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Chemarea presei.
(*) Care este oare chemarea presei 

noastre ?
Nu poate fi alta decât luminarea 

poporului și îndemn la luptă pentru 
toți cari fac parte din neamul nostru.

Și luminarea poporului român este 
cel mai sfânt ideal, căci credem că 
pentru un Român nu poate exista alt 
ideal mai frumos decât acesta.

Dacă aceasta nu o va face fiecare 
dintre noi, atunci ori-ce strein ar veni 
ar pune mâna pe noi și ne-ar tunde 
ca pe niște oi. Căci dacă privim în 
jur de noi și ne gândim la împregiu- 
rările în care trăim, cum unii ne trag 
de-o parte, alții de alta, nu putem de
cât sfe zicem că suntem oaia cea mai 
răbdătoare. Câți iepuri nu se văd astăzi 
scărmănând la lână românească, ca-și- 
când ar fi un blăstăm căzut asupra 
noastră pentru vecie.

Și oare ce este causa la toate aces
tea? Intunerecul neștiinței, care și azi 
încă mai apasă ca o bucată de plumb 
pleoapele multora, și nu-’i lasă ca sâ 
arunce măcar o privire sănătoasă, în 
jurul lor. Ah I dacă toți Românii numai 
barem odată ar privi cu ochii proprii 
în jur de sine.

Și oare veni-va odată acest moment 
de aur?

Noi, cești cari ne-am pus în serviciul 
presei, putem zice că ne-am dat toată 
silința ca sâ accelerăm venirea acelui 
moment. Și dacă până azi poate-că 
mulți dintre noi s’au îndoit în aceasta, 
ne place a crede că de aci înainte nu 
se vor mai îndoi. Căci lupta pentru un 
ideal trebue purtată nu cu anii, nu o 
vieață întreagă, ci lăsată moștenire din 
generațiune în generațiune.

Și de cea mai mare condamnare 
am fi vrednici, dacă ne-am retrage din

luptă tocmai acum, când dușmanii nea
mului nostru râsar din pământ ca ciu
percile, ear’ pe de altă parte ivirea câte 
unui luptător serios se poate considera 
ca un iar fenomen.

Ar fi bine oare sâ repășim acum 
din rîndurile celor puțini, cari au cu- 
ragiul a protege un popor pe care-’l 
smulg toți din toate părțile?

Nu! pentru-că ar fi pâcat sâ lăsăm 
pradă lăcomiei nerușinate o parte a 
celei mai nobile ginte de pe fața pă
mântului, care totdeauna a scris pe stin
dardul seu victorios eliberarea și nobi- 
litarea omenimii. Ar fi o crimă, o la
șitate, a nu ne ridica glasul adevărului 
acum, când poporul român e strivit jur 
împrejur, exploatat fără milă și calum- 
niat în modul cel mai nerușinos tocmai 
de aceia, cari trăiesc din spinarea lui 
răbdătoare până la uimire.

Și-apoi sâ nu uite nimeni cuvintele 
poetului, care zice: »Și Românu ’n veci 
nu piere«. Dar’ și aceea să știe de toți, 
că un popor numai atunci se poate 
considera ca nemuritor, altfel nici nu 
ar avea dreptul a se mai numi popor, 
când fiecare individ e pătruns de ne
cesitatea, de a-’și sacrifica vieața pentru 
înaintarea lui. Vieața unui om nu valo
rează nimic, dacă nu și-o expune pentru 
neamul seu, pe când vieața unui om, 
care și-o sacrifică fără a reserva pentru 
sine nimic, a ajuns culmea valoarei, căci 
prin ea asigură neamului seu nemurirea, 
ori-cât de neînsemnată i-s’ar părea cuiva. 
Egoismul distruge, sacrificiul zidește, 
acest proverb poate fi neînțeles numai 
de aceia, ai căror creeri se mișcă nu
mai atunci, când mai întâiu li-se mișcă 
stomacul.

Cine dorește propășirea neamului 
românesc, vrednic de o soarte mai bună, 
să pună umărul seu alături cu al nostru 
și dacă ne va fi scris să perim cu toții, 
de ar fi urmașii noștri cât de răi, to-

tuși au sâ-’și vină în fire și sâ mun
cească, căci altcum n’ar avea de unde 
și prin cine se hrăni, după-ce vom peri 
noi muncitorii.

frageda lor vîrstă și pot ei să-’și conserve 
cunoștința de limbă câștigată cu atâtea jertfe 
morale, mai ales copiii naționalităților, încât 
ei să nu se închine tendențelor contrare sta
tului, să nu simpatiseze cu frații de un sânge 
de peste hotare și în special cetățenii de 
limbă română să nu graviteze în afară, pre
cum se obicînuește a se zice ?

Și răspunsul pe care Kun îl dă, este: 
sigur că nu.

Aduce spre exemplu poporațiunea română 
din comitatele învecinate cu Ardealul, despre 
care zice, că nu numai că nu vorbesc ungu
rește, dar’ tinerii români chiar și studiile și-le 
fac prin școalele maghiare, și cu toate acestea 
cei mai mulți tineri dintre aceștia, adăpați 
cu cultură maghiară, sunt cei cari mai mult 
conspirează contra supremației maghiare.

E mare deosebirea între cunoașterea limbii 
maghiare fi între simpatia fi patriotismul 
maghiar.

Va să zică de acolo, că un Român știe 
ungurește, nu urmează că să și simtă — un
gurește 1

Ocupându-se apoi și cu chestia naționa
lităților, zice că întâiu de toate aspirațiunile 
lor juste trebue satisfăcute în cadrul vieții 
sociale, și pentru realisarea acestora, reco
mandă următoarele mijloace:

1. Existența cinstită și bunăstarea mate
rială. Dacă aceasta li-se va asigura, naționa
litățile nu vor mai dori soartea fraților lor 
de peste graniță, nu vor mai fi aspirațiuni 
panslaviste și nimic nu-i va mai înstrăina de 
cătră patrie. 2. Respectarea însușirilor lor 
limbistice, istorice și religionare, întrucât aces
tea nu se opun unității statului. 3. Libera 
desvoltare a literaturii lor naționale și a artei, 
în general cultivarea pe cale socială și de 
reuniuni. 4. Deplină egală îndreptățire pe 
terenul politic și administrativ, sistarea bru
talităților fisolgăbirăști și de panduri, dar’ nu nu
mai pe hârtie și în paragrafi de legi, ci în praxă.

Spune mai la urmă, că cu ori-câte legi 
rele ar încerca Maghiarii a împăca naționa
litățile, precum în trecut nu s’a putut aceasta, 
așa nu se va putea nici în viitor.

Apoi încheie:
Așadar* pacea cu naționalitățile, dar' mai 

ales progresul moral al poporului nostru și 
îndreptarea lui morală, pretind în primul rtnd 
ștergerea legilor Kisdeddv-urilor, ori cel puțin 
scoaterea ei din practică. Pe terenul acesta 
plângerile naționalităților sunt deplin juste și 
toate considerațiunile etice, echitabile și po
litice, sunt pe partea lor.

Resvrătirea (?) din Șlșești. Cetim 
în «Trib. Pop.»: Foile ungurești ear’ sună 
alarma! De astă-dată a și fost primejdie mare- 
mare, căci în Șișești era să isbucnească o 
• revoluție valahă».

Eată ce publică adecă ziarele maghiare.
• Tribunalul, se știe, osândise pe vestitul 

popă din Șișești la 2700 fl. cheltuieli de tem
niță. Lucaciu n'a plătit însă. S'a orînduit deci 
execuție, ear’ notarul cercual Fllzy Erno a și 
fost însărcinat să ducă la îndeplinire hotărîrea. 
S’a dus deci la casa lui Lucaciu, dar’ n’a 
găsit acasă decât pe soția martirului, cărei 
i-a spus de ce a venit. Preoteasa i-a răspuns 
însă verde, că nu-'l lasă să cuprindă nimic, 
deoare-ce tot ce este în casă, e a ei... A 
început apoi să ocărască legile ungurești și 
chipul cum se face dreptate în Țeara Ungu
rească și până ce notarul își apăra drepturile 
(? Red.), a pus să tragă clopotele într’o dungă. 
Locuitorii români ai comunei s’au adunat 
grabnic în fața parochiei, înarmați cu sape, 
coase, greble de fer, tîrnăcoape și tot felul 
de unelte ucigașe (? Red.), înfricând pe notar 
că 11 vor omorî, care apoi nici n’a cuprins 
nimica, ci a luat-o la fugă».

încep se recunoască.
Acum, după-ce a trecut atâta amar de 

timp, și după-ce noi încă la început ne-am 
declarat contra legii privitoare la înființarea 
de »Kisdedov«-uri, acum zic, se ivește și 
printre Maghiari câte unul, care zice că e 
păcat de cheltueala ce o face statul cu sus
ținerea Kisdeddv-urilor, care au menirea a 
maghiarisa încă din frageda vîrstă, pe copiii 
naționalităților nemaghiare.

Și acest Maghiar, care recunoaște aceasta, 
este Ktin Samu, care sub titlul > Cultură 
națională și civilisațiune apuseană» a redactat 
o broșură.

