaintea lor 
aceea, că au tăcut atâtea și atâtea omoruri, 
este o fală, în urma căreia așteaptă ca să 
fie încă și răsplătiți, așa apoi nu e nici o 
mirare, că unde numai li-se dă prilegiuri, 
dacă putem zice că li-se dă, străpung și îm
pușcă cu o sete arzătoare.

Așa au făcut și în Sântana, unde au să- 
vîrșit mai multe omoruri și răniri sângeroase, 
încât toți locuitorii comunei s’au îngrozit.

In mai toate comunele rurale. Intre mem
brii societăților de conferențiari, sunt mulți 
cari ’și-au făcut și își fac din luminarea po
porului unica lor misiune în vieață.

In deosebi studenții universitari fac mi
nuni pe acest tărîm al deșteptărei naționale 
a poporului. Ei nu umblă după dueluri, nu-’și 
petrec tinerii lor ani în trândăvie și petre
ceri brutale, nu-’și cheltuesc talentele și vi
goarea lor în utopii, ca în multe alte țări, 
ci se însuflețesc și muncesc cu toată rîvna 
pentru luminarea maselor poporului. Ei dau 
țăranilor lecțiuni de aritmetică, geografie, ca
ligrafie, limbi străine, etc. Cu acest chip, s’a 
stabilit între studenți și țărani un fel de co
munitate de gândire, care îi face a se con
sidera ca buni prietini. Ei se învită reciproc 
la sărbările lor și adese-ori șed la aceiași 
tribună, perondându-se savanți, țărani și 
studenți.

Firește, că în toată această măreață pro
pagandă culturală este un sistem, căci nu e 
vorba a se da poporului ori-ce fel de cunoș
tințe alandala, teorii ateiste, pesimiste, cos
mopolite, etc. Aceasta ar da un resultat anar
hic, nihilist. Din contră, toate școalele și so
cietățile tind a întări în popor în veci senina 
morală a lui Christos, a’i lărgi temelia ideală, 
convingându-1 despre măreția universului și 
despre necesitatea metafisică a sufletului 
omenesc de a crede în puterea creatoare a 
lui Dumnezeu. Ele îi idealisează viața liniș
tită dela țară, îl îndeamnă a-’și cultiva ra-

Până acuma, după-cum se scrie «Trib. 
Pop.< s’au deținut 18 locuitori, dar’ există 
temerea, că după chipul cum se face cerce
tarea, de cătră judele de instrucție Nyird 
Gâza din Arad și căpitanul de gendarmi 
Zangegiacomo Marcel, poporul earăși se va 
răscula, deoare-ce se face de așa, ca pe sol- 
găbirău și pe gendarmi să-’i scoață nevino- 
vați. Dețineri încă se vor mai face printre 
locuitori. Martori sunt până de present 50, 
dela cari atîrnă eliberarea întemnițaților.

Deputății Wittman și Blaskowich, căpete
niile reuniunii, încă s’au dus la fața locului 
și se interesează foarte mult de soartea lo
cuitorilor comunei.

Chipul cum sunt tractați cei întemnițați, 
e revoltător, deoare-ce femeile deținute mai 
toate au copii, pe cari trebue să-’i lăpteze, 
una dintre femei, cu numele Eberlein, are 
doi copii, unul de trei ani și altul de 7 luni, 
dar’ nu i-s'a dat voe să-’l lăpteze. Bărbatul, 
ajuns la desperare, a zis, că va pune copilul 
la treptele temniței, deoare-ce nu mai poate 
suferi țipetele. Femeile, cărora li-se permit 
lăptarea copiilor, o fac aceasta în fața gen
darmilor.

Gendarmii, la porunca lui Nyird au de
ținut și pe o femeie bătrână, cu totul nevi
novată, care a început a se tângui, la ce gen- 
darmul a pus-o în fiere și a dus-o în temnița 
comunală. Sărmana femeie a început apoi a 
striga: — Omorîți-măl Impușcați-mă. Nu 
vreau să mai trăesc așa cum suntl Mă pră
pădesc de rușine! Aceste bocete ale femeii 
au fost auzite și de maiorul soldaților, Eugen 
Kratky, care s’a dus la temniță să vadă ce-i. 
Atunci femeia i-a zis: — Te rog să mi-se 
aducă preotul, căci mor, simt că mă sfîrșesc. 
Vreau să mă spovedesc și se mă cuminec. 
La ce maiorul s’a indignat și a zis: — Aceasta 
tot nu merge 1 Astfel să se tracteze o femeie 
bătrână. Aceasta-i brutalitate. Și a lăsat să 
fie dusă In casa plăieșului, unde a fost spo
vedită și cuminecată, ear’ a doua zi eliberată. 
Din acest motiv apoi a ajuns maiorul în 
conflict cu judele de instrucție.

Medicii au foarte mult de lucru, fiindcă 
femeile de groază se îmbolnăvesc.

CORESPONDENȚA
Impresii de călătorie.

Domnule Redactor,
In sfintele sărbători ale Crăciunului, pre

cum și ale Botezului Domnului, mi-s’a dat 
ocasiunea a face o excursiune așa zicând, 
prin mai multe comune din comitatul nostru.

In fiecare comună, pe lângă alte afaceri 
cari mă priveau special pe mine, m’am inte
resat și de soartea preoților și a poporului, 
și totodată m’am interesat și de aceea, că lo
cuitorii respectivei comune în care mă aflam, 
cum stau în ceea-ce privește cetirea ziarelor 
noastre naționale. Și trebue să constat, că pre
tutindeni numai lucruri triste am aflat. De în
trebam pe preot, că pentru-ce nu stărue pe 

țional moșia și a se pătrunde de datoriile 
sale patriotice.

Astfel țăranii danezi muncesc cu dragă 
inimă pentru binele lor propriu. Ei au secat 
enorme întinderi de pământ, pe cari marea 
le făcuse bălți, și le-au transformat în ogoare. 
Printr’un excelent sistem de drenaj, ei au 
reușit să apropie epoca secerișului cu o lună 
întreagă. Producțiunea grânelor s’a urcat în 
cei din urmă 30 de ani cu 6 milioane de 
tone (o tonă are 1000 chilograme), ear' cea 
de sfeclă cu 20 de milioane de tone.

