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Pipăe pulsul.
Foile ungurești de un timp încoace 

se ocupă cu chestia pasivității Români
lor. Cred anume, că dacă dreptul elec
toral se va lărgi, atunci Românii vor 
părăsi pasivitatea și vor întră în parla
ment.

Se tem va să zică, că ajungând Ro
mânii earăși în parlament, vor putea 
mai resoluți să-’și apere drepturile legi
time, și aceasta ar fi spre paguba lor. 
Deci mai bine este dacă dreptul elec
toral nu se lărgește, ci rămâne și mai 
departe așa scâlciat cum este.

Dar’ totuși ca să aibă o idee oare
care despre posiția ce ar lua-o Românii 
dacă dreptul electoral s’ar lărgi, scriito
rașii dela «Egyetărtes» s’au adresat că- 
tră dl Coriolan Bredicean, adv. în Lu- 
goș, cu întrebarea, că ce urmări ar avea 
schimbarea aceasta?

Va să zică, au pipăit pulsul unui 
fruntaș Român!

Dl C. Bredicean li-a dat următorul 
răspuns:

»La întrebările de mare importanță poli
tică, adresate mie, nu mă simt chemat a răs
punde în merit. După convingerea mea, un 
singur tor e competent a o face aceasta: 
conferența partidului național român., a cărei 
întrunire însă, cum se știe, e oprită deocam
dată prin ordonanțe ministeriale.

Că această stare de lucruri excepțională 
și anticonstituțională, cât va mai dăinui? și 
că după eventuala sistare a acestei stări de 
lucruri, între împregiurările date, conferența 
partidului, întrunindu-se, ce posiție va lua ? 
eu, firește, nu pot s'o știu. Un lucru însă e 
afară de ori-ce îndoeală, și anume, că până 
când poporul român nici nu se poate mișca 
în urma lanțurilor ce ’i-le-au pus pe mâni și 
pe picioare ordonanțele ministeriale, despre 
o acțiune politică nu poate st fie nici vorbă.

In modul acesta, pot să vă dau răspuns, 
dar’ firește și aici răspuns formal, numai la 
întrebarea: »între cari împregiurări ar fi apli
cați Românii să abandoneze pasivitatea și să 
iee parte activă în politică ?<

Ca Românii să părăsască pasivitatea care 
li-s’a impus și să pășască pe terenul activi
tății politice, după părerea mea, depinde dela 
mai multe împregiurări, în a căror apreciere, 
din motivele înșirate nu pot să întru.

Cea dintâi dintre aceste împregiurări, res
pective condițiuni, ar fi: abrogarea ordo
nanțelor anticonstituționale ministeriale și re
integrarea partidului politic al Românilor; re
stabilirea dreptului de acțiune legală și con
stituțională, restabilirea stării constituționale 
de drept, cu un cuvânt: restitutio in in- 
tegrum pe terenul vieții și activității parti
dului național român".

«Tribuna» din Sibiiu, publicând acest 
răspuns, se identifică întru toate ace
luia, căci vede reoglindate într’însul ve
derile sale și — ale întregului partid 
național român.

Cu un cuvent cei dela «Tribuna» 
nu au nici gând de vre-o acțiune poli
tică, căci ei așteaptă se vină vre-un corb 
alb, care s6 retragă ordi națiunile de 
opreliște a funcționării partidului națio
nal român și a disolvării comitetului 
aceluia, date de ministrul Hieronymi.

Și-a uitat, se vede, de hotărîrile 
luate de conferența din Nov. 1894, când 
s’a declarat sărbătorește, că nu poate fi 
ordinațiune ministerială, care să sisteze 
lucrarea partidului nostru național.

Dacă vom fi așadar’ siliți, după a 
«Tribunei» socoteală, ca să nu mai în
treprindem nici o acțiune politică, până- 
ce nu ni-se va da concesie dela gu
vern, atunci apoi nu știm când va sosi 
acel timp, în care să vină la putere 
vre-un ministru, care din îndemnul pro
priu să aducă la cunoștința celor dela 
«Tribuna», că eată acuma a sosit tim-

puî, ca să continuați și voi cu lupta ce 
a stagnat atâta amar de vreme.

Mai este însă și o altă cale de 
mântuire din încurcătura în care se află 
«Tribuna». Ea poate-că așteaptă veni
rea la guvern în România a unui om, 
care să se înțeleagă cu prim-ministrul 
Ungariei, ca să nu ne împedece lupta. 
Căci dacă s’a putut, după zisa «Tribu
nei», ca Sturdza să se înțeleagă cu 
Bânfly despre înfundarea chestiei na
ționale, și aceasta se poate.

Oare ce nu se poate în ziua de as
tăzi? Mai ales pentru dnii dela «Tri
buna» toate sunt cu putință, numai 
lupta națională se vede că nu mai — 
reînviie!

Așadar’ să așteptăm! căci așa ne 
dictează singurii competenți!

Voește și vei putea!
Omul poate atât cât știe. Deci pentru-ca 

să putem mult, trebue să știm mult. Aceasta 
însă nu o putem mult ajunge altcum, decât 
dându-ne silința ca întrucât numai se poate 
să ne ocupăm cu cetitul deosebitelor opuri, 
din cari să ne câștigăm idei noue și lumină 
continuă.

Ocupațiunile zilnice însă, pe cei mai mulți 
nu-i lasă ca să se ocupe mai serios și în 
mod sistematic cu cetitul deosebitelor tractate 
știențifice. Omul rentors dela birou, sau dela 
oficiul ce-’l ocupă, îi pare bine când mai poate 
prinde nițel timp și de odichnă, și nu-’i mai 
vine ca din nou să-'și obosească ochiul fisic 
și cel sufletesc cu lectura aprofundată.

Și nici că putem lua aceasta în nume de 
rău, căci nime nu e de fer și corpul dimpreună 
cu spiritul încă au trebuință de repaus. Ne- 
fiindu-le cu putință celor mai mulți deci ca 
să se ocupe cu lectură sistematică, aprofun
dată, acest gol și-’l suplinesc cu cetirea zia
relor, cari servesc totodată și ca un fel de 
distracție pentru lector, având ele adecă un 
conținut mai variat.

Și nu greșesc când încerc a afirma, că 
partea cea mai mare a oamenilor de oficiu 
își trag nutremântul spiritual exclusiv din sursa 
ziarelor noastre puține câte le avem.

Mulți se vor fi îndeletnicind și cu ziare 
streine, aceasta nu o poate ori-cine, și poate 
nici nu e neapărată trebuință. Aceia însă, 
cari pe contul ziarelor noastre cetesc exclu
siv de cele streine, să nu se prea laude cu 
așa ceva.