Căci, zice autorul acelei broșuri, copiii din 
Kisdedovd pot să învețe limba maghiară în

FOIȚA „REVISTEI 0RĂȘT1E1" S’ascunde vremea ’n vechiul veac, 
Castelu ’n somn e adâncit, 
Păstorul dornic caută sus, 
Copila nu s'a mai ivit.

Mereu o chiamă peptu-’i ars 
De dorul ei; al morții glas 
Răsună ’n negrul, trist castel: 
• Păstor iubite, bun rămas».

(Sibiiu.) Seb. Stanca.

Spiritismul.
Eram într’una din zile la o sindrofie. 

Timpul era trist și brumos cum se întâmplă 
adesea In sesonul iernii. 0 umezeală pătrun
zătoare părea că se lasă de pe înălțimile îm
prejurimii pe umerii noștri și ne simțiam 
bine la gura sobii îndesată și ne strîngeam 
pe lângă ea cu o sensație plăcută.

Era pe la acea oră nehotărîtă, când în
cepe să înopteze, dar’ nu se făcuse încă noapte; 
semi-întunerecul acesta în care eram confun
dați, făcea să apară toate lucrurile pline de 
farmec și de poesie, mediu care dispune min
tea la acele sindrofii lungi, intime, în care 
cei adunați se ascultă cu atâta mai bine, cu 
cât se văd mai puțin.

In adevăr ce poți face la țară pe o astfel

de vreme dacă nu să stai la sindrofie când 
te găsești cu mai multe persoane la un loc 
și când nu dorești încă să se aprinză lampa?... 
Se vorbi mai întâi de una și de alta, până 
ce conversația luă pe nesimțitele o turnură 
mai particulară sau, dacă vreți, mai filosofică. 
Unii negau magnetismul, alții 11 susțineau cu 
credință; unii vorbiră despre spiritismul, alții 
surideau cu ironie. O doamnă amabilă, luă 
atunci cuvântul și fiind că tot ce povestea 
era de ragulă bine gustat, se făcu îndată 
tăcere în adunare. Scaunele fură apropiate 
unele de altele, și toți oaspeții ascultară cu 
religiositate povestirea următoare a spiritualei 
dame.

• Petrecusem în anul acela vara în tovă
rășia mai multor rude și amici la Câmpulung. 
Printre oaspeții Carpaților era și un compo- 
sitor — nu din aceia cari scriu musica pentru 
realiști, ci un poet, ale cărei melodii idealiste 
transportează pe auditor în sferele văzduhului, 
și un profesor bătrân. Acesta din urmă gân
ditor și filosof, era un credincios în felul lui, 
dacă nu tocmai un practicant ortodox. El 
credea în D-zeu și în nemurirea sufletului. 
Fără să vrea se simția totdeauna pătruns 
de o educație primitivă creștinească, dar’ era 
mai presus de toate, discipolul acelora ce 
cred în putința de a se chiema spiritele mor- 
ților. Pretindea că el este un medium; și de

fapt, avea în privirea lui o putere magnetică 
foarte mare.

In plimbările lor lungi prin codrii cei mari, 
musicantul și el, înădiau discuții nesfirșite 
asupra acestui punct, și le continuau chiar 
la masă și adese-ori eram siliți să intervenim 
noi ca să le sflrșim.

într’o zi, bătrânul profesor insistă mai 
mult ca de obiceiu asupra puterii lui ca mediu; 
el sfîrși chiar rugând pe tovarășul său să se 
gândească cu mintea lui timp îndelungat, la 
cineva pe care l’ar fi cunoscut, iubit și să-i 
ceară la Intrarea sa în salon ca să se mani
festeze, venind să cânte la pian bucata’i mu- 
sicală preferată. Mai mult de cât atât, el se 
angajă să facă ca această manifestație să se 
îndeplinească într’un mod absolut. Atunci, 
adăugă el, ai să fii convins și te voi învăța, 
cum cineva poate să devie un medfu.

Cam necrezător, dar cu toate acestea cam 
nervos, compositorul acceptă propunerea. El 
se reculese un moment, și întră în salon 
perplex de tot. Le închise ermetic ușile și 
ferestrele. Fiecare se așeză pe scaun în tăcere; 
pianul fu deschis și se așteptă puțin; bătrânul 
profesor luă o înfățișare inspirată; pronunță 
șoptind câteva cuvinte pe cari le socotirăm 
drept cabalistice; ear’ bătrânul profesor, de
venit foarte palid, nu mai înceta să privească 
înspre pian. La drept vorbind noi toți eram

P&stornl.
— După Uhland —

Păstorul trece ’n drumul său 
Pe lângă negrul vechiu castel, 
Copila șede pe balcon, 
Privește dornic jos la el.

Și tremură zicând cu drag:
>De ce nu pot la tin’ să viu? 
Cum saltă mieii strălucind 
In albul lânei argintiu».

Păstoru-’i zice 'ncet oftând: 
>O vin cu zimbetu-’ți senin 
S'ating obrazu-’ți arzător 
Și spuma albului tău sin».

Și zi de zi In zori de zi, 
Când rouă joacă ’n mii colori, 
Păstorul pleacă la castel 
împins de-a dragostei fiori.

Copila-’i sus; el strigă blând: 
Bin' te-am aflat în zori cu dor;» 
Ear’ buza ei răspunde lin: 
»Bine-ai venit, iubit păstor».
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Dela congregație.
La 28 Martie a. c. s'a ținut congregația 

de primăvară a comitatului Hunedoara cu 
un program de 122 obiecte.

Nu atât însemnătatea obiectelor puse la 
ordinea zilei a fost causa, că adunarea a fost 
cercetată de mulți membri, ci erau eară câ
teva oase de ros de împărțit.

Anume: alegerea unui asesor Ia sedria 
ortanală, apoi alegerea a doi prim-pretori și 
în locul acestora alte alegeri întregitoare, 
devenite eventual vacante.

Atâta nepăsare și indolență din partea 
membrilor români încă nu s’a dovedit, ca și 
cu acest prilej. In urma lipsei bărbaților noș
tri conducători, au mers toate strună și fără 
discuție.

Este timpul suprem, ca o organisare bine 
chibzuită să se tacă și toți împreună să pro
cedăm solidar în ale afacerilor municipale. 
Ca aceasta să se și împlinească, și cu acest 
prilej apelăm la factorii competenți.

S’a primit felicitarea noului guvern, fără 
nici o discuție.

Toate ordinațiunile și decisiunile minis
teriale, bune-rele, cum au fost s’au luat la 
cunoștință.

Până și afacerea de dotație a bisericii din 
Cugir, cu 10.000 fl. care fără drept basat s’a 
respins, încă s’a primit.

Adecă comuna politică resp. representanța 
comunală face cu unanimitate o dotație de 
10.000 fl. pentru repararea bisericii, nu o re- 
curează nimenea, în comună nu se plătește 
nici un arunc comunal și totuși municipiul 
află de bine în o ședință a sa a respinge 
hotărîrea și ministrul o întărește. Unde să 
mai poate vorbi aci de respectarea dreptului 
autonom a comunelor?

Dacă după vederile puternicilor a ocurs 
eroare de formalitate, apoi să fi dispus în
tregirea de lipsă și pretinsă, nu însă să de
cidă respingerea, eacă numai așa.

Ca asesor orfanal s’a ales cu aclamație 
unicul concurent, Sebastian Borha, fostul 
prim-pretor în Hunedoara, în locul său s’a 
ales prim-pretor, vicenotarul Torok Băla, în 
locul acestuia, Pankel, fost pretor, eară locul 
acestuia s’a ținut in suspenso, pentru-că, vezi 
Doamne! tinărul Amos Gligor, jurist absolut 
și cu censură de stat, nu a putut fi candidat, 
pentru-că nu ar fi având praxa prescrisă.

Oare asa s’a procedat și mai înainte ? 
Noi știm că la atari posturi s’au ales de 
multe-ori candidați, cari necum să aibă praxă, 
dară și pentru depunerea examenelor pres
crise li-s'a dat delații de câte un an. Firește 
excepțiunile s’au aplicat la alți domnișori, 
simpaticul tinăr Amos Gligor însă nu se poate 
bucura de acest mic favor.

A urmat alegerea prim-pretorului pentru 
cercul Geoagiu. Dintre trei competenți, 

destul de impresionați, cu toate că din causa 
amorului propriu nimeni nu voia s'o mărturi
sească. Intunerecul aproape complect în care 
ne găsiam, mărea încă mai mult sentimentul 
indefinisabil ce ne cuprinsese. Deodată se 
pării că un fel de nor alb, se detașă de pe 
tavan de asupra pianului. Cu cât se cobora 
mai jos, norul părea că se condensează tot 
mai mult și că devine mai fosforeșcent. Noi 
eram toți emoționați, dar’ compositorul se 
înțelege că era cel mai emoționat dintre toți. 
Ne oprirăm până și respirația, cu toate că 
inimile ne băteau la toți în pepturi ca niște 
ciocane, și tăcerea fu atât de mare, încât s’ar 
fi putut auzi, nu în sensul figurat, ci în rea
litate și sborul unei muște.