In privința industriei laptelui, Danemarca 
este cea dintâiu țară din lume, grație reuniuni
lor, al căror scop este creșterea vitelor. Aceste 
reuniuni conduc și priveghiază prăsila și sta
rea sanitară a vitelor, deoare-ce în țară lip
sesc condițiunile pentru desvoltarea indus
triilor superioare. Danezii pornind din o să
nătoasă reflecțiune, și-au concentrat toate si
lințele lor în desvoltarea agriculturei și a in
dustriilor ce țin de ea. Azi, exportul lor de 
unt se compune din 42/4 milioane de chilo
grame; el merge mai ales în Englitera, de 
unde a alungat untul franțuzesc. Untul se 
produce în mod colectiv. Locuitorii unui stat 
înființează pe cheltuială comună, o fabrică de 
unt, fabrică cu aburi cu mașini centrifuge și 
răcitori de ghiață. Toți țăranii își duc laptele 
la aceste fabrici. La încheiarea socotelilor, 
ei primesc partea ce li-se cuvine după can
titatea de lapte ce au furnisat’o. In cele 1000 
de comune câte există în Danemarca, azi se 
găsesc deja 900 de asemenea asociațiuni de 

lângă popor ca să aboneze vre-o foaie, cum 
e de exemplu «Revista Orăștiei*, foaia co
mitatului nostru, care ne ține în curent cu 
toate lucrurile ce se petrec în jurul nostru, 
și ne dă sfaturile de lipsă la ori-ce lucru, 
îmi răspundea: că doar’ destul li-am spus și 
i-am îndemnat la aceasta, dar’ poporul e așa 
și așa, pe dincoace și pe dincolea, nu-’mi 
dă asculture. Și am dat crezământ cuvintelor 
preotului. Dar m’am înșelat, căci întrebând 
poporul pentru-ce nu dă ascultare preotului, 
care numai binele i-’l voește, mi-a răspuns: 
hei, hei, dle, nu așa stă lucrul, popa nostru 
nici-când nu ni-a vorbit despre așa ceva, ci 
chiar din contră, dacă îl întrebam ceva, cum 
a fost și cu alegerile pentru congregație, 
atunci ne răspundea: faceți ce știți voi, căci 
eu am alte năcazuri, și dascălii pe de altă 
parte, tot așa. Apoi bieții de noi ce să fa
cem, cui să ne adresăm altuia, dacă cei che
mați a ne da sfaturile de lipsă, se trag la o 
parte, mai ales de când cu salarisarea preo
ților din partea statului.

Și așa am pățit-o în fiecare comună, chiar 
și în comune de acelea, unde până de pre
sent îl știam pe preot ca adevărat păstor al 
poporului.

Cu un cuvânt suntem aproape de împli
nirea cuvintelor: Bate-voiu păstorul și se va 
risipi turma.

Și e trist, zic, foarte trist, când noi Ro
mânii, tocmai atunci, când ar trebui să fim 
mai trezi și mai activi pe terenul național, 
ne aflăm într’o stare cu totul desolată, vred
nică de condamnat de ori-ce Român de bine, 
în inima căruia mai licărește o rază cât de 
mică de simț național

Și aceasta cu atât mai vîrtos, că tot răul 
se trage dela aceia, cari chemați sunt a-’l 
sana dacă văd că se încuibează undeva. 
Dar’ durere, au trecut acele zile, în care preo
tul înainte de toate avea în vedere binele 
poporului seu, acum mai mult umblă după 
îmbuibarea proprie.

Onoare excepțiunilorl
Doresc, ca aceste stări slabe, de plâns, 

de prin comunele noastre, să înceteze cât 
mai curând, căci poporul, după-cum m’am 
convins în călătoriile ce le-am făcut printre 
dînsul, este gata a face ori-ce i-ai zice că e 
spre binele seu.

Numai puțină bunăvoință din partea preo
ților și a învățătorilor și toate se pot în
drepta.

Cu acestea încheiu, sperând, că cu altă 
ocasiune voiu putea aduce la cunoștința onor, 
public, lucruri mai îmbucurătoare despre noi 
și poporul nostru.

Dee D-zeu, ca așa să fie.
Căletorul.

lăptărie. Pe lângă acestea mai există 480 de 
lăptării particulare.

Același succes pe care l’a avut țara cu 
producțiunea și exportul untului, ea îl are și 
cu exportul de slănină.

Până mai anii trecuți Danemarca trans
porta porcii săi în Germania. Aceasta însă 
opri de odată acest import. Atunci Danezii 
formau abatorii cooperative și de atunci în
coace ei tae porcii și expoartă carnea și slă
nina în Englitera. Azi acest export se urcă 
deja la 40.000 de tone. Tot așa există în 
Danemarca o mulțime de berării cooperative, 
mori și fabrici de zăhar pe aceeași basă. Pe 
lângă aceasta, fiecare sat posedă o societate 
de consum, și în fine, țăranii își au băncile 
lor proprii în cari își depun economiile lor 
sub administrația bărbaților lor de încredere.

Satele lor sunt tot atâtea frumseți. Ca
sele sunt mari, înalte și spațioase. Mobilierul 
e masiv și practic. In curte hambare, grajduri, 
cocine, totul clădit sistematic și pretutindeni 
o ordine exemplară și o curățenie scrupu
loasă. In fiecare sat, biserica și școala sunt 
clădiri masive și frumoase. Poporul, fără a fi 
bigot, este adânc religios, umblă cu plăcere 
la biserică, de unde, după o predică înțe
leaptă, se reîntoarce cu sufletul înălțat la că
minul său.

Eată o țară și un popor, pe cari ar tre
bui să-’i studiem de aproape și să ne inspi
răm de frumoasele lor exemple.

Din diecesa gr.-cat. română a Lugojului.
Adunarea generală 

a învățătorilor din Bănat.
— Raport special —

(Urmare și fine.)

Prănx la llustritatea Sa Archiereul.
încă înainte de a să depărta membrii 

Reuniuunii din sala adunării, au fost încu- 
noștiințați, că din partea Ilustrității Sale prea- 
bunului Patron sunt doriți a prânzi la masa 
episcopească. Pătrunși de cele mai călduroase 
simțăminte de alipire fiească s’au presentat 
apoi membrii Reuniunii în sala de primire a 
reședinței episcopești, unde recomandându-să 
fiecare Ilustrității Sale și fiecăruia cu grațio- 
sitate întinzându-’i sfânta dreaptă, llustritatea 
Sa în mod foarte afabil s’a întreținut cu cei 
presenți câteva minute, după care au fost 
conduși la bogata masă a Ilustrității Sale, la 
care nu a lipsit vioiciunea și bunul umor. 
S’au rostit și 4 toasturi. Ilustrissimul Domn 
Episcop pentru școala română și pentru frații 
și fiii săi învățători. Rev. Domn președinte 
pentru Preasfințitul Domn Episcop și Patron 
al Reuniunii; notarul I. al Reuniunii Iuliu 
Birou pentru Rev. domn președinte, ear’ dl 
George Popovici pentru Reuniunea învățăto
rilor și pentru buna armonie dintre preoți și 
învățători, prea nimerit intonând că «Eată 
acum ce e bun sau ce e frumos, fără numai 
a locul frații împreună-.