Ast mod aflftndu-se lucrul, o condiție 
sine qua non este pentru ori-care cărturar al 
nostru care ține la demnitatea sa și la des
toinicia sa, ca să-’și aboneze ziarele trebuin
cioase. Și aceasta o face în general inteligin- 
ța noastră. Ba un semn îmbucurător este, 
că se poate observa de un timp încoace o 
mișcare vie și între poporul nostru, între țe- 
rani, pentru de a se provedea cu câte o foaie.

Aceasta numai spre laudă le poate fi. 
Sunt unii țerani, cari abonându-și ziare și cetind 
cu atențiune mersul lucrurilor, îi auzi cu plă
cere că desbat și ei asupra unui sau altui 
lucru, despre care au cetit. Pe mulți îi vedem 
încercându-se a scrie câte ceva și prin gazete. 
Tot semne bune aceste, din cari reiasă că și 
între poporul nostru de rând, prinde de un 
timp încoace a se desvolta gustul cetitului. 
care era dat uitări până bine de curând.

Și acum întorcând foaia, trebue să con
stat și o slăbiciune, de care am observat că 
sufer unii din cei cari compun inteligința 
noastră. Am aflat unii preoți, unii învăță- 
ori și oameni mai de frunte de ai noștri, la 
cari abătându-te înzadar cerci a te recrea cu 
lectura vre-unui ziar, căci nu-’ți ofer de 
aceste. Bine, 11 întreb odată pe unul de aceș
tia, nu ții d-ta nici un ziar la casă? Nu, pen
tru-că îți spun drept, sunt atât de ocupat, 
încât nici nu am timp să mai și cetesc! Așa? 
Apoi bine, ca unul, care dai tonul în comună, 
cum îți procopsești cei din jurul d-tale, dacă 
însuți nu știi nimic de mersul lumii? Apoi 
mai cetesc când mă duc la oraș! (11)

Bre frate! slabă ispravă, îi răspund eu, 
d-ta să fii atât de ocupat, încât nu ai gust și 
voință de a te ocupa și de cetit. Mi-se pare de 
o scusă prea ridiculă; voește și vei putea!

Un altul îmi spune: că cetesc foaia lui N., 
dar’ nu mi-a adus-o până acum! Dar’ bine, 
d-ta așa de calic ești, încât numai în com
panie cu N. susțineți o foaie, și și aceea săp
tămânală ? (Și este de însemnat, că a împru
muta o foaie dela altul, spre a o ceti, ceea- 
ce, cu durere constatăm, foarte mulți o fac 
aceasta, este Întocmai ca-și-când ai împru
muta dela cineva vr’o batistă sau niște cio
rapi. Este deci un lucru rușinos). Singur 
d-ta ești în stare ați abona nu una ci două

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEF* îi lumină figura într’o zi pe când sta dus pe 
gânduri nemâncat din ziua trecută.

• Mă mir cum nu mi-a venit până acum<, 
zise el și se lovi cu palma peste frunte.

Și se duse binișor la cufăr, de unde scoase 
carte după carte, tovarășele lui, hrana lui; i-se 
părea că printre filele cărților vedea chipurile 
autorilor privindu-1 cu milă, alese pe cele mai 
de valoare și le puse pe masă.

— Cioc, cioc, ciocl<
— Intră.
— Uite, d-le Ștefane, o scrisoare, am dat 

trei bani pe ea, zise gazda întinzându-’i scri
soarea și eșind apoi afară.

Tremurând, stăpânit de grozavă emoțiune 
rupse plicul și ceti:

• Iubitul meu fiu«.
Ți-oi fi fost cândva iubit, dar’ azi nu mai 

merit nici iubirea, nici ura ta, gândește amărît 
Ștefan și cetește mai departe:

»Scrie-ne cum te mai afli, am crezut că’i 
fi murit de când nu ne-ai mai scris.

• Dragul meu fecioraș, fă cum ai putea și 
ne trimite vre-o douăzeci de franci, că uite 
Duminecă o să vie dela percepție să ne vînză 
țoalele cu doba, pentru-că n’am plătit birul.

Nu ne lăsa, dragul mamei.
Doritoare de bine

Mama ta
Smaranda"

Cu ce bucurie o fi scris el rîndurile astea 
eșite din gura mamei 1 Și cum o fi povestit 
în tot târgul de nenorocirea ce-a căzut pe 
capul bietei mele mame. 11 cunosc eu bine 
pe Costică al meul

Ce-’i pasă lui ? A făcut acolo două clase 
de gimnaziu, s’a lăsat de școală și mai prin 
spete, mai prin lingușiri, iată-’l azi funcționar 
la o casă de bancă trăind lângă părinții lui. 
Și-’i vecin cu noi, și am copilărit împreună 
și nu se îndură să ajute pe o femee văduvă, 
cu un bir!

Și-'i suna și acum în urechi vorbele ace
lea năcăjite pe cari i-le aruncase într’o ceartă 
vecinul și fostul lui coleg de școală, Costică:

• Lasă, mă, lasă, să vedem tu cu școala 
ta ce scofală o să-’mi facil*

Ce bine s’au adeverit vorbele lui!
Atunci l’au năpădit gânduri triste, l’a apucat 

descurajarea în ghiarele ei și îndoiala începu 
a-1 chinui, l’a cuprins frica de a nu înnebuni 
de durere și a plecat nebun afară pe strade, 
apoi pe câmp: s’a abătut pe la biurou de 
unde a plecat, urmărit de rîsul acela bat
jocoritor.

*
De două săptămâni Ștefan e învățător 

aci. Schimbarea bruscă din mijlocul capitalei 
în satul ăsta tăcut îl face să stea încă nelă
murit, ca după un somn lung cu visuri urîte;

e stlngaciu, își tot croește Ia programe de 
vieață pe care le rupe și sfîrșește prin a se 
lăsa împrejurărilor cari tac din noi aceea ce 
de multe nu ni-’i voia.

Vieața noastră i-o carte cu filele netăiate, 
cu care dormim la căpătâi când suntem mici. 
Când începem a ne mări, filele sunt tăiate și 
o răsfoim încet, căutând chipuri frumoase în 
paginile albe ale viitorului pe cari închipuirea 
noastră zugrăvește ademenitoare iluzii. Dar' 
când lanțul neîntrerupt al împrejurărilor ne-a 
îngrădit vieața în limite hotărîte, pe carte 
încep a se însemna durerile mohorîte și, mai 
târziu, când căutăm în ea, stăm nedumeriți 
întrebându-ne fiecare:

— Oare asta’i vieața mea?
Așa, în mintea lui Ștefan se rînduiau mai 

lămurit clipele trecutului amar și pustiu de 
fericiri.