Deodată, într’un mod foarte visibil se 
detașară două mâni din norul alb; le văzurăm 
mișcându-se cu agilitatea unui măestru peste 
claviatura pianului.

Un fior scutură auditoriul când compo
sitorul strigă: Oh! Este Poloneza lui Chopin, 
care plăcea atât de mult fratelui meu și care 
i-a adus un succes atât de strălucit!

Această exclamație se păru că comunicase 
mânilor misterioase o agilitate și mai mare; 
eram toți cu privirile pironite pe degetele 
magice ale acelor două mâni spectriale și nu 
ne-am putut opri să aplaudăm, când ultimele 
acorduri răsunară în urechile noastre... In mo- 

Wilhelm Misinski, Tornya și Fekete, cerân- 
du-se votisare nominală și ordonându-se, a 
primit Fekete 137, Misinski 30 și Tornya 9 
voturi.

Este de remarcat, că modestul tinăr cu 
deplină cualificațiune și rutină de 8 ani în ale 
administrației, W. Misinski, care a și substi
tuit deja acest post peste o jumătate de an, 
spre mulțămirea obștei din acea pretură, 
drept recunoștință însă i-a fost trânteala su
ferită, Firește, că legăturile sale de rudenie 
nu putură concura cu celea ale alesului Fe
kete, pentru-că dînsul este din Orăștie și nu 
are neamuri întră nemeșii din comitatul vechiu 
al Hunedorii.

De altcum partidul săsesc din loc, a că
rui candidat a fost Misinski, ca om al lor, 
acum de prima-dată a pățit-o. Avem nădejde, 
că pe viitor își vor trage seamă, că pentru-ce 
și pentru cine aleargă de atâtea-ori la adu- 
rea municipală ca să-’și dee concursul lor. 
De multe-ori am văzut acest partid, de 40—50 
inși, dârîmând, în urma procedurii sale soli
dară, care merită laudă, și eată acum, numai 
odată, când înșiși avură un mic candidat, le 
răsplătiră în un mod necuvenit.

Ar fi tare de dorit, ca pe viitor să Ie ser
vească acest cas de exemplu și îndreptare.

Ca de încheieie, să recapitulăm câte pos
turi sunt ocupate de Români în acest comi
tat cu 95% locuitori, numai Români.

Avem un președinte și un asesor la se
dria orfanală, un vice-exactor, toți aceștia trei 
în gremiu. Eară în 10 preturi, nici un prim- 
pretor, 3 pretori și alții absolut mc. Oare 
stă această disproporție în consonanță cu le
gea despre egala îndreptățire a tuturor na
ționalităților?! ba, nu și eară nul oare mai 
poate fi și vorbă de încredere în organele 
administrative ale comitatului, când suntem 
așa de mașter tratați? Tuturor acelora, cari 
mai sunt nutriți de speranțe deșerte, le zi
cem: ochi aveți și nu vedeți, urechi și nu 
auziți.

După moarte se cunosc faptele omului.
Ori-și-ce fapte mari ar săvîrși omul până 

e în vieață, acelea nu i-se aprețiază, atât de 
mult, după-cum se aprețiază după moarte.

După-ce a încetat din vieață, încep apoi 
urmașii lui a-’i cunoaște faptele, a i-le prea
mări ori a le condamna, după-cum le află 
că merită.

Așa stăm și cu Bănffy. In decurs de patru 
ani cât a stat la putere, i-am cunoscut multe 
din faptele mârșave, cari mai vîrtos în contra 
noastră, a Românilor, au fost îndreptate.

Totuși nu i-le-am cunoscut îndestul și pe 
toate cum i-le cunoaștem azi, după căderea 
sa dela cârma țerii.

Și acestea le aflăm acum într’o broșură 
apărută de curând, al cărei autor, de sine 

mentul acesta compositorul simți o suflare 
dulce trecând peste obrazul lui. Mânile norului 
dispărură, pianul amuți și bătrânul profesor, 
singurul care rămăsese stăpân pe simțirile 
sale, strigă, mândru de resultatul obținut:

— Ei, amice! Ce zici acum? Este expe
riența ce ai făcut destul de conchizătoare ?

Musicantul se declară bătut. Și aproape 
toți eram învinși, însă fără ca să ne putem 
da seamă prin ce putere necunoscută se putea 
produce o astfel de minune.

Cu toate acestea, de atunci tot nu m’am 
încercat nici-odată, ca să chiem lucrurile dist 
părute după care am plâns, adaugă dama 
care povestise și dacă v’am istorisit această 
întâmplare, a fost mai mult ca să vă distrez, 
decât ca să vă îndemn a imita pe bătrânul 
profesor despre care vorbii. De altmintrelea 
avem noi nevoe de dovezi pipăite ca să cre
dem în nemurirea sufletului I...

Când termină această frază un servitor 
întră, aducându-ne lampa și înștiințându-ne 
că masa e gata.

FarmecuPera rupt. Dar’ amintirea lui mi-a 
rămas, și cred scumpii mei cetitori și cetitoare, 
că ceea-ce v’am povestit v’a plăcut. Așa că 
nu mă înșel? („p. n.“) 

înțeles, nici nu poate fi altul, decât faimosul 
Jeszenszky, din a cărui oficină se lansau cele 
mai încornorate minciuni despre naționalitățile 
nemaghiare.

In broșura aceasta s’a dat peste planuri 
îndreptate contra naționalităților nu numai 
pe timpul cât Bănffy a stat la guvern, ci au 
fost făurite și planurile ce trebuiau puse în 
practică după căderea sa. Adecă acela care-’i 
va ocupa locul, să continue pe calea apu
cată de Bănffy.

Astea toate ar fi cum ar fi, dar’ se zice 
că chiar și secrete mari de stat sunt tradate 
în acea broșură, din care causă un deputat, 
Poldnyi, a și întrebat pe actualul ministru- 
president Szăll, că ce pași are de cuget să 
întreprindă contra autorilor broșurii, cari li-au 
făcut de ocară întreagă țeara.

Va să zică Bănffy s'a pregătit, că dacă 
tocmai va cădea el, să nu cadă și sistemul 
seu de guvernare, ci acela să fie dus și mai 
departe,

Numai cât tot i-s’a înfundat acum această 
dorință a sa, dacă nu cumva toată zarva ce 
o produc înșiși patrioții, la urma-urmelor 
n’o să aibă nici un resultat.

Alegerea de preot In Orăștie.

A da un raport fidel despre decursul 
alegerii de preot pentru a Il-a parochie din 
Orăștie, care s'a săvîrșit Dumineca trecută în 
biserica gr.-or. rom. din loc, îmi va fi poate 
peste putință, deoare-ce alegătorii au fost 
desbinați în două partide. Una era pe partea 
dlui Ioan Moța, ear’ alta pe partea dlui Ioan 
Budoiu.

Cu toate acestea mă voiu nisui, ca întru
cât se poate să dau un raport cât mai fidel.

îndată după serviciul divin s’a rostit cu
vântul de deschidere al sinodului porochial, 
prin protopopul local dl V. Domșa, ca preșe
dinte al sinodului.

Alegându-se apoi doi membri de încre
dere, în persoanele dlor Adam Cristea și 
Nicolau Trif s’a cetit lista alegătorilor.

Vre-o 10—13 alegători au fost lăsați 
afară din listă, cu toate-că și-au făcut datoria 
față de biserică. Aceștia s’au și presentat la 
dl președinte și au documentat cu cuitanță, 
că ei încă au drept de vot, și nu știu cum 
s’a făcut, de nu au fost induși în listă.

Dl Dr. Aurel Muntean a făcut apoi pro
punerea, ca să se inducă și aceștia în listă 
cu drept de vot, ceea-ce s'a și primit.

Poate că mulți cari nu s’au insinuat au 
rămas afară.

Cetindu-se apoi numele concurenților, dl 
Dr. Munteanu ia cuvântul și spune, că con
curentul Ioan Moța nu a purces conform 
Statutului organic, căci dînsul nu și-a înaintat 
petiția prin protopop, după-cum prescrie pa
ragraful 17 din Statut, ci comitetului.

La acestea reflectează dl înv. Ioan Branga, 
zicând că tocmai Ioan Moța a purces corect, 
ear’ ceialalți doi nu, anume Ioan Budoiu și 
Ioan Dobre, fiindcă aceștia și-au înaintat pe
tițiile protopopului, ear’ nu comitetului, după- 
cum se spune în concurs. Comitetul a hotărît 
aceasta din acel motiv, fiindcă protopopul nu 
s’a învoit cu publicarea concursului pentru 
al 2-lea paroch, ear’ poporul stăruia pentru 
aceasta, și deci a fost silit să o facă.

Ar fi urmat apoi, că nici unul nu a purces 
corect, și deci alegerea să se nimicească de 
astă-dată.

Totuși s’a ajuns în cele din urmă la în
țelegerea, ca alegerea să se săvîrșească.

Și anume să se voteze pentru toți trei 
concurenții.