Ședința II.
1. Critica lecțiunii numărului 5 a fost 

de tot interesantă și instructivă, luând parte 
la discusiune mai bine de dintre membrii 
adunării, după care prelegătorul făcându-’și 
critica îndatinată, presidiul reasumează în 5 
puncte principiile de controversă, provocând 
adunarea generată a decide asupra acelora. 
In fine adunarea generală declară lecțiunea 
de reușită.

2. Beniamin Densușan, notarul II. și înv. 
în Lugoj își cetește operatul lucrat cu multă 
cunoștință de causă întitulat «Scrierea mo
dernă», în firul căruia arată că la scrierea 
usitată până aci, plecată spre dreapta ori spre 
stânga, corpul elevului a fost silit a lua o 
posiție forțată prea vătămătoare organelor 
corpului, ceea-ce a îndemnat pe higienicii 
francezi a introduce scrierea verticală, la care 
corpul ia o posiție normală. Conform acestei 
noue scrieri apoi trebue reformate si întoc
mite și băncile școlare. In desemn arată băn
cile școlare mai usitate, cari toate sunt de
fectuoase, causând miopie, strîmbare de șira 
spinării etc. Tot în desemn arată apoi și 
modelul unei bănci școlare moderne, precum 
și mai multe modele de scriere verticală. 
Propune, ca să se Introducă și la noi scrierea 
modernă.

3. Asupra acestei teme de asemenea 
urmează discusiunea prevăzută în program, 
după care adunarea generală decide, ca mai 
nainte să se facă probă cu scrierea verticală 
la vre-o școală de-ale noastre și numai după 
aceea să se facă pașii de lipsă pentru intro
ducerea aceleia în toate școalele diecesei. 
Cu acestea presidiul închide ședința la orele 
7x/a seara.
Ședința 111. Luni în 14 Noemvrie 

la 9 ore a. m.
1. Raportul comisiunii pentru bibliotecar 

și cassar, la a căreia propuneri adunarea ge
nerală decide:

a) Ca stipendiul de 25 fl. să se confe- 
rească fiului lui Ioan Vaidean (care e în a 
6-a elementară.)

b) Să se șteargă unele taxe și pedepse 
neîncassabile.

c) Să dă absolutoriu cassarului și biblio
tecarului.

d) Să primește budgetul proiectat pe an. 
1899.

e) Cu bucurie să ia la cunoștință, că Sp. 
D. Coriolan Bredicean a donat pe seama bi
bliotecii 2 tomuri din Istoria Românilor de 
Xenopoll, eară M. O. D. Protopop Georgiu 
Popovici a dăruit 12 fascicole din «Convorbiri 
literare».

2. S’au mai înscris de membri fundatori 
solvind taxa de 10 fl. Ilustrissimul domn 
Canonic Preposit Ștefan Moldovan, Reveren- 
dissimti domni Canonici Petru Pop și Benia
min Denșușan, Spectabilii domni Dr. Iacob 
Maior, medic și Dr. Isidor Pop, advocat, On. 
domn Ioan Țincu, capelan, domnii Constantin 
Iucu, Pavel Păunescu, Basiliu Opra, Dimitrie 
Dobrin, Sandu Pârvu, N. Petrovan, Iosif Bader, 
Aurel Manciu, notar și doamna Iulia Habor 
din Lugoj. On. domni Octavian Madincea, 
preot în Iladia și Corneliu Lengyel, preot în 
Jitiu, ear’ ca membru ajutător dl Francisc 
Iacobescu din Lugoj.

3. Prelegere practică din geografie «Apele 
Ungariei* de Iuliu Birou, înv. diriginte în 
Ticvaniu-mare și notar I. al Reuniunii. Lec
țiunea a fost predată după metoda «treptelor 
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formale* cu următorul plan: I. Repețire. II. 
Desemn și intuițiune pe tablă. III. La mapă. 
IV. Conclusiunea sintetică (Reasumarea) V. 
Pensul de lecțiune. VI. Ocupațiune de silențiu 
(desemnarea în caiete). VII. Revisiunea ocu- 
pațiunilor celorlalte clase. Dl Iuliu Birou fiind 
un bun desemnator și un bun metodist a 
tractat obiectul ales cu toată precisiunea, astfel 
cât și critica urmată după aceea din partea 
domnilor Corneliu Lengyel, Avram Neda și 
Ioan Bogdan a avut numai puține de obser
vat, după care presidiul îi mulțămește pentru 
diligința desvoltată, eară adunarea generală 
declară lecțiunea de reușită.

4. Dl George Căiman înv. al II-lea în 
Ticvaniu-mare a avut fericita idee de a ceti 
și explica >Legea de pensiune învățătorească», 
care fiind de mare momentuositate pentru 
învățători a fost ascultată cu atențiune, ear' 
din partea Veneratului presidiu s’a dat la 
fiecare punct cele mai amănunțite explicări 
și îndrumări pe basa Instrucțiunilor ministeriale 
mai nouă. Mare sensație a produs aserțiunea 
domnului Căiman, că un învățător în decurs 
de 40 ani trebue să plătească la fondul de 
pensiune directe și indirecte suma de aproape 
2000 fi. v. a., ceea-ce prin cifre nerăsturnabile 
a și documentat. Această ședință, în decursul 
căreia Ilustrissimul domn Episcop și Patron 
din nou a binevoit a onora adunarea gene
rală cu înalta-i presență, s’a închis la orele 
P/2 d. a.

Prânz comun.
După convoirea statorită de mai nainte 

toți membrii Reuniunii, precum și alți domni 
inteligenți din Lugoj împreună cu Rev. Domn 
Președinte au participat la un prânz comun 
în hotelul «La Poștă* unde animația și vioi
ciunea îndatinată a cuprins pe toți, delectați 
fiind de dulcile melodii ale doinelor poporale 
din Bănat.

Ședința a IV. d. a. ii- , ore.
1. La propunerea comisiunei pentru ra

portul general al comitetului adunarea gene
rală exprimă mulțămită comitetului central 
pentru activitatea desvoltată în anul trecut 
și cu recunoștință îi dă absolutoriu, de ase
menea să primesc și să aduc la valoare de 
conclus toate propunerile comitetului, între 
cari pe lângă cele amintite deja mai momen- 
*”oase sunt:

A Sunarea generală prin sculare își ex- 
’->*a pentru moartea reginei Eli- 

sa.. >
b) Inve,^ tribuie în tot anul cu

i/2 °/0 din salar d Convictului diecesan.
c) Să se cree... un stipendiu de 20 fi. 

pentru Fiii învățătorilor.
d) Să se redacteze o cronică numită >Carte 

de aur* pentru evenimentele mai notabile 
din vieața Reuniunii.

2. Dl Avram Neda înv. în Reșița română 
își cetește instructivul operat întitulat «Tech- 
nica învățării», arătând în nucleu cele-ce 
sunt de urmat cu privire la asigurarea pro
gresului în instrucțiune. Fiind ascultat cu 
atențiune adunarea generală îi mulțămește 
pentru zelul dovedit.