In satul ăsta primarul e un hoț și jumă
tate, șicane peste șicane, oamenii împovărați 
de nevoi, bețivi, slabi, copiii neascultători, re- 
lațiunile de vieață grele, un traiu prost... 
împrejurări nenorocite cari îl slăbesc, 11 amă- 
răsc și sfirșesc prin a-1 îmbolnăvi.

Frigurile vechi de cari suferise pe când 
era încă în capitală, îl apucase acum cu mai 
multă furie, și tusa, vechea tușă, podoabă 
și suvenire dintr’o iarnă friguroasă îl sgîlțîia 
din când în când în accese omorîtoare.

Un telegrafist.
(Urmare și fine.)

După vre-o jumătate de an, eată-’l permutat 
în capitală. Sta într’o mahala îndepărtată la 
o femee bătrână căreia îi plătea 15 franci 
pe lună. Câtva timp a urmat a trimite regulat 
acasă pe fiecare lună cât putea din leala lui; 
dar’ mai târziu, nevoile personale, necesitatea 
de a avea pe el o haină mai cum se cade 
isvorîtă din rîsul sarcastic și plin de milă al 
colegilor lui cocheți ca niște femei ușuratice, 
vieața scumpă... toate l’au întrerupt dela opera 
lui binefăcătoare pentru cei de acasă.

Și imposibilitatea asta în care era pus îl 
umplea de amar, își făcea toată ziua reproșuri 
nemeritate, se considera nefericirea și piaza 
rea a familiei lui, și-i venea să plângă și să 
inunde cu lacrimi tot pustiul înțelenit al su
fletului lui.

De scris, nu-i venea să scrie de loc. Cum 
să scrie el o scrisoare în care să nu pome
nească de fel că le-a trimis ațâța bani?

Scrisorile erau niște desvinovățiri minci
noase, mai bine să se ducă să caute, să facă 
ce o șii, să se împrumute și să trimiță luna vii
toare o sumă mai măricică. De-o dată o idee



Pag. 54 — Nr. 14 REVISTA ORAȘTIEI 3/15 Aprilie 1899

ziare cuotidiane. Apoi că... așa, mai pe din- 
colea și... treanca-fleanca.

Ei bine, așa nu merge, prea puțin interes 
la astfel de oameni. Și când te cugeți că 
prin Germania și prin alte țeri culte și mă
turătorii de stradă își au ziarul în buzunar și 
răzimându-se nițel ca să pauseze, își scoate 
ziarul și cetește, apoi cugetându-te la gustul 
nostru de cetit, îți vine să-’ți acoperi fața 
înroșită.

Lăsați la o barte nepăsarea, oameni buni, 
și puneți mai mult preț pe desvoltarea gus
tului de cetit, căci altcum trăind și așa cam 
isolați prin comune, vă treziți cu încetul că 
azi uitați una, mâne alta, și în urmă începeți 
a v£ rugini ca și ferul de plug, care n'a fost 
pus la lucru. Și odată prinsă rugina, cU greu 
vă mai faceți sclipicioși.

Dintre ziarele noastre de cetit fără în- 
doeală acele ne interesează mai deaproape, cari 
se ocupă mai în special de durerile și năca
zurile noastre. In comitatul nostru numit: 
nobil al Hunedoarei, în care cu mici excep- 
țiuni aproape pretutindenea suntem tot de-ai 
noștri, avem o singură foaie, în care ne pu
tem spune năcasurile de cari — grație ele
mentului ocârmuitor — avem destule, și aceas
tă foaie n’ar trebui să lipsească dela nici un 
cărturar român.

Avem năcasuri, cari spunendu-le în alte 
foi mai mari, dispar așa zicând, căci în acele 
mulți din multe părți își spun plângerile lor. 
Compatrioții noștri Maghiari, o minoritate dis- 
parentă față de noi, edau și susțin vre-o trei 
ziare în comitat, noi avem unul și și acela’-i 
cam slab spriginit. Și să nu ne mirăm dacă 
azi-mâne circumspecții noștri tovarăși de su
ferințe — Sașii, vor scoate vre-un „Broos“ 
sau altă foaie. — Aceia mai puțini și totuși: 
voesc și pot mai mult decât noi.

Un ziar precum este „Revista11, ar trebui 
să se bucure de un sprigin în comitatul nos
tru, încât să poată apare și de 2 ori pe săptă
mână, căci necesitatea existenței ei față de 
cele maghiare cari se redactează în comitat, 
e evidentă. Până acum dacă avem o durere, 
o mai spuneam și o mai retăceam, căci nu 
aveam organ la îndemână, care să se ocupe 
mai în detai.l de referințele noastre din comi
tat, astăzi îl avem și ne incumbă datorința 
ca să-’l și spriginim.

’L-am văzut în multe case țărănești în 
comitat și eară, nu ’l-am aflat în unele case 
cu locuitori mai emancipați, căci: atât sunt 
de ocupați de nu mai au timp să mai și 
cetească. Nu, nu ocupațiunea, ci indolența 
și dedarea în a trăi isolat de lume, îi face pe 
mulți a nu voî și a nu putea.

Acum, când mai ales suntem expuși pe 
toate terenele și împedecați în desvoltarea 
noastră prin pedecele puse un sistem în calea 
noastră, acum ca nici când altă-dată să ne 
grupăm în jurul stindardelor noastre, a ziare
lor, și cu o gură să glăsuim din toate păr
țile: „Sus inimile" și „ridicați stindardul11!

Delta.

La început a făcut boala pe picioare; dar’ 
cu timpul — boala mai tare, el mai slab, — 
l’a trântit în pat. Gazda, o femee bătrână, îl 
îngrijea și ea cum se pricepea.

— De ce nu te duci, domnule Ștefane, 
de ce nu te duci la vre-un spital în oraș? 
Aici cum o să te faci bine? El da neștiutor 
din umeri, murmura ceva și închidea ochii 
să nu mai vadă nimic.

Une-ori casa întreagă începea să se în- 
vîrtească cu el, femeea aceea bătrână lua în
fățișarea mă-sei care-i făcea semne neînțelese; 
un urs uriaș îl apăsa pe piept gata-gata să-’l 
sfâșie, și el isbucnia în tușă, deschizând ochii 
mari, spăriați, și cu cămașa leoarcă de sudoare.