Invălmășală numai atunci se întâmpla, când 
unul din o partidă sau alta lua cuvântul, căci 
poporul fără să fi știut de ce era vorba, 
striga: unii nu ne trebue, ear’ alții: ba ne 
trebue, așa încât se putea observa că este 
influențat.

Incepându-se votisarea, care a fost nomi
nală, dela primul vot începând, până la vre-o 
60, a fost date tot pentru Ioan Moța, și apoi 
vre-o câteva pentru Ioan Budoiu, și apoi ear’ 
Moța, așa că la stîrșit s’a constatat, că Ioan 
Moța a întrunit din 156 voturi 125, Ioan 
Budoiu 30, ear’ Ioan Dobre numai unul, dela 

dl Dr. Munteanu, cu toate-că acest din urmă 
a fost cel mai cualificat.

După acestea protopopul V. Domșa de
clară de preot ales pe dl Ioan Moța și închide 
sinodul.

Poporul apoi s’a depărtat. Partida dlui 
Moța a tost toată invitată la dl I. Mihaiu și la 
dl Gelmărean la adălmaș.

Se crede că în contra alegerii se va face 
protest. Ortodoxul.

Scrisoare deschisă.
Orăștie, 29 Martie 1899.

Onorată Redacțiune !

Am aflat, cu multă durere, că publicarea 
recensiunii mele «Repriviri la adunarea gene
rală a «Ardelenei» a avut urmări daunoase 
— materialicește — pentru prețuitul ziar al 
D-Voastre, întrucât dnii Iosif Orbonaș și Ioan
I. Vulcu au trimis abonamentul pe anul tre
cut și au renunțat la ziar pe viitor.

Aveți folosul, că pe anul trecut vi-s'a plă
tit abonamentul, ați avea perderea dubioasă 
pentru viitor, perzând 2 abonenți.

Știu însă, că acești 2 domni și în viitor 
vor si cetească ziarul D- Voastre, e vorbă nu
mai, că d-lor voesc numai a aplica o pe
deapsă față de ziar, pentru-că a publicat o 
recensiune plină de adevir! și voesc să ce
tească — gratuit.

Se poate că acești 2 domni cinstiți doar’ 
s’au subînțeles sub cuvântul «sateliți» din 
»Repriviri<, și de aci isvorește supărarea cea 
mare (?) Eu nu ’i-am numit nici cu numele 
nici prin descriere; mă mir cum să recunosc 
ei singuri.

Vă rog însă să le trimiteți și mai de
parte ziarul, că plătesc eu acele 2 exemplare, 
ca să aibă ocasiune dnii aceștia a ceti acasă 
și eventuala continuare a Reprivirilor, că aceea 
va fi pentru dînșii ca membri din direcțiu
nea institutului nostru «Ardeleana», cu mult 
mai interesantă decât cum au fost Repri- 
virile.

Așa apoi și cei 2 domni vor fi mângă- 
iați, și nici ziarul nostru nu va suferi daună, 
și nu va fi expus pentru acești de 2-ori 3 fl. 
la pericolul licuidăru (li 1) la ce deja au în
ceput a conta niște oameni de mimă O) stri
gând în gura mare, că dorința lor cea mai 
dulce ar fi să cumpere «Minerva» întreagă — 
doar’ cu personal cu tot? — cu câțiva zloțil

Și acești oameni cu astfel de dorințe ti
căloase țață de un institut românesc — încă 
se numesc Români 1

Declar aci în public, că eu singur pri
mesc toată răspunderea pentru toate ce le 
scriu eu; eu nu scriu de după tufă, îmi is
călesc numele; dacă cineva se simte ofensat, 
să nu se folosască de arma ieftină a abzi- 
cerii de abonament, ci poftească numai a 
medita asupra celor scrise de mine, și va fi 
silit a recunoaște adevirul celor expuse atât 
în Repriviri cât și în cele-ce, la cas de lipsă, 
vor urma.

Eu nu cunosc, și nu voiu respecta nici
când un cult de persoane nemotivat, ci cu
nosc numai cult de principii, și anume cul
tul acelor principii, cari generalisează intere
sul sincer — fără uștță — față de Între
prinderile noastre financiare ori culturale.

Sub ușiță înțeleg eu interesul personal 
propriu.

Eu doresc să meargă lucrurile sub con
ducerea de până acuma, dar’ viribus unitis / 
și nu cu monopolisarea unor nechemați; do
resc mai departe, că unde-i lipsă de corec- 
țiune să se facă aceasta.

Să se dee pe față cui nu-’i placel

Cu deosebită stimă

2>r. Aurel Muntean.

Un preot nevrednic.
Nu pot înțelege ce ’l-a îndemnat pe dl 

preot rom. gr.-or. din Geoagiu, Daniil Pop, 
de, când e vorba să extradee cărțile de bo
tez, să o facă aceasta în limba maghiară și 
nu în limba sa maternă, după-cum se cu
vine, și după-cum alți cinstiți preoți o fac 
aceasta.

Sau doară se teme, că nu va fi părtaș la 
întregirea salariilor preoțești, și deci prin aceasta 
voește să-’și arete patriotismul?

Păcat de prescura românească ce o mă
nânci, dle părinteI

Dacă toți preoții noștri ar proceda astfel, 
ce s’ar alege atunci de popor?

Și-apoi ce înțeles au acele extrase de 
botez, dacă însuși botezatul nu le pricepe?

Și aceasta a făcut-o dl preot Daniil Pop, 
cu prilegiul căsătoriei lui Niculae Vassi din 
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Deva cu Fica Jurjiu din Feredeu, unde dl 
preot funcționează ca administrator.

Pentru-ca on. public cetitor sâ se convingă 
despre aceasta, dau aici o copie fidelă a ori
ginalului.

Eată-o:

Polgâri hăzassăgi iigyben bâlyegmentes.
Sz. 2-1899

Lelk.
Keresztelăsi bizonyitvdny.

Alolirt hivatal râszărol hivatalosan bizonyittatik, 
miszerint feredo-gyogyi illetosâgu gr.-keleti vallăsu 
Zsurzs Nikulae foldmivelonek âs torvănyes hitvessă- 
nek Kindea Juonnănak „Sofia" nevii leănya szuletett 
feredo-gydgyon 1877 âvi Mârczius ho 6-ăn âs meg- 
kereszteltetett ugyancsak fiirdo-gydgyon fennirt ido- 
ben năhai gr.-kel. lelkâszi Budoiu Divid ăltal.

A gr.-kel. ielkăszi hivatal.
Feredb-Gydgyon 1899. januâr 26-ăn.

(P. H.) Pap Daniel s. k.,
sigilul bisericei feredo-gydgyi
gr.-or. Feredeu. helyettes pap.

Este de dorit, ca dl Daniil Pop, sâ-'și re
cunoască picatul comis, și să se ferească a-’l 
mai repeta și cu altă ocasiune, căci numai 
spre laudă nu-'i poate servi. c—l.

Guvernul și averile grănițărești.

Averile grănițărești din Bănat au ajuns 
în primejdie.

Guvernul prin articlul de lege XIX. din 
1898, cere dela comunitatea grănițărească ca 
să dee pădurile sub administrația statului.

Representanța comunității de avere a gră- 
nițerilor din Bănat, din această causă și-a ți
nut adunarea generală la 22 Martie n., sub 
presidiul dlui Curescu, care a adus aceasta 
la cunoștința celor de față.

A luat parte la această adunare și fișpa- 
nul Pogăny, ca trimis din partea guvernului

Cum însă dl președinte Curescu totdeauna 
a fost omul guvernului, și e și de present, 
cu greu se va putea face ceva, ca aceste 
averi, câștipate prin sângele bravilor grănițeri, 
să nu ajungă pe mâna guvernului, care să le 
exploateze apoi cum lui îi place.

Dacă dl Curescu nu voește să apere cu 
zel aceste averi grănițărești, credem că se 
vor afla ei alții, cari să se opună acestei ce
reri neîndreptățite a guvernului, și să sară 
întru apărarea acelor averi, câștigate cu atâta 
vărsare de sânge, căci la din contră, ei sin
guri vor simți pentru totdeauna această perdere.

Un rătăcit.
Din prilegiul sărbării zilei de 15 Martie, 

precum în toți anii, așa și de astă-dată, clica 
ungurească din Deva și-a sărbat ziua liber
tății cu pușcături de trascuri.

Cu musica werkului din Piski în frunte, 
cu stindarde, cocarde și tricolor național 
maghiar au plecat în corpore dela casele 
corporațiunii meseriașilor până la biserica ca
tolică, ear’ de aci au percurs toate stradele 
cântând nota lui Kossuth și Răkoczy până 
la reduta orașului. Aci s’a început apoi ade
vărata sărbare. Vorbiri peste vorbiri, decla- 
mări de poesii, cântece naționale etc. etc., 
de credeai că nu e alta, decât tocmai ziua, 
în care li-s'a realisat ideea de stat maghiar,

N'am nimic contra acestei sărbări, și aș 
dori ca nici ei să nu ne împedece a sărba 
pe ale noastre zile însemnate.