3 Adunarea generală viitoare să va ținea 
în Comloșul-bănățean (Bânăt-Komlos.)

4. Dl Beniamin Densușan, membru în 
comitet și notar II. din Considerațiuni sani
tare abzice din comitet și din oficiul de notar 
II., ceea-ce adunarea generală cu regret luând 
la cunoștință, în locul dănsului provisorial- 
minte alege pe dl Ioan Văidean senior, înv. 
în Costeiul-mare.

5. Cu verificarea protocolului să concred 
domnii Ioan Vaidean, Mihai Jivanca și Be
niamin Densușan.

După aceste presidiul în cuvântarea de 
închidere mulțumind membrilor pentru nu- 
măroasa presentare și valoroasa participare 
la agendele adunării generale, care a fost 
una dintre cele mai bine cercetate și mai 
bine succese, ceea-ce e a să mulțămi în mare 
parte ostenelelor și spriginului dat din partea 
M. O. D. Georgiu Popovici, protopopul Lu- 
goșului, aducând aminte membrilor de viul 
interes și cu adevărat părinteasca îngrijire a 
Ilustrissimului domn Episcop diecesan față 
de învățători și Reuniunea acelora, între cele 
mai vii urale de >să trăiească«ll la adresa 
Ilustrității Sale, declară adunarea generală de 
închisă la oarele 6 d. a.

Ștefan Țarina, 
învățător.

Producțiunea teatrală
din Orăștie.

Sâmbăta trecută, seara, s’a dat în Orăștie 
producțiunea teatrală a țeranilor plugari, sub 
conducerea dlui înv. Constantin Baicu, al 
cărei program ’l-am publicat în nrul nostru 
trecut.

Producțiunea a reușit binișor și a fost 
cercetată de inteligința din loc și jur, dar’ 
mai ales de popor.

S’a început cu admirabila poesie: „La 
oglindă11 de George Coșbuc, declamată de 
Măriuța Gelmărean, fiică de țeran, care, dacă 
nu i-ar fi lipsit gesturile, am putea zice că a 
declamat destul de bine.

Piesa a doua a fost „Cârlanii". Cine nu 
o cunoaște ? Este o farsă de Const. Negruzzi, 
în care se arată credința femeii dela țeară, 
întocmai așa cum a fost și este: sinceră și 
virtuoasă! Această virtute e înăscută în femeea 
română, prin care ea a mântuit de perire 
poporul român.

Diletanții, luând în considerare, că toți au 
fost țerani, cari foarte puțină idee au despre 
ceea-ce va să zică teatru, nu-’i putem critica.

A treia piesă a fost: „Mama Angelușa", 
canțonetă comică de V. Alexandri, predată 
de dl Constantin Baicu, care, putem zice, că 
și-a interpretat rola spre mulțumirea tuturor, 
pentru ce publicul ’l-a și răsplătit prin dese 
aplause.

După producțiune a urmat joc, care a 
durat până în zori de zi.

Sincerul.

Petrecerea din Șibot.

In comuna românească Șibot, s’a obici
nuit de vre-o câțiva ani încoace a se da 
aproape în fiecare an câte o petrecere de 
cătră corpul învățătoresc, venitul cărora este 
destinat în folosul școalei.

Frumos obiceiu într’adevăr și vrednic de 
laudă pentru o comună.

Petrecerea din anul acesta a adus și ea 
destule merite poporului din Șibot, care 
însă totuși n’a știut să le prețuească câtuși 
de puțin, neluând parte la concert în număr 
corăspunzător. Harnicii învățători: Ioan Sa- 
moilescu, teolog abs. și Avram Budoiu, aju
torați fiind de dl preot gr.-or. Simeon SUcărea, 
totuși înlăturând prin stăruință încordată 
toate pedecile ce i-le puneau unele persoane 
contrare, au ajuns la resultatul acela, că au 
fost onorați de multă inteligință și popor 
din jur.

Adunându-se toți oaspeții în sala de pe
trecere, a urmat puțină tăcere, și cortina s’a 
ridicat, înfățoșindu-ne un tablou pitoresc de 
feciori în costum național, în mijlocul lor cu 
neobositul dirigent dl Avram Budoiu, la ce 
publicul a isbucnit în strigăte de să trăească! 
După aceasta au urmat cântările. Cu privire 
la aceste cântări, s’a văzut multă trudă la 
studiarea acestora, dar’ a lipsit talentul de a 
conduce un cor. Intre cântări a urmat anec
dota poporală: «Țiganul împărat», declamată 
de dl dirigent al corului. La această decla- 
mare fac observarea, că dl Budoiu n’a stu
diat, câtuși de puțin poesia, afară de aceea 
nu s’a încumetat să iee naturelul țiganului la 
imitare. Insă aceste observări, să nu cugete 
dl Budoiu, că le-am făcut din răutate, ci toc
mai din bunăvoință, să-l încuragez pe viitor.

După o pausă scurtă, cortina earăși se ri
dică pentru piesa teatrală: «Sărăcie lucie*, 
arătându-se un alt tablou și mai minunat ca 
cel dintâiu, cu ființe drăgălașe.

Piesa a fost destul de bine reușită. Cu 
deosebire d-șoara Lucreția Moisă și-a jucat 
rolul cu un deosebit succes și cu rar simță
mânt. Tinărul Simeon Săcărea, cu vocea sa 
admirabilă de bariton, a încântat publicul 
până la extrem. Bine și-au jucat rolurile și 
Ioan Samoilesc, ca cărăuș, dându-ne o fidelă 
persoană de cărăuș bătrân, asemenea dl Teo- 
fil Crișan, tinărul Iosif Zaharie și dl Avram 
Budoiu.

După teatru, a urmat dansul.
In pausă au cântat feciorii din cor dife

rite doine poporale împreună cu dl Avram 
Budoiu. Abia încetaseră cu cântările acestea 
și tineretul ear’ începură Sârba, Ardeleana, 
Hățăgana și alte jocuri, cari durară aproape 
neîntrerupt până în ziuă, ba unii dintre cei 
mai bravi au continuat mai departe petrece
rea pe la casele ospitale ale fruntașilor din 
Șibot. Nisa.

JPrea stimații domni abonenți ai 
foii noastre sunt rugați a grăbi cu 
trimiterea abonamentului, pentru-ca 
s& nu fim siliți a le sista foaia.