Așa au trecut o săptămână, două, trei și 
la urmă baba, desnădăjduită de a-1 mai vedea 
sănătos și obosită nu mai da pe la el decât 
de două ori pe zi, și bietul Ștefan era silit 
să bată cu pumnul în păretele casei mai bine 
de un cias și striga mult până îl auzea cineva 
care se îndura să-’i dea o cană de apă, spre 
a-’și astâmpăra setea nesfîrșită ce-I ardea în gât.

De tavanul casei e atîrnat un cuiu de fer 
răsucit și întors ca un cârlig, și Ștefan rămâne 
de multe ori cu ochii țintă la el și cu gândul 
Ia moarte.

Dar' când îi încep a vîjii urechile, și în
cepe casa să se învîrtească cu el, cuiul acela 
din tavan, se prelungește în jos, se roșește 
și-l străpunge sfîrăind prin piept, prin față, 
prin craniu, — lăsându-’l istovit, stins și alb 
la față ca varul.

„Ardeleana" contra — „Minerva"?
Cine ar fi crezut, că un institut de bani 

susținut de clientelă românească, cum e > Ar
deleana* noastră, să ia pornire dușmănoasă 
față de un institut cultural român — cum e 
«Minerva* tot a noastră! și pentru ce?

Numai și numai din un motiv imoral, din 
causă ca niște membri din direcțiunea «Ar- 
delenei* s’au simțit ofensați în ambiția lor, 
mai bine zis în vanitatea lor personală, prin 
«Reprivirile la adunarea generală a «Arde- 
lenei», cari însl nu le-a scris „Minerva", ba 
nici cineva barem din direcțiunea ei, ci le-am 
scris eu, și s’a publicat în «Revista Orăștiei* 
în locul reservat >Din public*; — va să 
zică sub răspunderea mea.

Și apoi nici nu s’a scris contra „Ar- 
delenei", ci în interesul „Ardelenei“.

Că doar’ cei doi dni, cari au votat ne
drept și necorect, și încă alți doi, cari au 
renunțat la abonamentul «Revistei* nu sunt 
ei „Ardeleana" și eu nu sunt „Minerva".

Și totuși: „Ardeleana" pornește contra 
„Minervei" l

Am informațiuni positive, că direcțiunea 
«Aidelenei* a adus astfel de concluse, cari 
dacă s’ar efectul, s'ar scandalisa nu numai 
ori-carc Român, ci fiecare om cu simț de onoare!

Ar fi un cas fără păreche, că unii dni 
atinși cu tot dreptul în vanitatea lor, să cu
teze a încerca un atentat contra unui institut 
cultural românesc /

Și apoi nici nu în numele lor, ci în nu
mele „Ardelenei“ l profanând numele cel 
real și bun al acestui institut înfloritor.

Pentru-ce nu cutezați, dnilor, a face astfel 
de înscenări sub numele D-Voastre propriii!

Pentru-ce nu pășiți cu astfel de intențiuni, 
ca bărbați — nu tufe — în public?

Pentru-ce ve folosiți de numele „Ardelenei"?
Eu azi încă nu pot crede că dl Dr. Ioan 

Mihu ca directorul executiv al „Ardelenei", 
să se fi alăturat la o astfel de procedură 
necualificabilă.

II fac însă atent pe dl Dr. Ioan Mihu, că 
înaintea obștei românești dînsul e răspunză
tor și pentru faptele supușilor sei din Direc
țiune, cari precum se vede multă voință pro
prie nu prea au.

Să le explice dl Dr. I. Mihu acelor dni 
că interesul cultural românesc, e mai presus 
decât vanitatea personală a ori-cm 1

Dacă dl Dr. Ioan Mihu nu le pune frâul, 
atunci știm că se identifică cu ei. — Ar fi 
foarte regretabil, dar’ atunci ar ttebui să ne 
folosim de mijloacele de aperare ce vor salva 
totuși interesul cultural românesc.

Dr. Aurel ALunteanu.

Nopțile, nopțile sunt omorîtoare, se deș
teaptă spăriat, ud de sudoare, simte cum i-se 
răcește cămașa în spate și începe să plângă 
înfundat, cu capul sub plapomă, cu lacrămile 
șiroae pe obraji.

își întinde mâna încet lângă pat, și ia o 
basma de pe o măsuță, se șterge de sudoare 
și... odată, ce i-a venit lui ? pe când răsucea 
basmaua ca pe o fașă, îi face un ochiu mare, 
vîră gâtul în el și trage încet cu mânile.

O vîjeială, o huială înfundată în urechi, 
simte că i-se face capul greu, par’că s’ar umfla, 
îl cuprinde frica și țipă sărind în mijlocul 
casei, șovăind și făcendu-’și cruce inconștient.

Gazda dă năvală înăuntru.
— Ce-i, domnule, Ștefane, păcatele mele, 

că m’ai spăriat I ?
— Eram să mor.
Cu una cu alta, bătrâna l’a liniștit și l’a 

așezat ear în pat, învălindu-’l bine cu plapoma. 
Și când a fost sigură că bolnavul a adormit, 
pășește încet în vîrful degetelor prin odae, 
eșind afară și murmurând «Doamne ferește*, 
într’un șir ne mai isprăvit de cruci.

...Nu, eu nu vreau să mor, șoptește Ștefan, 
tresărind spăriat din somn. Eu trebue să 
trăesc pentru ceialalți.

Dar’ în același timp, un povoi des îi aco
peră vederea, un năduf i-se pune în piept 
curmându-i răsuflarea, amețește, se scoală 
încet din pat .și cade ghem pe dușumea, la 
piciorul patului.

Deschide gura din când în când ca pentru
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Onorată Redacțiune!

Ura națională și în consecuență patima 
de a ne lovi pe noi Românii din regatul 
ungar la ori-ce ocasiune binevenită, s’a sălăș
luit și între Maghiarii cărora le e concrezută 
instruarea și educarea tineretului. Sunt multe 
cașurile care justifică această gravă acusațiune, 
făcută la adresa statului didactic maghiar. 
Dintre cele multe, în vederea adevărului cu
prins în zisa Românului: »e destul o bâtă 
la un car de oale*, cu permisiunea Onoratei 
Redacțiuni amintesc numai pe următorul.

Un părinte român, — nu-’l amintesc cu 
numele, fiindcă cu adevărat s’a zis încă din 
vremuri străvechi, că nomina sunt odiosa, 
cum zic, un părinte român la timpul seu și-a 
dus copilul începător, în I. cl. normală a co
legiului reformat unguresc din Orăștie. Copilul 
a fost primit, și deși la începutul anului școlar 
nu știuse absolute nimic ungurește, la sfîrșitul 
anului a fost distins cu cele mai bune clasi- 
ficațiuni, adecă, cum să zice pe ungurește, 
cu «peldăs*, «ăber*, «ernyedetîen* și cu 
eminenții, și a fost învrednicit cu premiu.