Mă ocup de ea, fiindcă a luat parte și 
un fiiu rătăcit al neamului nostru, renegatul 
Ciontea Jănos, proprietar în Deva, și toto
dată ales membru ord. în comitetul parochial 
al bisericii gr.-or., care a zis că el e silit să 
iee parte și va lua și de aci înainte, deoare
ce după Unguri trăește.

Ce este mai de condamnat din purtarea 
sa este, că însuși s’a presentat la corpora- 
țiunea meseriașilor și s’a îmbiat să ducă el 
steagul. Și bine înțeles că 'l-au primit cu bu
curie, văzând atâta patriotism la dînsul.

Să fi văzut apoi pe portărelul nostru, 
căci este și portărel la a Il-a Reuniune de 
înmormântare din Deva, îmbrăcat din tălpi 
până în creștet cu o pantlică tricoloră ma
ghiară, lată de 2 palme peste piept, de-’i 
atîrna până jos, cum mergea de măreț în 
fruntea banderiului cu steagul în mână, stri
gând la >ăljen«-uri până a răgușit,

Și acest rătăcit ocupă încă loc în comi
tetul parochial al bis. gr.-or.

Ar fi de dorit, ca presidiul și ceialalți 
membri ai comitetului să delăture din mijlo
cul lor pe acest rătăcit, care nu merită nu
mele de Român, cil atât mai vîrtos, că chiar 
și dl protopresbiter George Roman, ’l-a 
văzut ducând steagul în fruntea banderiului.

Sâ-’ți fie rușine, dle Ciontea Jănos!
Călătorul.

Treburi Orășenești

In ședința representanței orășenești ținută 
la 30 Martie a. c., care de altcum a fost foarte 
slab cercetată, s’a pertractat următoarele afaceri:

1. Cumpărarea locului de lipsă pentru dru
mul de comunicație cătră Gelmar-Geoagiu, dela 
Schulleri s’a amânat pe alte 30 zile, nefiind 
de față numărul membrilor prescriși. Procedura 
la înstrăinare și acuirare de avere comunală, 
fiind prea greoaie, pentru aplicarea alor trei 
termine, și mai vîrtos, fiindcă §. 110 a legii 
comunale să interpretează și practisează rău, 
în principiu s’a decis, că Ia proxima ocasiune 
să se provoace un decis a forurilor mai înalte, 
deoare-ce municipiul este în eroare, când pre
tinde totalitatea membrilor comunități) în două 
rînduri.

2. întregirea statutului de clădire orășe
nesc s’a dat unei comisiuni spre staverire și 
aducere la pertractare în proxima ședință 
a representanței.

3. Tot așa s’a purces și cu statutul des
pre cărăușii. — Ar fi de dorit, ca publicul 
orășenesc să se intereseze mai cu deadinsul 
despre statutele ce să croiesc, căci atunci 
nu ar păți, ca bună oară cil statutul de orele 
cârcimelor, cu cela a repartiției pășunatului, 
cu contractul luminării electrice, cu modul 
de împărțire a competinții lemnelor de foc 
și alte multe. — Trebue să se știe, că precum 
să așterne, așa va odihni fiește care locuitor 
al orașului, ear modificarea acelora este greoaie.

4. Dificultățile făcute la socoatele anilor 
1893 și 1894 din partea municipiului și în a 
revisoriatului, precum să afirmă în program, 
să pot atribui singur numai superficialității 
organelor orășenești, cari sunt însărcinate cu 
compunerea și instruirea acelora. Deși man- 
citățile înșirate au fost Ia timpul său amintite 
în firul pertractării, totuși acelea nu s’au ob
servat, acum însă, de voie de nevoie, orașul 
este silit a le întregi, firește la comandă, care 
împregiurare revarsă o lumină tristă asupra 
organelor orășenești.

5. Licitarea din munte a pășunei folosite 
de gornici, să încuviințează și să staverește 
plata gornicilor cu câte 180 fl. la an.

6. Raportul >proventelor fixe* nefiind în 
destul de clar și eruit, să decide întregirea lui.

7. Rațiunile și Bilanțul scaunului orfanal 
local să ia la cunoștință și să expun la ve
dere publică pe 15 zile.

N0UTĂTI
Adunarea generală a > Asociațiunii pentru 

literatura și cultura poporului român* se va 
ținea anul acesta, după-cum aflăm, la Deva.

*
Societatea pentru fond de teatru român. 

In ședința comitetului din 9 Martie n. s’a 
hotărît, ca adunarea generală să se țină anul 
acesta la Abrud, în 16 și 17 Iulie n. Fiind 
cassarul societății V. Bologa bolnav, cu pro- 
vederea agendelor societății este încredințat 
cassarul substitut N. Petra-Petrescu, ales în 
ședința din 14 Martie. Secretarul a fost în
sărcinat din partea comitetului, ca să adune 
portretele tuturor membrilor fundatori și pe 
vieață, pentru a se face din ele un album. 
Anuarul pe 1898 va apare în curând, și va 
cuprinde și o revistă despre mișcarea tea
trală din 1898 a Românilor din Ungaria și 
Transilvania. *

Distincțiune. Iubitul nostru poet, dl George 
Coșbuc, a fost distins din partea M. S. Re
gelui României cu gradul de cavaler al ordi
nului «Steaua României*.*

Mulțumită. Subscrisul prin aceasta aduc 
în numele poporului din Orăștioara-de-jos 
mulțămită fierbinte institutului de credit și 
econ. din Orăștie, «Ardeleana*, pentru suma 
de 50 fl., ce a dăruit-o pe seama școalei. 
Asemenea și dlui preot Iosif Drăgoțel, care 
a cumpărat pe seama bisericii un clopot în 
preț de 114 fl. și un policandru în preț de 
14 fl. Nicolau Popovici, înv.*

Eljen Urechiăl Cetim în foile de dincolo: 
Duminecă la orele 10 și jum. înainte de 
amiazi, au visitat Ateneul un număr de șco
lari Unguri din Dobrițin, cu doi profesori ai 
lor. Dl vice-președinte întâmplându-se acolo, 
nu numai li-a permis visita fără plată, ci li-a 
dat și explicațiuni. La urmă li-a spus: «Ve
deți, noi Românii nu avem nici un simță
mânt rău față cu Maghiarii și desaprobăm 

I numai procedările tiranice și desnaționalisă- 
toare ale guvernanților D-Voastre. Eu sunt 
Urechiă cel zilnic înjurat de jurnalele D-Voas- 
tre și totuși nu v’am mâncat pe nici unul*.

Tablou!
Băieții strigară: Eljen Urechiă!
Ei s’au dus încântații de cele-ce văzură și, 

credem, și convinși, că Urechiă nu este un 
maghiarofob și că la dejun și Ia prânz, nu 
mănâncă câte un Ungur.*

Urcarea salariilor oficerilor. «Reichs- 
wehr« din Viena aduce știrea că în budgetul 
pe 1900 este proiectată urcarea salariilor 
oficerilor. Și anume un sublocotenent 840 fl., 
locotenent 1020 fl., căpitan de cl. II. 1200 
fl., căpitan de cl. I. 1500 fl., maior 2100 fl., 
subcolonelii cu dotatiune mai mică 2600, cei 
cu mai mare 3000 fl., un colorfel 3600 fl.

♦
Cassar îngâmfat. Cassarul căii ferate dela 

stațiunea din Orăștie, un Jidan, deja de mai 
multe-ori a ținut să arete țeranilor, că el este 
înzestrat cu cultură — maghiară. In 28 1. c. 
un fecior de țeran din Teuș, care a venit în 
afaceri Ia Orăștie, voia să se reîntoarne acasă. 
Când s’au dat biletele, a cerut și el bilet 
până la Teuș, de sine înțeles că românește, 
deoare-ce ungurește nu știa. Jidanul îngâmfat 
n'a voit să-i dea, prefăcându-se că nu știe 
ce cere. Atunci feciorul a zis că să-’i dee 
unul barem până la Bălgrad. Văzând Jidă- 
nașul, că și acesta îl cere românește, s’a în
furiat, și a început a-’l înjura în modul cel 
mai »kocsis-«esc, aruncându-’i pe urmă biletul 
pe masă. Mai încet, dle cassar, cu înjurăturile, 
căci nu ne aflăm în — Asia. Dacă nu-'ți 
convin locuitorii acestor ținuturi și nu voești 
să le auzi limba, atunci poftește în — China, 
Ar fi de dorit, ca autoritățile supreme să 
aducă la reson pe acest domnișor îngâmfat, 
că de unde nu, își va da și el odată de om.*

„Grănițerul", institut de credit și eco
nomii, ca societate pe acțiuni în H.-Dobra, 
și-a început activitatea la 23 Martie 1899 
st. n. și face următoarele operațiuni: a) pri
mește depuneri spre fructificare după cari 
solvește 6% interese, b) excomptează cambii 
cu cavenți, c) acoardă împrumuturi pe cambii 
cu acoperire hipotecară, pe hipotecă și pe 
obligațiuni cu cavenți. Direcțiunea.*