N0UTĂTI5

Sfințirea apei In biserica garnisoanei 
din Viena. «Fremdenblatt* din Viena, ocu- 
pându-se în nrul seu dela 19 Ian. n. a. c., 
cu sărbarea Bobotezei în Viena, scrie mai pe 
larg despre decurgerea ei. Extragem și noi 
din ea următoarele: La această sărbare au 
participat peste 2000 de ostași gr.-or., de 
naționalitate sârbă și română, dela reg. de 
inf. nr. 23, 61 și 64, și dela reg, de inf. nr. 
1 și 4 bosniaco-herțegovinene. Această săr
bare a avut în anul acesta pentru prima-dată 
un caracter mai militar. O companie de sub 
comanda căpitanului Michael Csudic, a dat 
salvele obicinuite la această sărbare, luând 
parte în adevărată paradă, cu steagul și mu- 
sica regimentului de inf. nr. 1. A fost de 
față colonelul Eduard Zeravica, comandantul 
reg. de inf. nr. 4 bosniac-herțegovinean, mai 
mulți generali și oficeri majori, precum și elevii 
școalei de cădeți a infanteriei și artileriei. 
Serviciul divin a fost celebrat din partea dlui 
capelan militar Pavel Boldea, care la urmă 
a ținut feciorilor o frumoasă vorbire, despre 
însemnătatea zilei, îndemnând-’i la ținerea 
credinței lor și la apărarea Tronului și a 
patriei, ceea-ce feciorii au ascultat cu mare 
atențiune. După aceasta, un cor compus din 
feciori români de-ai reg. nr. 61 au cântat 
imnul poporal, în românește, ear’ feciorii sârbi 
ai reg. nr. 4 în sârbește, ceea-ce a plăcut 
foarte mult Vienezilor, cari au și grăbit a 
felicita pe dl Boldea, care a instruit pe feciori.

*
Membrii români ai reuniunii pompierilor 

din Orăștie arangiază Sâmbătă în 28 Ian. 
n. a. c., un bal în hotelul la „Coroana-ungară“.

*
S’a rugat de iertare. Am spus în nrul 

1 al foii noastre din a. c., că un student dela 
gimnasiul din loc, fiind de față, cu mai mulți 
colegi ai sei, la representațiunea teatrală din 
8 Ian. a. c., dată din partea unei trupe ma
ghiare, s’a adresat cătră dl Corvin sen. din 
loc, care încă a luat parte la acea represen- 
tație cu un amic al seu și conversau româ
nește, cu cuvintele: «Itt nem szabad olăhul 
beszelnil* la cee-ce dl Corvin încă i-a răs
puns după-cum a meritat. Chestia aceasta 
însă nu s’a sfîrșit numai cu atâta, căci a 
ajuns și la urechile directorului gimnasiului, 
dl Simon Ferencz, care a admoniat pe student 
și i-a impus, ca în față a doi martori, tot 
colegi de-ai sei, să meargă la dl Corvin și 
să se roage de iertare. Stensky Jdzsef, căci 
așa ÎI chiamă, s’a și dus de s’a rugat, dar’ 
dl Corvin n’a voit nici să-T asculte. Nu știm 
însă dacă respectivul student primit-a vre-o 
pedeapsă din partea directorului, căci la tot 
cașul o merită.

*
f Emilian Popovici, inginer-șef de secție 

al căilor ferate române din București, a în
cetat din viață Vineri în 20 Ianuarie, în etate 
de 39 ani. Fiei-’i țărîna ușoară și memoria 
neuitată 1

¥
Bal mascat In Orăștie va avea loc în 

14 Februarie n. în sala hotelului «Transsyl- 
vania*. Balul promite a fi, ca de regulă, bine 
cercetat.

*
Darea In comitatul Hunedoarei. In de

cursul anului trecut darea plătită pe teritorul 
comitatului nostru a fost: dare directă 866.263 
fl. 87 cr., după cei neapți de miliție 19.169. 
fi. 73V2 cr., dare de drept, competință de 
timbru și ecuivalent 102.053 fl. 13 cr., dare 
de consum și pentru beuturi spirtoase 656.720 
fl. 631/2 cr., după tutun 705.720 fl. 40 cr., 
după venitul de sare 144.871 fl. 85 cr. Asă- 
mănându-se această dare cu cea din 1897 
reiese, că cea din 1898 a fost mai mare, în 
darea directă cu 33.700 fl. 721/2 cr., cea pen
tru miliție cu 283 fl. 62 cr., cea de drept, 
competință de timbru și ecuivalent 2125 fl. 
351/2 cr., cea de consum și pentru beuturile 
spirtoase cu 24.480 fl. 941/2 cr., după tutun 
cu 75.130 fl. 471/2 cr., ear' după sare cu 271 
fl. 66 cr.

*
Dl Aurel Bersan din Hațeg, a făcut exa

menul de judecător în 23 Ianuarie a. c. la 
Curia din Budapesta cu un resultat strălucit. 
Ii dorim succes noului judecători

*
Mulțumită. Dl Mihaiu Rubinovici, preot 

gr.-or. în Bruznic, aduce prin aceasta mulțu
mită redacțiunilor «Tribuna», «Tribuna Popo
rului», «Gazeta Transilvaniei», «Revista Oră- 
știei», «Foaia Poporului» și «Vulturul» pen- 
tru-că au binevoit a-i trimite gratuit foile lor, 
pe timpul de 6 luni și 10 zile cât a stat în 
temnița din Seghedin, și și după-ce a ieșit, 
până la finea anului trecut.

*
Moarte. Ioan Stăneasă, înv. gr.-or. în Be- 

riiu, a răposat Duminecă în 10/22 Ian. a. c. 
Imormântarea s’a făcut Marți în 12/24 a. c 

*

Hoți nu glumă! Despre multe și deose
bite hoții se mai aude în lumea aceasta, dar’ 
ca despre una ce s’a întâmplat chiar în Bu
dapesta, ba să-’ți mai audă urechile. Eată 
despre ce e vorba: Un proprietar al unei case 
mari zidită din cărămidă, cu numele Wilhelm 
Strauss, dintr’o stradă umblată, s’a mutat din 
casa sa în altă stradă, crezând că o va da 
în chirie. Neaflându-se însă chirieși, a încuiat-o 
și nu s’a mai dus pe-acolo timp de mai multe 
luni. S’a întâmplat însă, că primăria orașului 
s’a apucat să reguleze strada în care se afla 
și casa lui Strauss, și era de lipsă, ca casa 
să se rescumpere. Strauss a și fost numai 
decât înștiințat despre aceasta și întrebat cât 
pretinde ca despăgubire pentru casă, la ce el 
a și dat răspunsul. Dar’ când colo ia casă 
dacă ai de unde. Inginerul căutând în hartă, 
n’a dat nicăiri de casa lui Strauss. A avisat 
despre aceasta pe proprietar și împreună cu 
o comisiune s’au dus să caute casa, dar’ care 
nu le fu mirarea, când au găsit curtea fără 
casă, încât nici barem o cărămidă nu a mai 
rămas. Nu și-au putut da cu socoteala cum 
vine aceasta, căci doar’ casa astă-vară era 
acolo. Dar’ întrebând încoace și încolo, au 
aflat dela vecini, că prin Septemvrie niște 
zidari au rupt casa, ear’ cărămida au dus-o 
cu carăle, într’o săptămână, ear’ ei, vecinii, 
au crezut, că doar’ proprietarul le-a poruncit, 
nici prin minte nu li-a trecut că sunt hoți. 
Și astfel bietul Strauss a rămas de pagubă, 
căci nu i-sa răscumpărat decât locul. Oare 
ce n’or mai fura ?