Văzând părintele acelui copil, că în țeara 
noastră poliglotă omul, pe lângă limba ro
mână și ici-colea și maghiară, zilnic dă și de 
limba germână, mai departe știind că în co
legiul reformat unguresc limba germână se 
propune numai ca de mărturie, și-a strămutat 
copilul dela colegiul reformat .unguresc din 
Orăștie, Ia școala germână capitală asemenea 
din Orăștie, pe a Il-a cl. normală. Copilul, pe 
lângă toate că a avut de a se lupta cu greu
tatea însușirei limbei germâne, la finea anului 
a fost pus între cei mai buni studenți, a fost 
adecă al treilea între cei 17 colegi ai săi.

Tatăl copilului, în urma unui incident re
gretabil, obvenit nu din vina lui, a fost silit 
a duce copilul eară la colegiul reformat un
guresc din Orăștie, și anume pe a IlI-a cl. 
normală. Asta s’a întâmplat în luna Sept, a 
anului trecut 1898.

Observ, că copilul din limba maghiară, 
fiindcă aceea după legile patriei noastre a 
trebuit să fie propusă chiar și în a Il-a cl. 
normală a Sașilor din Orăștie, și fiindcă co
pilul a fost în zilnic contact cu copii cari 
vorbeau ungurește, n'a uitat nimic, ci din 
contră a adăugat; eară în privința cunoștințelor 
câștigate din obiectele de învățământ ce au 
fost și sunt și acum de a se propune pe a 
Il-a cl. normală, n’a fost mai pe jos decât 
altul dela Unguri, de seama și felul lui.

a striga, ochii i-se plimbă prin orbite, mari 
și fără expresie, ne țintiți, — și începe a hîrîi. 
Gazda, atrasă de sgomotul căderei aceleia, 
vine în odae dar’ fuge spăriată înapoi, spre 
a se întoarce după câteva minute cu o lu- 
minărică și cu vre-o două vecine să-i ție de urît.

Baba se căsnește să-i pue sub cap o pernă, 
după-ce i-a pus luminarea în mână.

— Lasă-’l, soro, lasă-’l să-’și dea sufletul 
în pace, nu-’l mai chinui 1

Și vecinele cu ochii în lacrămi, clatină 
triste din cap, cu câte o mână la gură:

— De tinăr mai întră în pământ, săracul
(„FI. Alb.“)

Beat am fost.

Beat am fost aseară, bietul,
Beat am fost ca nici odată, 
Și-’mi părea că toată lumea 
Ca și mine este beată.

N’am întrat de loc în crîșmă —
De unde naiba-așa beție?
Ah, șireat-o, mi-ai făcut-o
Din adinsu-aseară mie.

Căci în loc de-o gură numai 
Mi-ai dat trei, ca nici odată, 
Și mă amețiși, ștrengaro 
Tu cea mai frumoasă fată.

(„Ovidiu".) Nași Tulliu.

Deși merită, totuși nu se poate spune tot 
ce a pățit în colegiul din Orăștie bietul copil 
de român, despre care spusei că în cei doi 
ani premergători, atât la Unguri cât și la 
Sași a fost unul dintre cei mai buni studenți. 
De aceea mă mărginesc a spune numai, că 
părintele respectivului copil, mergând după 
el ca să-’l aducă acasă pe vacanția Paștilor 
ungurești, l’a găsit șezând pe pat și plângând 
amar și cu suspin. La întrebarea că de ce 
plânge a zis, că plânge pentru-că din comput, 
pe care nime altul din clasa lui nu-’l știe 
mai bine, a căpătat secundă. La somarea, 
că întrebatu-l'a de multe-ori învățătorul din 
comput, și că a știut sau n'a știut când l’a 
întrebat ? copilul a răspuns, că în asemănare 
cu alți conșcolari a fost întrebat tare de puține 
ori, și că de câte ori l’a întrebat, totdeauna 
a răspuns bine, afară de odată, și anume la 
începutul anului școlar, când n’a răspuns bine 
din causă că n’a înțeles întrebarea.

Fiindcă e tare caracteristic, amintesc în
trebarea singură, care copilul, despre care e 
vorba, a răspuns incorect. Aceea a fost: «Ha 
van neked 70 juhod ăs eladsz beldie 60-at, 
mennyi marad măg? Copilul, de sigur ca un 
nou venit la Unguri, confundând cuvântul 
«eladsz* cu «hozzăadsz*, în loc de a răspunde 
că ar mai rămânea 10 oi, a răspuns că ar fi 
130 oi.

Ori-ce pedagog conștiențios și-ar fi ținut 
de datorință a întreba pe copilul care a dat 
un asemenea răspuns la întrebarea lui, că 
pricepnt’a întrebarea, sau ba. învățătorul acela 
ca pedagog, în loc de a-’și împlini datorința, 
a erupt după zisa copilului în hohote bat
jocoritoare, și după el clasa întreagă. «Model* 
de luminare și îmbărbătare I

De câte ori l’a întrebat după aceea, tot
deauna a știut, zice copilul, și toți cei-ce 
având prilej l’ar examina din comput, ar crede 
fără șovăire că copilul grăește adevărul.

Copilul, despre ale cărui pățănii școlare 
mă ocup, și-a umplut caetul de scris și nea- 
vând creițari să-’și cumpere altul, s’a dus în 
școală iără caet. Datorința învățătorului ar fi 
fost ca să-’l pedepsească pentru-că nu s’a 
îngrigit de caet nou. El n’a făcut așa, ci a 
zis cătră copil: «Legjdbb volna ha haza men- 
nel dolgozni apădnăl*, pe românește: «ar fi 
mai bine dacă ai merge acasă la tatăl tău și 
să-’i lucri*. Al doilea «model* de împintenare 
spre învățătură I

Odată copilul, provocat fiind a recitat 
cântecul sau versul revoluționar unguresc: 
«Talpra magyar, hi a haza, itt az ido, most 
vagy sohal* care are refrenul: «... eskiisztlnk, 
eskiisziink hogy rabok tovâbb nem lesziinkl* 
După-ce l’a recitat foarte bine și cu prescri
sele regule declamatorice, învățătorul în loc 
ca cel puțin să fi tăcut, a zis cătră copil: 
«Ki tudja h<51 sztilettăl te most?< pe româ
nește : «Cine știe unde te-ai născut tu acuma?* 
ceea-ce în ceialalți copii ai clasei a produs 
rîs, eară în bietul copil de Român, mâhnire 
și descuragiare. Al treilea model de încura- 
giare spre învățătură! (Va urma.)