Aniversarea proclamării regatului ro
mân. Dumineca trecută s’a sărbat în Bucu
rești cu mare pompă aniversarea proclamării 
regatului român. In revărsatul zorilor s’au 
dat 101 salve de tunuri. La 10 ore s’a ser
vit un Te-Deum, la care au luat parte toți 
miniștri și alți mari bărbați de stat din capi
tală. M. S. Regele Carol, a primit cu acest 
prilegiu, adrese de felicitare din toate un
ghiurile țerii. *

Primul premiu ce s’a dat la balul de 
costume orientale, arangiat la 11 Martie în 
Bologna, ’l-a câștigat contesa Venturoli Matei, 
care purta un frumos costum național româ
nesc. *

Dela „Academia Română". Sesiunea 
generală a «Academiei Române» s’a deschis 
în săptămâna aceasta. Sunt 5 locuri vacante 
de membri: două în secțiunea literară, prin 
moartea lui G. Chițu și Alex. Roman; două 
în secțiunea istorică, prin răposarea lui Al. 
Odobescu și A. Papadopol-Calimach; unul 
în secțiunea științelor, locul lui Ioan Ghica. 
Vor trebui să se aleagă așadar’ în această 
sesiune membri noi. *

Curs supletor de musică. In adunarea 
reun. înv. gr.-cat. din archidiecesă, ținută în 
Sibiiu, dl luliu Bardossi, insp. scol. reg. în 
r., considerând, că atât musica vocală cât și 
cea instrumentală nu este propusă în măsură 
nici barem suficientă în școalele noastre po
porale, a propus ca pentru delăturarea acestei 
scăderi să se roage Prea Veneratul Consistor 
Metropolitan, ca să deschidă în vara anului 
1899 un curs supletor de musică de 6 săp
tămâni în Blaj, deoare-ce cunoscut lucru este, 
că musica nobilitează inima și simțul, stîrnește 
pietatea religioasă și influințează mult la ri
dicarea cultului divin și astfel învățătorii ini- 
țiați fiind în cântul figurat să vor putea mai 
cu ușurință organisa corurile cu școlarii și 
adulții. Adunarea primește propunerea și de
cide a să recerca toate despățămintele din 
archidiecesă, ca și dânsele se sprijinească din 
toate puterile causa presentă prin represen- 
tațiuni la locurile competente.

*
Exposiție de păpuși. Aflăm că peste 

câteva zile se va deschide, într'una din sălile 
Ateneului, o oxposiție de păpuși, organisată 
de M. S- Regina. Aceste păpuși au fost dă
ruite parte de doamnele române, ear parte 
din străinătate. După terminarea exposiției, 
păpușele vor fi trimise la Neu-Wied și de 
acolo la exposiția din Paris. Tot la Ateneu și 
în aceeași sală, mai e expusă, după-cum se 
știe, Evanghelia scrisă și împodobită de M. 

S. Regina pentru catedrala din Curtea-de- 
Argeș. Acum s’a adus și o ocnă de sare, în 
miniaturi, lucrată de Regia Monopolurilor 
Statului, pentru exposiția din Paris. Prețul 
Intrării pentru o persoană este 1 leu, pentru 
militari 50 bani, ear pentru elevii din toate 
școlile și pentru copii în general 25 bani. M. 
S. Regina, cu îndestul cunoscuta-i dragoste 
pentru copii, a decis acest preț mic, pentru 
ca să poată veni copii cât de mulți. Produsul 
acestei exposiții a fost destinat de M S. 
Regina în folosul policlinicei „Regina Elisabeta".*

Un milion pentru săraci. Văduva baro
nului Hirsch a făcut o fundațiune de un mi
lion floreni cu destinațiunea, ca din interesele 
acestei fundațiuni să se dee împrumuturi să
racilor din Ungaria, după cari petenții nu 
vor avea să plătească interese și pot să le 
depureze în rate ori-cât de mici. Suma îm
prumutului nu poate fi mai mică decât 50 fl. 
și nici mai mare decât 300 fl. împrumutul 
se dă pe lângă cavență și poate să ceară 
ori care sărac, fără deosebire de confesiune 
și naționalitate. *

O fată curagioasă. Intr'un spital din 
Voilak, Rusia, se afla un tinăr, în vîrstă de 
vr’o 19 ani, greu bolnav. Boala i-a causat-o 
o mare umflătură pe trup, pe care medicii 
nici decât nu o puteau vindeca. Un medic 
a propus în cele din urmă, ca să se taie o 
bucățică de piele sănătoasă de om, și să se 
pună pe rană, și aceasta voia să o taie de 
pe trupul bolnavului, dar' acesta nu s’a în
voit. O fată tinără dintre îngrijitoarele spita
lului, s’a învoit ca să se taie din trupul ei o 
bucată de piele. Medicul a și tăiat de pe umă
rul tinerei fete bucata de piele, și a pus-o 
pe rana tinărului, care nu peste mult s’a 
vindecat.

*
In atențiunea măestrilorl Cei-ce doresc 

a angaja vre-un băiat la meseria lor, și în
deosebi domnii măiestri tâmplari, să se adre
seze dlui Petru Dalea, înv. în Tirnova, p. u. 
Resicza.

Aducem la cunoștința on. cetitori, că săp
tămâna aceasta a ieșit de sub tipar „Taina 
celor 12 Vineri mari de peste an și 
rugăciune pentru vremuri grele“, 
edată de dnii Iosif Tăbăcariu și Ilie Tur- 
dășan. Doritorii a o avea, să grăbească cu 
procurarea lor.

Din public.
— Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta redacțiunea 

nu primește răspunderea. —

Onorată Redacțiunel
Din corespondenta publicată in «Revista 

Orăstiei* Nr. 11. — de Dr. A Muntean, aflu 
că intre altele multe Dsa — se tanguieșce și 
asupra mea că am votat la adunarea gene
rala a Institutului «Ardeleana* tienută in 
anul acesta. •— Tocmai la propunerea den
sului s’a alesu o comisiune verificatore, — 
aceasta a esaminat conspectul cu acțiile de
puse, — intre caialalți am fost și eu propus
— si adunarea m’a verificat și pre mine; fiind 
deci și eu verificat — m’am foldsit de drep
tul — meu — am votat pe cine am voit. — 
Dsa fiind — present a avut voie liberă — 
să protestedie — să insinue recursu — deacă 
n’a făcut aceasta atuncea — și are — așia 
mari dureri — intre altele multe, și fața de
— modesta me personă — poftească și facă 
arătare la tribunal — contra adunărei — să 
se nimicească — tote acele concluse — și 
alegerea făcută, fația de — ceiace mă pri- 
veșce pre mine, pentru păcatele — și — 
iregularitățile mele eu voiu da seama. —

Eli’a Popoviciu.
Am fost rugați să o publicăm întocmai 

după-cum a fost manuscrisul.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Lotci. De-ai fl mai aproape, zilnic te-ași sur

prinde în visurile-'ți interesante, visuri visate cu ochi 
deschiși la ziua dalbă. Cum însă aceasta nu o pot 
face, îți doresc visuri plăcute cu ochii închiși în mie
zul nopții! Ah ochi albaștri. .. nu mă mai faceți se 
plâng mereu 1! Alccu.

Lui „N’ai idee“... Trec ani, trec luni și trec 
zilele ca clipele, ear’ noi alăturea cu ele ne îngropăm 
iluziile dulci din fericita noastră copilărie...

Aducerile aminte încep a'mi face „promenada", 
ear' eu îmbătrânit în năcazurile zilelor mai rup câte 
o creangă din suvenirile apusă... ca astfel se-’mi mai 
mângăiu trudita'mi vieață...

Tu ce copil frumos erai... și cum știam noi să 
„cucerim"... acum... acum ne cuceresc „altele" pe 
noi. — Nu voesc se me mai scufund pe acest po
vârniș, pentru-că mi e teamă de un tragic sfârșit!!!

Voesc să te întreb că ce mai faci în „satul" 
fericitor în care te afli?

Și fi-vei atât de amabil ca tot la această drăgă
lașe rubrică se-’mi răspunzi! ? ? Decebal.

POSTA REDACȚIEI.
Dlui V. D. în M. M. N’ai decât să te adresezi 

de-adreptul ministrului de interne.
Dlui 5. 5. în S. Păstorul a fost cea mai reușită, 

pe care am și publicat-o.
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Mulțumită publioă.

La reuniunea sodalilor români din Sibiiu, 
au incurs următoarele daruri:

1. Ilustritatea Sa P. S. D. Nicolae Popea, 
episcopul Caransebeșului din prilejul ultimei 
noastre producțiuni s'a îndurat prea grațios 
a ne trimite 6 fl., din cari 3 fi. s’au depus 
în libelul fondului văduvelor și al orfanilor 
meseriașilor români din Sibiiu și 3 fl. în li
belul fundațiunei «Antoniu Bechnitz» cu me
nirea de a se cumpăra cărți.

2. D-na Rosalia Ganea, soția vicepreș. 
Ioan Ganea, măiestru cojocar ne-a dăruit o 
măsăriță în preț de 2 fl. și 3 ștergare pen
tru icoane, în preț de 3 fl.