*
Necrolog. Natanail Oprea, preot gr.-or., 

după scurte suferințe, astăzi la 6 ore dimi
neața, în al 80-lea an al vieții și al 50-lea al 
preoției, și-a dat nobilul suflet în mânile 
Creatorului. Rămășițele pământești ale scum
pului decedat s’au transportat Joi în 14/26 
Ianuarie a. c. în cimiterul gr.-or. din loc spre 
repaus etern. Cu inimă frântă de durere aduce 
această dureroasă știre la cunoștința tuturor 
consângenilor, amicilor și cunoscuților. Jal
nica familie. Crăciunelul-de-sus, la 12/24 Ian. 
1899. Fie-i țărîna ușoară!

*
Din dramele amorului. In hotelul „Russie“ 

din Cernăuți, s’au găsit zilele acestea două 
cadavre a doi tineri îndrăgostiți, cari și-au 
curmat firul vieții prin două tocuri de revol
ver. Tinărul se numia Nicolau Tomorug, as
pirant de oficer la reg. 20, ear’ fata se chiema 
Camilla Ehrenkranz și era din Viena de naș
tere. La dînșii s’a găsit și o scrisoare, în care 
se spune, că s’au sinucis de bunăvoe, fiindcă 
fata pătimea de un morb incurabil.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE

L UI PE TR IȘ OR

Noroc, noroc și ear noroc 
Dar* la ce frate mai vrei foc?

Căci inima-mi dormitează 
Ear' tu strigi si fie trează.

Multe doruri am avut
In viața- mi ce-au trecut 

Dar* pe toate le-am uitat
Si sum teafăr... neînhățat.

Și-apoi bato focu treabă
Tot umblu, mai mult de geabă

Și nu știu pe care oare
Se mi-o iau de fiitoare.

Dar> se poate ca deodată
Se- mi dea de cap vre-o fată

Pân-atuncea Petrișor 
Nu fac nuntă, chiar se mor!

Când inse vei auzi
Că spre bine s’a sfecli 

Tu si te ’ngrijești îndată 
De ghete bin’ ferecate.

Și atuncea Petrișor
Și-ți stîmperi tu al tiu dor 

De dansat, și vom cânta:
„Insura-m’ași însuraP

Nicu.

Lui Stelp. Tu carele trăești pe malul stîng al 
rîuluî ce curge totdeauna turbure, ca și vieața celor 
printre cari își face cursul, pe tine te doresc mult 
și pe această cale îți trimit un servus" amical.

Nu uita că în chrisovul ultim cerutam „întune
cimi1' dela tine, dar' acele.... întunecimi au rămas 
până astăzi. Și se apropie timpul pe când spuneai 
că cutremurase-vor din temelie zidurile nou edificate 
și despre cutremur n-am mai auzit nimic.

Nu cumva a rămas până când după zisa lui Falb, 
se va cutremura și potopi întreg globul terestru prin 
Noemvrie a. c. — Mai văzutai pe st... poc? Adio și 
se auzim de bine, al teu

pescu.

POSTA REDACȚIEI.

D-lui I. F. în Cetea, pe anul trecut mai restați 
cu 1 fl. 50 cr.

D-lui N. Voina: E cam slabă doina.
D-lui M. R. în B. Legenda trimisă o cunoaște 

fiecare creștin din evangeliile ce se cetesc în Dumi
neci și sărbători. Altele publicăm bucuros dacă ne 
scrieți.

D-lui T. P. în Suligete. Am primit suma de 1 fl. 
50 cr., 1 fl. a fost însă rest de pe anul trecut.

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barîțiu,
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APEL
trimis învățătorilor gr.-or. din ppresb. Mercurel.

Onor. Dle
„Foaia Pedagogică" din Sibiiu este singurul 

organ de specialitate al învățătorului român 
din patrie. Cu toate aceste atât materialicește, 
cât și moralicește este de tot slab spriginit 
din partea noastră.

Din această causă subsemnatul birou, în
țelegând, că D-Ta nu ești prenumărat la 
această foaie, ceea-ce nu poate fi demn din 
partea unui învățător român, Te îndeamnă 
ca s’o abonezi fără amânare.

Prețul de abonament pe an e 3 fl., pe 
l/a an 1 fl. 50 cr.

Despre îndeplinirea acestei recercări se 
așteaptă răspunsul D-Tale până la 31 1. c.

Poiana, la 10 Ianuarie 1899.
Biroul reuniunii învlțătorești din protopresbi- 

teratul Mercurei.
Ilie Georgescu, Nic. Simulescu,

președinte. secretar.

Notită Literară.
9

„Moda Ilustrată*' ce apare în Bucu
rești, e din ce în ce mai bună, mai plăcută, 
mai vrednică să o aibă femeile române. Atât 
tipurile de haine pentru dame cât și cuprinsul 
literar, este bogat și ales. A se cere la Bucu
rești (Strada Sărindar Nr. 11.)

CALINDARUL SEPTEMÂNEI

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. celor 10 leproși ev. Luca c. 17, gl. 1, v. 1.
Dum. 17 C. Antonie 29 Francisc
Luni 18 P. Atanasie 30 Martina
Marți 19 C. Macarie 31 Petru Noi
Mere. 20 f C. Eutimie 1 Febr. Ignat.
Jo> 21 C Maxim 2 (t) înt. Dlui
vineri 22 A. Timoteiu 3 Biasiu
Sâmb. 23 M. Clement 4 Veronica

1899. evl februar ho 13-ik napjân delelotti 
9 orâja hatâriddiil kitiizetik âs ahhoz a venni 
szăndâkozdk ezennel oly megjegyzâssel hivat- 
nak meg, hogy az ârintett ingdsâgok ezen 
ărverâsen, az 1881. âvi LX. t.-cz. 107. §-a 
ertelmâben csakis kâszpânz mellett a legtob- 
bet igârdnek becsâron aiul is eladatni fognak.

Az elărverezendd ingdsâgok vâtelăra az 
1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megâllapitott fel- 
tâtelek szerint leszen kifizetendd.

Kelt Szâszvâroson, 1899. âvi januâr hd 
25. napjân.

Răcz Ârpâd, 
kir. bir. vâgrehajtd.