„FURNICA-

Un lucru de laudă și totodată un exem
plu bun de imitat au dat mai mulți țerani 
fruntași din comuna Vaidei.

Sub numirea de „Furnica", 23 bravi țe
rani au înființat o societate de bucate.

Societatea s’a înființat la îndemnul frun
tașului țeran Ioan Georgiu, care luând în con
siderare starea mai slabă a mai multor eco
nomi din comună, cari adesea nu aveau cu
curuz sau grâu pentru sămănat, și erau siliți 
să cumpere dela Jidani, cari apoi îi sugeau 
cât numai se putea, a hotărît ca mai bine 
să se pună cei cu stare mai bunicică să-’i 
ajuture în cas de lipsă, și astfel au înființat 
societatea.

Dar’ o astfel de societate este folositoare 
nu numai pentru cei mai săraci, ci chiar și 
pentru cei mai cu dare de mână. De câte- 
ori nu se întâmplă, de în câte un an grin
dina sau peatra nimicește tot rodul câmpu
lui, lăsând astfel în lipsă până și pe cei mai 
bogați ?

Fiind în comună însă o astfel de socie
tate, țeranii se împrumută de acolo, dând 
puține interese după împrumut.

Afară de aceasta, societatea aceasta are 
și alte lucruri bune și de laudă. Pentru a 
dovedi aceasta, publicăm următorii paragrafi 
din statute.
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§. 1. Societatea hotărește, că fiecare mem
bru e dator se depue acum îndată două litre 
cucuruz și în 1 August 2 litre grâu frumos 
Si în acest chip 3 ani de-arîndul.

§. 2. Fiecare membru, care nu are bucate 
deopotrivă cu soții sei, e dator să-’și aștearnă 
contract, să supoarte spese, până va avea 
bucate bune.

§. 3. Societatea hotărește și însărcinează 
pe membrii oficioși să nu primească bucate 
stricate.

§. 4. Societatea hotărește, ca fiecare mem
bru al societății, dacă după 5 ani dela înte
meierea fondului are pagubă în vre-o vită, 
să-’și ridice din fond o sumă anumită și după 
ridicarea sumei are să depue în anii următori 
interesele. După 50 fi. are să dee 2 fi. la an, 
după 100 fl. 4 fl, și tot așa până plătește 
împrumutul ridicat.

§. 5. La 10 ani se face egalisarea.
§. 6. Societatea alege membri oficioși.
§. 7. Societatea trimite hotărîrea și statu

tele la locurile mai înalte spre aprobare.
§. 8. Societatea primește interese cu 18 

mai puține ca alte societăți de bucate.
Eată acum și membrii societății:
loan Georgiu 1. Simion, președinte; Iosif 

Stroia, secretar; George Georgiu, cassar; 
loan Micu și loan Băcilă, controlori; loan 
Todor, magaziner; comitetul de supraveghiere: 
loan Georgiu 1. Iosif, Simion Georgiu 1. Si
mion, loan Grozav, loan Căpântală, Salomia 
Stroia, Iosif Muntean, Solomon Nistor, Iosif 
Giula, George Filip, loan Petica, George Giula, 
George Gravilă, George Grozav, Vasile Oprean 
și Vasilie Todor.

Din România.
Moartea lui Lascar Catargiu.

Marți în săptămâna aceasta a încetat din 
vieață, în București, Lascar Catargiu, șeful 
partidului conservator, în etate de 76 ani. 
Moartea sa a fost subită. Comitetul executiv 
al partidului conservator, întrunindu-se ime
diat, a ales în locul seu pe dl George Can- 
tacuzino.

*
Tlemitdunea cabinetului Sturdza.,

Ziarele din România ne aduc știrea, că 
M. S. Regele Carol a primit demisiunea ca
binetului Sturdza, și a însărcinat cu formarea 
noului cabinet, pe dl George Cantacuzino, 
noul șef al partidului conservator și pe dl 
Petru Carp, șeful partidului junimist.

Da... da... tot cea veche.
Sub titlul »Tot cea veche» «Tribuna* 

scrie în nrul seu de Dumineca trecută, că 
credea într’o vreme despre «Revista Orăștiei», 
că a revenit la gânduri mai bune, dar' așa 
se vede, că a rămas tot cum era pe timpul 
• adausurilor» utiice, când singură apăra pe 
domnii Sturdza, Brote etc. Și aceasta o scrie 
din acel motiv, fiindcă în nrul 13 al .Revis
tei» sub titlul «Din România» amintind și 
noi despre luptele partidelor din țară, ne am 
exprimat mirarea, cum de foile noastre na
ționale se ocupă de un timp încoace mai 
mult cu evenimentele ce se petrec dincolo, 
decât cu ale noastre afaceri. Și am zis că 
îndeosebi .Tribuna» publică tot ce foile oposi- 
ționale de dincolo scriu contra dini Sturdza, 
și nimic ce ar fi pentru el. Și «Tribuna» de
duce din acestea, că noi ne mirăm, că ea nu 
aperi pe Sturdza. Să binevoiască dnii dela 
•Tribuna» să ne amintească un singur cu
vânt din cele scrise sub titlul »Din Româ
nia», prin care noi am fi făcut alusiune la 
aceea, ca ea să-’l iee în apărare. Dar’ așa 
se vede, că ea chiar și dacă înțelege ce zi
cem, se face că nu înțelege. Asta e devisa 
ei. Tot ce nu-’i convine, se întortochieze, ca- 
și-când dintre toate foile noastre, «Tribuna» 
ar fi cea rnai sinceră față de ori-cine. Zice 
mai departe, că ne cuprinde mila de Sturdza. 
Poate-că voește să zică prin aceasta, că ne 
temem că va fi răsturnat. Ce credeți, dlor 
dela Sibiiu ? Nu cumva vă cugetați, că dacă 
se duce Sturdza, apoi va fi vai de noi ? Cu 
nimic nu ne puteți dovedi, că ne-am bucurat 
sau că ne-am întristat de aflarea în fruntea 
guvernului a lui Sturdza. Pe când D-Voastră 
când a fost cu demisiunea lui, și venirea lui 
Aurelian la putere, cu o bucurie nemărginită 
ați publicat, că s’a dus Sturdza pentru tot
deauna, și nimeni nu va mai vorbi dc dînsul. 
Dar' bucuria v’a fost înzadar. Deoare-ce când 
ați crezut că sunteți mai fericiți, atunci earăși 
s’a pus în fruntea guvernului, unde se află 
și astăzi, până când, poate-că totuși va tre
bui să se ducă, dacă D-Voastră nu-’l — spri- 
gimți 1 Numai cât și dacă se va duce, este 
lucru știut, că asta-i soartea guvernelor, în 
toate țerile, ca unul să vină, ear’ altul să se 
ducă, nici unul nu e pentru vecie. Și-apoi a 
Vă exprima bucuria de venirea altui guvern 