3. D-șoara Aurelia Bogorin ne-a dăruit 
o perinuță de păstrat ștergare, cum și patru 
ștergare de șters praful, în preț de 3 fl. 50 cr.

4. Cărți am primit dela stimabilii domni: 
aj Ioachim Munteanu, paroch în Gurarîu-

lui: »Amicul familiei», tomul II. și III; «Tran
silvania» din 1881—1887 (cartonată), «Me
morialul» din 1881, cum și 4 exemplare din 
«Monografia culturală a comunei Gurarîului»;

b) Gavriil Hango, spiritualul penitencia
rului în Gherla, 10 exemplare din opul «Un 
vis, narațiune din vieața unui preot»;

c) Dr. Ilie Cristea, secretar consistorial, 8 
exemplare din opul «Alexandru Roman, 
1826—1897. Material pentru biografia și ac
tivitatea lui», de Ilie Dinurseni;

d) Pant. Lucuța, căp. c. și reg. în pens. 
«Foaia Pedagogică» pro 1897;

ej Nicolae Cărpenișan, paroch, Răhău, 5 
exemplare din «Monografia comunei Răhău»;

f) Mihail Jourca, notar în Rășinari, mai 
multe opuri de diferiți autori;

g) George Poponea, culeg, tip., zelosul 
notar al Reuniunei mai multe tomuri de 
diferiți autori.

5. Emil Pătruț, măiestru măsar, a lucrat 
în mod artistic o lădiță cu inscripția «con- 
tribue cu crucerul tău la alinarea suferințelor 
văduvelor și orfanilor meseriașilor români»; 
lădița, ce este țintuită pe părete în local, 
ear’ crucerii ce incurg se adaug fondului vă
duvelor etc., pe dl Pătruț ’l-a costat 22 fl., 
ear* Reuniunei o a predat cu 8 fl.

6. Călușerii dela producțiunea ultimă, ta
bloul lor spre a fi expus în Reuniune.

7. Membrii Reuniunei dnii George Spă- 
tariu, Lazar Ucenic și Dumitru Balteș, sodali 
măseri ne-au dăruit mai multe cuiere și alte 
obiecte și mobile de măsărit.

Ne simțim plăcut îndatorați a aduce aces
tor spriginitori ai Reuniunei noastre mulțu- 
mitele noastre sincere.

Sibiiu, 6/18 Martie 1899.

Comitetul «Reuniunei sodalilor români din 
Sibiiu*:

Fictor TordășLanu, George Poponea, 
președinte. notar.

Țiganul la stână.

Mult îi place Țiganului oaia. De aceea a 
și zis el într’un suflet că «bună-i oaia și viuă 
și moartă!»

Și într'adevăr, Țiganul are dreptate, că 
oaia este bună și viuă și moartă. Și cum să 
nu fie?

Viuă este ea bună pentru-că dă oamenilor 
lapte din care se face pe la stână gustosul 
caș. Ș’apoi dă oița lână, care se vinde cu 
preț bun.

D’apoi ce să mai zici încă de micii sbur- 
dalnici, cari când se taie sunt așa de fragezi 
și gustoși, când se frig pe frigare, par’că 
îți vine să-’i înghiți întregi. D’apoi încă ce 
plăcere-i a-i duce la gură cu furculițele ma
mei, pe earbă verde, sub umbră de copaci 
mirositori și a-i uda cu busuioci

Da și moartă îi place oaia Țiganului, pen
tru-că și atunci se trage folos dintr’însa, căci 
i-se ia caldul cojoc și i-se mănâncă carnea 
cea grasă friptă pe cărbuni ori fiartă cu 
curechiu.

Deci nu-i mirare, că oaia îi place mult 
Țiganului. D’apoi cașul ?

De dragul cașului rătăcește Țiganul câte
odată, dară nu rar, și pe la stână. Pricina 
visitei lui pe aici este nu cașul, Doamne fe
rește, ci el își caută doară numai calul pribegit.

Ajungând Țiganul în fața stânei începe 
a glăsui:

«Bună ziua stână
C’o bucată de caș în mânăl 
Da tu baci, 
Ce mai faci?
N'o nimerit pe aici pe la stână 
Un cal împedecat cu lână?»

Se’nțelege, că ciobanii mor de rîs la o 
astfel de avorbire țigănească, care are de scop 
să acopere adevăratul scop al visitei lui la 
stână. Țiganul nu-’și află «calul împedecat 
cu lână», ci o mulțime de căiuți împedecați 
cu lână și’n urmă gustă din mâna lor — ca
șul, din care îi fac parte ciobanii buni la 
inimă, după ce au făcut mulțime de glume 
pe sama oacheșului și flămândului Țigan.

FEL DE FEL
„Regatul" cerșitorilor. — Intr'o pădure 

din provincia japoneză Șinnanno se află o 
comună întreagă de cerșitori, care deja există 
de vr’o 40 de ani și numără ca la vre-o 300 
de locuitori, între cari și femei și copii. In 
fruntea locuitorilor cerșitori stă un «rege», 
un bărbat ca de 60 de ani, care domnește 
peste supușii săi cu o putere aproape abso
lută. Când timpul este cald, toți locuitorii 
dorm sub cerul liber, și numai iarna, sau 
când plouă, își construiesc niște corturi din 
hârtie groasă oleată. Dimineața cum se scoală, 
își împachetează tot ce au în lăzi și își perd 
urma, împărțîndu-se în grupuri de cerșitori 
prin comunele vecine, ear’ seara se întâlnesc 
iarăși în pădure, unde în comun cinează, beau 
și petrec veseli în jurul focului.

Despre acești cerșitori n’a știut nimeni 
nimic până acum câți va ani. Dacă vr'un cer- 
șitor voiește să între în tagma celor vre-o 
300, atunci acesta trebue să-’și istorisească 
«regelui» pe larg toată biografia, care apoi 
hotărește. Regele mai are drept a exclude 
din societatea lor pe membrul, care nu se 
poartă bine; el împacă pe cei certați și pe
depsește pe cei vinovați. Autoritatea «regelui» 
stă într’aceea, că el e întemeietorul acestui 
«Stat» și a fost cel dintâiu, care și-a aflat 
adăpost în acea pădure, mai alăturându-se la 
el pe rând tot câte unul.

De amintit mai este ca ceva curios, că 
cerșitorii își permit și luxul unei băi calde, 
ceea-ce pentru Japonezi este un lucru absolut 
necesar. Anume cerșitorii sapă groapă în pă
mânt, păreții îi acoperă cu hârtie oleată, varsă 
apă în groapă, apoi aruncă petri încălzite și 
astfel baia caldă e gata.

*
Puterea vindecătoare a somnului. «Zeit- 

schrift fur diătetische Therapie» din Berlin 
publică niște observări foarte interesante din 
peana Drului Beewald despre puterea vin
decătoare a somnului. Eată ce zice: Somnul, 
sau cel puțin odihna în pat se folosește încă 
foarte puțin în medicină. Sunt însă două 
morburi, cari pretind necondiționat somnul: 
anemia și nervositatea. Causa principală a 
anemiei este, că sângele e lipsit în oare-care 
chip de a primi destul oxigen. De aceea este 
foarte greșit, ca pe un anemic să-’l curezi 
curezi cu vecinice plimbări, sau exerciții tru
pești, cari tocmai pretind o dobă mare de 
oxigen. In primul rând trebue așadar’ liniște 
și încă prin repaus în pat. Somnul lung și 
aerul curat este cel mai bun mijloc și în 
contra nervosității. Medici din Paris nici nu 
au mai trimis azi pe bolnavii de nervositate 
la stațiuni balneare unde sunt la ordinea zilei 
balurile, teatrele și alte petreceri sgomotoase, 
ci le impun o cură de 4—6 săptămâni de 
repaus în casă.

*
Consumația tutunului în toată lumea. 

Un statistician austriac cu numele Neumann- 
Spallart a alcătuit de curând o statistică asu
pra consumației tutunului pe an în lumea în
treagă. După calculele sale, se consumă pe 
an în întreaga lume nici mai mult nici mai 
puțin decât șase sute optzeci milioane chilo- 
grame de tutun, representând o valoare de 
trei miliarde de franci. Din această cantitate 
singură Francia consumă pe an două sute 
nouăzeci-și-patru miliarde țigări sau o miie 
două sute pe secundă.

*
Ștampilele poștale în 1900. In toate 

țările e datina ca ștampilele poștale să con
țină și ultimele 2 cifre ale anului curent. Anul 
1900 având 2 nule ca ultime cifre, mulți în
treabă cum se va însemna anul acesta pe 
stampilii. Congresul internațional al poștelor 
a decis ca datina să se țină și în anul 1900 
și pe stampilii să se însemne numai ultimele 
două nule.

*
— Unde alergi așa grozav?
— Alerg să-’mi caut o nouă bucătăreasă.
— Cum? Pentru atâta treabă așa aler

gătură?
— Neapărat: altfel gătește nevastă-mea.