Din public.
— Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta redacțiunea 

nu primește răspunderea. —

FEL DE FEL
O comoară găsită. Biserica Sf. Anto- 

niu din Kiew, renovându-se, In urma săpătu
rilor tăcute s’a găsit sub padiment, într’o scor
bură, niște vase de metal pline cu bani de 
aur și argint. Dintre aceștia cei mai mulți 
sunt de pe timpul regelui polon Sigismund 
III. S’a aflat între bani și o medalie de aur 
foarte mare de pe timpul Țarului Petru-cel- 
mare, dela 1702. Chiar și unele documente 
s’au găsit, din cari reese, că comoara aceea 
a fost ascunsă de metropolitul Roman Kopia 
la 1731. Cu totul s’au găsit 1100 taleri de 
aur și 10.000 taleri de argint. De sine înțe
les, că toți acești bani sunt proprietatea bi
sericii.

O loterie originală. Vre-o câțiva ani 
sunt, de când un tinăr american a avut ori
ginala idee de a se pune la loterie. Prospectele 
au fost publicate cu multă îngrijire în coloa
nele unui mare ziar american și lotul câști
gător era astfel expus: Un tinăr de 25 ani, 
blond, de o sănătate robustă și de o tornură 
elegantă. Nu are avere; nu posede decât 
2000 de dolari rentă, ceea-ce este puțin pen
tru un Yankeu. Jurnalul, care luase afacerea 
în grija sa, a trebuit după un scurt timp, 
să îndoiască numărul biletelor, căci dintr'un 
capăt la celalalt al Statelor-Unite se vindeau 
biletele ca pânea cea caldă; s’au făcut premii 
și în câteva zile toate tinerele și chiar Missele 
cele mai bătrâne 'și-au procurat câte un bon 
de măritat. Din nefericire, posesoara biletu
lui câștigător era o femee de vre-o 50 ani. 
Ea își trecîi biletul unei amice, schimbul 
unei prime de 50 de dolari. De acum începe 
farmecul acestei istorii. Tinăra fată care lo
cuia tocmai la Far-West, a trebuit să facă 
un voiagiu de 4000 chilometri, pentru a-’și 
reclama câștigul lotului, și când sosi, care 
nu-’i tu mirarea, când în loc de soț să se în
tâlnească față în față cu propriul ei — frate, 
despre care nu știa nimic de mult timp. Ea 
se îmbolnăvi numai decât de ciudă.

Fur die innige Theilnehme, bei dem 
unersetzlichen Verluste, der uns durch 
den Heimgang unserer lichen

I R E NE
betroffen, ftir die ausserordentlich zahl- 
reichen und schdnen Kranzspenden sind 
wir ausser Standejedem einzelnen unseren 
Dank auszusprechen. — Wir bitten also 
auf diesem Wege jedermann unseres 
herzlichsten Dankes versichert zu sein.

Broos, am 23. Jannuar 1899.
Familie Binder. Familie EHtvoa.

Tuturor acelor prea st. d-ni și d-ne, 
cari au binevoit a lua parte la înmor
mântarea neuitatei și scumpei noastre

I R E N E
precum și acelora, cari ni-au onorat cu 
punerea de cununi pe sicriu, neputân- 
du-le altcum mulțumi, le exprimăm pe 
calea aceasta cele mai sincere mulțumiri.

Orăștie, 23 Ian. n. 1899.
Familia Binder. Familia Edtvds.

Szâm 526—1898. (462) 1-1

ĂRVERltSl HIRDETMENY

Szâm 445-1898. (468) 1—1

ÂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birosâgi văgrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezen
nel kozhirre teszi, hogy a szăszvărosi 
kir. jărăsbirosăg 1897. 6vi 7407—97. 
szâmu vegzese kovetkezteben Dr. Mun
tean Aurel iigyved ăltal kepviselt «Ar
deleana» penzintăzet javăra Kazan Iuon 
1. Kazan es Treptes Nicolae ellen 20 frt 
20 kr. s jăr. erejeig 1898. evi szep- 
tember ho 14-ăn foganatositott kiele- 
gitdsi vâgrehajtâs utjăn lefoglalt es 315 
frtra becstilt szarvasmarhăkbol ăllo in- 
gosăgok nyilvănos ărveresen eladatnak.

Mely ărveresnek az algyogyi kir. 
jbirosăg V. 256/2/1898. szămu vegzese 
folytăn 20 frt. 20 kr. tokekovetel^s, 
ennek 1895. dvi junius ho 7. napjătol 
jăro 8% kamatai es eddig osszesen 
32 frt 22 krban biroilag mâr megălla- 
pitott koltsegek erejeig Măda kozsegben 
Kăzân Iuon 1. Kăzân es t. hăzănăl leendo 
eszkozlesere 1899. evi februar ho 
3. napjânak delelotti 12. orâja! 
hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni 
szăndekozok oly megjegyzâssel hivatnak 
meg, hogy az ârintett ingosăgok az 1881. 
ăvi LX. t cz. 107. ds 108. §-a drtelmd- 
ben keszpenzfizetes mellett, a legtobbet 
igeronek becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Kelt Algydgyon, 1899. jăn. ho 20-ân.
Schuster Vilmos, 
kir. bir. vâgrehajtd.

Szâm 600—1898. (464) 1_ 1

ÂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birdsăgi vâgrehajtd az 1881. âvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel kdz- 
hirrâ teszi, hogy az algyogyi kir. jărâsbirdsăg 
1898. âvi Fh. 532 szâmu vâgzese kdvetkez- 
tâben Herzlinger Elekân javâra Mumata Ioszif 
ellen 15 frt 91 kr. s jăr. erejâig 1898. âvi 
oktober hd 5-ân foganatositott kielegitâsi 
vâgrehajtâs utjăn lefoglalt âs 310 frtra becsUlt 
szarvasmarhăk âs kukoriczabdl ălld ingdsâgok 
nyilvănos ărverâsen eladatnak.

Mely ărverâsnek az algydgyi kir. jbirdsăg 
Fh. 532—1898. szâmu vâgzâse folytăn 15 frt 
91 kr. tâkekovetelâs, âs eddig Osszesen 9 frt 
70 kr. birdilag măr megâllapitott koltsâgek 
erejâig Algyogy alfalun alperes hăzănăl 
leendo eszkozlâsâre 1899- evi januâr ho 28. 
napjânak delelotti 10 orâja hatăriddal kittl- 
zetik âs ahhoz a venni szăndâkozdk oly meg
jegyzâssel hivatnak meg, hogy az ârintett in- 
gdsăgok az 1881. âvi LX. t.-cz. 107. âs 108. 
§-a ârtelmeben kâszpânzfizetds mellett, a legtOb- 
bet igârdnek becsâron aiul is elfognak adatni.