la putere, înainte de vreme, nu ni-se prea pare, 
deoare-ce nu știți cum va fi acela, putea-va 
să lucre după placul D-V. căci sunteți cam — 
gingașii Dar’ să nu lungim vorba. Repetăm 
încă odată, că nu dorim să apărați pe Sturdza. 
Dorim numai, și aceasta dela ori-ce foaie se 
recere, ca dacă face cetitorilor sei cunoscute 
și stările de dincolo, atunci să le dee o oglindă 
fidelă a celor-ce se petrec, și din o parte și 
din alta, căci numai așa își pot face o jude
cată dreaptă asupra lucrurilor, ear’ nu numai 
ce celor dela foaie le vine la socoteală. Ne 
puneți întrebarea, că ce «cuvânt ar fi pentru 
Sturdza?« Aceasta o va ști .Tribuna» mai 
bine, deoare-ce ea a stat înainte de aceasta 
în legături destul de intime cu el pe când 
noi nici când. Și dacă odată a fost pentru 
el, totuși trebue că va fi fost ceva și „bun“ 
la mijloc. Acum că nu rnai este, nu noi pur
tăm vina. încheiem cu însăși cuvintele «Tri
bunei»: încolo să auzim de bine!

O întimpinare.
Din partea dini preot Daniil Pop, preot 

în Geoagiu-Suseni, primim o rectificare privi
tor la cele publicate sub titlul »Un preot 
nevrednic» din nrul 12 al foii noastre, de 
anonimul ,,c—Z“.

Dacă am publica rectificarea în întregime, 
atunci ar trebui să jertfim cel puțin o pagină 
numai pentru a. eastă rectificare. Extragem 
drept-aceea numai părțile, cari se refer la 
cele scrise de anonimul.

Dl Daniil Pop zice, că acest cas a fost 
unicul, care a fost făcut de d-sa în limba 
maghiară. Nici chestia cu întregirea salariilor 
preoțești și nici patriotismul maghiar nu l’au 
îndemnat la aceasta, ci a fost silit să facă 
extrasul de botez în limba maghiară. Și 
eată de ce:

»Ne mai avend la disposiție nici un 
exemplar din blanchetele tipărite, zice d-sa, 
trebuia să rubrichez eu unul Rubricarea și 
pregătirea unui extras în toată regula, pe dl 
anonim, presupunând că degetele cu cari de 
obiceiu scriem, îi sunt teafere, poate nu ’l-ar 
fi costat decât câteva minute; pe mine însă, 
care din pricina unei bube rele am devenit 
neapt de-a mai scrie cu ele, și as’tfel osândit 
fiind a mă folosi la scrisoare numai cu de
getul inelar și cel mic, rubricarea și pregăti
rea acelui extras de botez în toată regula 
m’ar fi costat timp de o oră și poate mai 
mult».

Zice mai departe că dacă dispunea de 
timp ar fi făcut și aceasta, dar’ persoana cui 
îi trebuia îl giăbia, și afară de aceasta trebuia 
să se ducă să cuminece pe o femeie bolnavă 
de moarte. Și așa a aflat cu cale a face ex
trasul de botez în limba maghiară, căci se 
temea, că dacă îl făcea în limba română, 
nefiind în regulă, matriculanțul poate-că nu 
l’ar fi primit.

După aceasta, ca să convingă pe anoni
mul despre iubirea sa de neam, ne descrie 
cum d-sa se luptă pentru susținerea școalei 
confesionale, care era să fie părăsită de copii, 
și să meargă la cea de stat.

Că nu cearcă a-și arăta patriotismul, dl 
Daniil Pop ne face cunoscut, că a fost des
tituit din postul de catechet dela școala de 
stat, fiindcă nu s’a supus eforiei școalei, care 
doria ca d-sa să-’și trădeze neamul.

Spune mai departe, că pentru renovarea 
școalei, d-sa cu alți trei poporeni din comună 
a luat 200 fl. dela institutul «Ardeleana», 
pentru renovarea școalei, obligându-se, că 
dînșii, la cas că școala din cause neprevăzute 
nu se va zidi, vor plăti dînșii suma de mai sus.

Cu un cuvent dl Daniil Pop aduce do
vezi despre iubirea sa de neam și despre 
faptele ce le-a săvîrșit pentru binele popo
rului.

Luăm cu plăcere la cunoștință toate aces
tea, și nu ne îndoim în cele scrise de d-sa. 
Dorim însă, ca pe viitor să se îngrijască din 
vreme de cele-ce are lipsă, ca să nu fie silit, 
cu voie sau fără voie, a săvîrși lucruri cari 
nu corăspund cu chemare unui preot vrednic.

N0UTĂTI
1

Colecta pentru ridicarea unui monument 
Marelui Andreiu Șaguna este permisă. 
Știu cu toții, că s’a făcut colectă pentru ridi
carea unui monument lui Șaguna. Autoritățile 
ungurești însă au confiscat sumele adunate, 
ear’ pe colectanți i-a pedepsit. Ministrul de 
interne a dat acum o ordinațiune, prin care 
permite colectarea, și dispune, ca toate sen- 
tențele de confișcare și pedepsire a colec- 
tanților (date în comit. Hunedoarei) să se 
nimicească. Adecă să se restitue sumele con
fiscate și pedepsele încassate.*

f Dr. Absolon Feier, medic opidan în 
Hunedoara, după-cum aflăm cu părere de 
rău, a răposat Marți în 11 Aprilie la 5 ore 

după ameazi, în etate de 33 ani, după un morb 
greu și complicat de 19 zile. Lasă în doliu 
pe tinăra-i soție și doi prunci. Osămintele 
s’au transpus și depus spre repaus etern Joi 
în 13 Aprilie în cimiterul gr.-or. din Brad. 
Eternă-'i fie memoria.