Pentru redacție responsabli: Petrii P. Barițill.
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ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birdsâgi vâgrehajtd az 1881. âvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ârtelmâben ezennel koz- 
hirrâ teszi, hogy a ddvai kir. tdrvânyszâk 
1895. âvi 8268 szâmu vâgzâse kOvetkeztâben 
Pap Tivadar kdrdsbânyai iigyved âltal kâp- 
viselt «Crișana» takarâkpânztâr javâra Lu- 
cseszk Iuon lui Âvrâm âs târsai ellen 80 frt. 
s jăr. erejâig 1898 âvi junius hd 23-ân fogana- 
tositott kielâgitâsi vâgrehajtăs utjân lefoglalt 
âs 320 frtra becstllt Kâmpeân Iuonnal kât 16 
âs kât Okorbâl âlld ingosâgok nyilvânos âr- 
verâsen eladatnak.

Mely ârverâsnek a korosbânyai kir. jârâs- 
birdsâg V. 54/5 1898 szâmu vâgzâse folytân 
80 frt. tokekovetelâs, ennek 1894 âvi novem- 
ber hd 23. napjâtdl jârd 6°/0 kamatai âs eddig 
Osszesen 52 frt 55 krban birdilag mâr meg- 
âllapitott kdltsâgek erejâig Rovina kdzsâgben 
vâgrehajtâst szenvedettek lakâsăn leendo esz- 
kozlâsâre 1899 evl âprilia hâ 5 napjânak delu- 
tâni 1 orăja hatâriddiil kitUzetik ăs ahhoz a 
venni szândâkozdk oly megjegyzâssel hivat- 
nak meg, hogy az ârintett ingdsâgok az 1881. 
âvi LX. t.-cz. 107. 6s 108. §-a ârtelmâben 
kâszpânzfizetâs mellett, a legtdbbet igârdnek 
becsăron aiul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elârverezendd 
ingdsâgok vâtelârâbol a vâgrehajtatd kOvete- 
lâsât megeldzo kielâgitâshez jogot tartanak, 
a mennyiben râszUkre a foglalâs korâbban 
eszkozoltetett volna âs ez a vâgrehajtâsi jegyzo- 
konyvbdl ki nem tiinik, hogy elsfibbsâgi jelen- 
tâseiket az ârverâs megkezdâseig alulirt kiktll- 
dottnâl irâsban beadni, vagy pedig szdval 
bejelenteni el ne mulasszăk, mert kiilOnben 
csak a vâtelâr fdloslegâre fognak utaltatni.

A tOrvânyes hatârido a hirdetmânynek 
a birdsâg tâblâjân tortânt kiftiggesztâsât kd- 
vetd naptdl szămittatik.

Kelt KdrOsbanyăn, 1889 âvi mârczius hd 
11. napjăn.

Szdllosy Jânos 
kir. bir. vâgrehajtd.

Sz. 5596/1898. tlkvi. (509) 1-1

Ărveresi hirdetmănyi kivonat.
A szâszvârosi kir. jărăsbirdsâg mint telek- 

konyvi hatosâg kOzhirrâ teszi, hogy Szimu 
Niculae vâgrehajtatdnak Arszu Izidor vâgre- 
hajtâst szenvedd elleni 37 frt 60 kr. tdkekd- 
vetelâs âs jăr. irânti vâgrehajtâsi tlgyâben a 
dâvai kir. torvânyszâk a szâszvârosi kir. jărăs- 
birdsâg teriiletân levâ Romoszon fekvd a 
romoszi 414 szămu tjkvbe A f 1 r. 893 
hrsz. 8 frt, az A f 2 rend 898/1 899/T hrsz. 
179 frt, az A f 3 rend 1304 hrsz. 6 frt. az 
A f 4 rend 1653. 1654 hrsz. 120 frt, az A 
f 5 rend 3150/a hrsz. 60 frt, az A f 6 rend 
3245 hrsz. 24 frt, az A f 8 rend 3831 hrsz. 
36 frt, az A f 9 rend 4347/a hrsz. 54 frt, az 
A f 10 rend 5171 hrsz. 29 frt, az A f 11 „Minerva" institut tipografic
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Anunț.
Subsemnatul am onoarea a aduce la cunoștința onoratului public și on. 

domni comercianți de pescărie, că marele deposit de pescărie ce ’l-am avut 
timp de 32 ani în Brașov, ’l-am permutat cu începerea anului curent aici în 
orașul Orăștie (Szăszvăros) tot sub firma veche a lui Vasilie N. Bidu și po
sed în magazinele de aici tot felul de pescărie sărată. Iarna și proaspăt, 
precum: Crap mare, Crap mijlociu și mio (Șeran), Somn mare, fără 
capete și fără oase (Țagofj, Morun, Plătică mare și mioă (Veverigă), 
Stiucă și alte diferite soiuri de pescărie, precum Iore roșii moi și tes
cuite, Icre negre moi și tescuite, diferite Stafiderii negre, Solta- 
nine și Elene, Măsline mari și mici.

Vânzarea în en gros și en detail. La cererea onoratului public trimit și pa
chete poștale dela 5 kilo în sus.

Aflându-mâ întotdeauna în posiție de a concura atât în calitatea mărfu
rilor cât și cu prețurile cele mai convenabile, rog deci pe onoratul pu
blic și pe onorații comercianți de branșa aceasta, a m£ onora ca și până 
acum cu onoratele comande a d-lor, promițend că întotdeauna voiu efectul 
comanda prompt și oât se poate mai urgent.

Cu toată stima
V. N. Bidu

in Orăștie (Sftâsxvăros).
(494) 5—

rend 5434 hrsz. 48 frt, az A f 12 rend 6012/a 
hrsz. 40 frt, az A f 14 rend 7268 hrsz. 14 frt, 
az A f 15 rend 7625 hrsz. 33 frtban ezen
nel megâllapitott kikiâltâsi ărban az ârverâst 
elrendelte âs hogy a fennebb megjelOlt ingat- 
lanak az 1899. âvi âprills hâ 7-en dâlelott 
10 ârakor Rornosz kozsâg hâzânâl megtartandd 
nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi 
ăron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândâkozdk tartoznak az in- 
gatlanok becsârânak 10°/0-At kâszpânzben 
vagy az 1881. âvi LX. t.-cz. 42 §-ban jelzett 
ârfolyammal szâmitott âs az 1881. âvi novem- 
ber hd 1-ân 3333 sz. a. kelt igazsăgtigymi- 
niszteri rendelet 8 §-ăban kijelOlt ovadâk- 
kâpes ârtâkpapirban a kiktllddtt kezâhez le- 
tenni, avagy 1881. âvi LX. t.-cz. 170. §-a 
ârtelmâben a bânatpânznek a birdsăgnâl elâ- 
leges elhelyezâsârdl kiâllitott szabâlyszerii elis- 
mervânyt âtszolgâltatni.

Mirdl ârdekeltek ârtesittetnek.
Szâszvâros, 1899. âvi januâr hd 27-ân.
A kir. tlkvi hatosâg.

Sdhalmy, 
kir. aljbird.

Szăm 229—1899 kir. vâgrh. (510) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirott kir. birdsâgi vâgrehajtâ az 1881. 

âvi LX. t.-cz. 102. s 120. §-a ârtelmâben ezennel 
kdzhirrâ teszi, hogy a szâszvârosi kir. jârâs- 
birdsâgnak 1898. âvi V. I. 268/2 sz. vâgzâse 
kOvetkeztâben Dr. Munteanu Aurel szâszvâ- 
rosi Ugyvâd âltal kâpviselt Ardelean Mihaila 
kudsiri lakos foglaltatd javâra Giurgiu Simion 
kudsiri lakos ellen 217 frt 80 kr. tfike, ennek 
1897 13/V. 5% kamatai, âs eddig Osszesen 
7 frt 20 kr. birdilag megâllapitott valamint 
1 frt 90 kr. ârverâs kitiizetâsi kOltsâgek ere- 
jâig foganatositott kielâgitâsi vâgrehajtâs al- 
kalmâval birdilag lefoglalt âs 775 frtra becsiilt 
sertâsek, juhak, tehenek, lovak, szâna âs ku- 
koriczâbdl ălld ingdsâgok nyilvânos ârverâsen 
eladatnak.

Mely ărverâsnek a szâszvârosi kir. jărâs- 
birdsâgnak 1899. âvi V. I. 35/2 sz. vâgzâse 
folytân Kudsir kOzsâg hâzânâl leendO esz- 
kdzlâsâre 1899. evi âprills ho 5-ik napjânak 
delelotti 8 orâja hatâridOul kittizetik âs ahhoz 
venni szăndâkozdk azzal hivatnak meg, hogy 
a jelzett ingdsâgok az 1881 âvi LX. t.-cz. 
107. âs 108. §-a ârtelmâben csakis kâszpânz 
mellett âs esetleg becsăron aiul is elfognak 
adatni, a befolyandd vâtelăr pedig birdi letâtbe 
fog helyeztetni.

Kelt Szâszvâroson, 1899. âvi mărczius hd 
14-ik napjăn.

Răcz Ârpăd,
kir. bir. vâgrehajtâ.
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