Kelt Algyogyon, 1899. januâr hd 18-ăn.
Schuster Vilmos, 

kir. bir. vdgreh .jt<5.

Szăm 18 — 1899. (465) 1—1

ÂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birdsăgi vâgrehajtd az 1881. âvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ârtelmeben ezennel kdz- 
hirrâ teszi, hogy a lembergi kir. jărâsbirdsăg 
1898. âvi Cb. 910/3. szămu vâgzâse kdvet- 
keztâben Schdnvetter Ignăcz lembergi lakos 
javâra Botean Luka, Truka Ioszif âs Mumata 
Ioszif ellen 45 frt s jăr. erejâig 1898. âvi 
o ktdber hd 17-ân foganatositott kielâgitâs 
vâgrehajtâs utjăn lefoglalt âs 380 frtra becsult 
kukoricza âs szai vasmarhăkbdl ălld ingdsâgok 
nyilvănos ărverâsen eladatnak.

Mely ărverâsnek az algyogyi kir. jbirdsăg 
V. 186/2—1898. szâmu vâgzâse folytăn 45 frt 
tâkekdvetelâs, ennek 1898. âvi januâr hd 24. 
napjătdl jăid 6% kamatai es eddig Osszesen 
10 frt 93 kr. birdilag măr megâllapitott kOlt- 
segek erejâg Algyogy alfalun alperesek hâ- 
zănăl leendâ eszkozlâsâre 1899. evi februar 
h6 1. napjânak delelotti 8 orâja hatâridoiil 
kitiizetik âs ahhoz a venni szăndâkozdk olv 
megjegyzâssel hivatnak meg, hogy az 
ingdsâgok az 1881. âvi LX. t.-c’ ' 
§-adrielmdbenkâszpâr’r ^«jD-
bet igerânek becsâron ,siuk adatni.

Kelt Algyogyon, ' măr hd 21-ân.
behuster Vilmos, 

kir. bir. vâgrehajtd.

Mulțumită publică.
Rog cu tot respectul on. redacțiune, ca 

să dea publicității, în numărul proxim al 
»Revistei» noastre, următoarea dare de seamă:

Cu ocasiunea seratei teatrale, arangiată 
la 9/21 Ianuarie 1899 pentru prima-dată aici 
cu fiii poporului nostru plugar din loc, au 
inr.urs peste tot cu suprasolviri cu tot 77 fl. 
40 cr.

Din aceștia, substrăgându-să spesele avute 
cu proiectata și interzisa serată teatrală din 
presără lui >3/15 Maiu» 1898, în sumă de 
16 fl. 82 cr,, precum și cele avute la ocasiunea 
seratei cu datul de sus, în sumă de 48 fl. 
50 cr., resultă un venit curat de 12 fl. 8 cr., 
cari s’au și dat destinațiunii.

Intru promovarea scopului, urmărit prin 
această serată, au binevoit a suprasolvi ur
mătorii: Dl Dr. Aurel Muntean, adv. 4 fl. 
30 cr., dl Dr. Iustin Colbasi, 1 fl. 30 cr., dl 
Adam Basarabă, teolog 30 cr., dl N. Tanase, 
concepist 20 cr., d-șoara Măriți Onofreiu 25 cr., 
în total 6 fl. 35 cr.

Primească deci preastimații și stimata și 
pe calea aceasta cele mai călduroase mulță- 
miri pentru binevoitorul sprigin, dat școalei 
noastre.

Orăștie, la 12/24 Ianuarie 1899.
Const, Baicu, 

înv. dir.

Alulirt birdsăgi vâgrehajtd az 1881. âvi 
LX. t.-cz. 102. §-a ârtelmâben ezennel kdz- 
hirrâ teszi, hogy a szăszvărosi kir. jărâsbirdsăg
1898. âvi Sp. 205/3 szămu vâgzâse kdvetkez- 
tâben Dr. Moldovan Silvius iigyved ăltal 
kepviselt «Ardeleana» pânzintâzet javăra flzv. 
Kăzân Petrunâ âs Treptes Nikolae ellen 41 
frt s jăr. erejâig 1898. evi oktdber ho 6-ăn 
foganatositott kielâgitâsi vâgrehajtâs utjăn le- 
foglalt âs 356 frtra becstilt disznok âs szarvas- 
marhăkbdl ălld ingdsâgok nyilvănos ăiveiâsen 
eladatnak.

Mely ărverâsnek az algydgyi kir. jbirdsăg 
V. 261/2 1898. szâmu vegzese folytăn 41 fit 
tdkekovetelâs, ennek 1895. âvi november hd 
3. napjătdl jărd 8% kamatai es eddig Ossze- 
sen 36 frt 96 kr. birdilag mâr megâllapitott 
kdltsâgek erejeig Mâdân dzv. Kăzân Petrunâ 
es Treptes Nikolae hâzânâ' leendd eszkozlâsâre
1899. evi januâr hc 30. napjânak delelotti 9 
orâja hatâridoiil kitiizetik âs ahhoz a venni 
szăndâkozdk oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingdsâgok az 1881. âvi LX. 
t.-cz. 107. âs 108. §-a ertelmâben kâszpenz- 
fizetâs mellett, a legtObbet igâronek becsâron 
aiul is elfognak adatni.

Kelt Algydgyon, 1899. âvi januâr hd 20. 
napjân.

Schuster Vilmos, 
kir. bir. vâgrehajtd.
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ÂRVERESI HIRDETMENY
Alulirott kikiilddtt vâgrehajtd az 1881. evi 

LX. t.-cz. 102. âs 120. §-a ertelmeben ezennel 
kozhtrrâ teszi, hogy a szăszvărosi kir. jărâs- 
birdsâgnak. V. II. 391 —1898. szâmu vegzâse 
folytăn Dr. Moldovan Silvius helybeli iigyved 
âltal kâpviselt „Ardeleana" penzintezet mint 
alap âs feliilfoglaltatdk javâra Popovits Nico- 
lae âs târsai szerekai lakosok ellen 200 frt 
tdke, ennek 1896. evi mârczius hd 2-ik nap- 
jătdl jârd 6% kamatai, eddig osszesen 45 frt 
10 kr. âs ăt veres kitiizâsi 2 frt 80 kr. kdltsâg 
kdvetelâs erejâig elrendelt kielâgitâsi vâgre- 
hajtâs alkalmăval birdilag le âs feliilfoglalt âs 
641 frtra becstilt okrdk, tehen, borju, kuko- 
ricza, szekâr âs szânabdl ălld ingdsâgok, nyil- 
vânos ărveres utjăn eladatnak.

Mely ărverâsnek a szăszvărosi kir. jârăs- 
birdsâgnak V. II. 391/2—1898. polg. szâmu 
kikiildâst rendelo vâgzâse folytăn a helyszinen 
Szerekăn adosok lakă-ăn leendd eszkozlâsâre
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