Ear’ din partea familiei primim următorul 
anunț funebru:

Dr. Absolon Feier, medic opidan în Hu
nedoara și medic cercual, membru al «Astrei» 
etc. etc., după un morb greu și complicat de 
19 zile astăzi la 5 ore seara, în etate de 33 
ani și al 3-lea al fericitei căsătorii, ’și-a dat 
nobilul suflet în mânile Creatorului. Rămă
șițele pământești ale neuitatului defunct, după 
îndeplinirea ritualelor bisericești, Mercuri în 
12 Aprilie a. c. la orele 4 p. m. se vor trans
porta în cimiterul gr.-or. din Brad, unde Joi 
în 13 Aprilie n. la orele 4 p. m. se vor de
pune spre repaus etern. Hunedoara, la 11 
Aprilie n. 1899. Silvia Feier n. Magheriu 
soție, Tiția și Coriolan, ca fii, Teofil Tulea, 
notariu și soția Leniți, ca unchiu și mătușe. 
Aron Feier, tată. Sofia m. German, Otilia m. 
Boncu, Leonidea m. Șerban, surori, loan Ger
man, prof. gim., Vasilie Boneu, prof. gim., 
loan Șerban, proprietar, cumnați. Andronic 
Magheriu, preot și soția Antița, ca socri. George 
Magheriu, preot și soția lulia ca cumnați

*
O faptă generoasă, Părintele Iosif Gomboș, 

diacon în Vidra-de-sus, s’a oferit a da gratuit 
toate lemnele trebuincioase (în preț de vr’o 
2000 fl.) la zidirea alumneului, ce se inten
ționează a se ridica pentru studenții români 
ortodoxi dela gimnasiul din Beiuș, ear’ scân
durile trebuincioase s’a oferit a le lifera în 
prețul cât îl costă pe dînsul.

*
Concert militar. Duminecă în 16 Aprilie 

n. se va da de cătră capela militară a reg. 82 
din Alba-Iulia un concert în sala otelului 
„Transilvania11 din loc. Prețul intrării de per
soană 40 cr. începutul la 7 ore seara.

Moarte. loan Lazaroiu sen, tatăl dlui 
loan Lazaroiu, comerciant în Orăștie, a ră
posat Luni în 10 Aprilie, în etate de 76 ani. 
înmormântarea i-s’a făcut în 11 Aprilie n. 
în cimiterul gr.-or. din loc.

— Sâmbătă în 8 Aprilie n. a răposat în 
Romos Stoi'an Vasilca, vigil de pădure, în 
etate de 32 ani.

Fie-le țărîna ușoară I
*

Avis. Toți aceia cari doresc a întră ca 
pompieri voluntari, sunt rugați a se înștiința 
în 16 și 23 1. c. la Magistrat, dela 6—8 ore 
dimineața. Se recere ca să aibă o purtare 
bună, să fie sănătoși și se fi împlinit 20 de ani.

•
Nouă fundațiune. Dl loan Visa din Si

biiu, a dat spre scopul înființării unei fun- 
dațiuni peste 16.000 fl. Consistorul metropo
litan din Blaj a stabilit deja literele funda- 
ționale pentru această fundațiune.

*
învățătorii scutiți de darea comunală. 

E știut, că de darea comunală, arunc, afară 
de oficianții de stat, sunt scutiți și învățătorii 
poporali. Cu toate acestea în foarte multe 
comune această dare s’a pus și pe învăță
torii dela școalele confesionale și particulare, 
fiindcă domnii din fruntea comunelor respec
tive, de cuminți ce sunt, ziceau, că acești 
învățători nu se pot bucura de favorul scutirii. 
Judecătoria administrativă, în urma unui recurs 
înaintat în această causă a decis sub Nr. 2753, 
pe basa art. de lege XXIX din 1875 și XXII 
din 1886, ca învățătorii poporali, funcționeze 
ei la școalele de stat, comunale, confesionale, 
ori private, — de darea comunală să fie scutiți.

*
f Petru Vălean, paroch și asesor con

sistorial în Cenadul-sârbesc, a răposat în 7 
Aprilie n. a. c., în al 61-lea an al etății și al 
33-lea al preoției. — Fie-’i țărîna ușoară.

*
Corporațiunea industrială din Orăștie, 

neputându-’și ținea adunarea generală Dumi
neca trecută, nefiind membrii representați în 
număr recerut de statute, s’a amînat pe Dumi
necă în 16 Aprilie n. tot la ora și locul indicat.

*
închidere de școală. Școala din co

muna Răpczetd, comitatul Șopron, a fost în
chisă la propunerea inspectorului școlar, fiindcă 
învățătorul neamț al acelei scoale, nu știe 
limba maghiară.

*
Bătaie sângeroasă. Feciorii din Micalaca, 

obligați a se presenta în Arad la asentare, 
au luat cu dînșii și un steag împărătesc, îm
podobit cu tticolor românesc, ba chiar și 
musica le cânta, și astfel au întrat în oraș. 
Când au ajuns însă în drept cu primăria, po
lițiștii s’au năpustit asupra lor, ca se le iee 
steagul. De sine înțeles, că feciorii, care 
știau, că se duc pentru a fi asentați, ca ast
fel să servească patria, n’au vrut să lase stea
gul din mâni. Astfel apoi s’a încins o luptă 
crâncenă între flăcăi și polițiști. Voioși că 
au putut apăra steagul, s’au dus apoi la un 

restaurant, unde au început a-'și petrece. In- 
tr’acestea polițiștii au suflat alarmă, și în scurt 
timp întreagă garnisoana a fost înarmată din 
tălpi până în creștet și cu baionetele înfipte 
s’au dus la restaurant ca să iee flăcăilor stea
gul și să-’i aresteze. „Mai bine nturim !“ 
ziseră feciorii și n’au voit să-’l dee. S’a năs
cut apoi a doua încăierare și mai sângeroasă. 
Fiind însă flăcăii numai cu mânile goale ear’ 
polițiștii cu săbii și puști, de sine înțeles că 
în urmă totuși au fost împrăștiați și steagul 
li-s'a rupt, mai ales când au auzit că vine și 
miliția în ajutorul polițiștilor.*

Ștampilele poștale în 1900, pentru Un
garia, nu vor fi însemnate cu două nule, 
după-cum a decis congresul internațional al 
poștelor, ci cu 3 cifre, adecă 900.*

Vent și Furtună. In zilele trecute fiind 
ministrul nostru președinte Szâll în Viena, 

..a mers, ca de obiceiu, cu dînsul și steno
graful Sturm. In Viena din întâmplare se în
tâlnește cu ministrul de honvezi, br. Fehăr- 
văry, care surizând îl întimpină cu urmă
toarele:

Asta totuși e curios, ca ministrul preșe
dinte unguresc să aibă un stenograf cu nume 
nemaghiar. Ar fi bine să-’ți maghiarisezi nu
mele.

Ei bine, dar’ de exemplu, ce nume să 
iau ? — zice stenograful Sturm.

Sturm s’ar veni pe ungurește «Vihar» 
(Furtună), îi răspunde ministrul Fehărvăry.

— Apoi se mă iertați, domnule ministru, 
dar' până când ministrul președinte al Un
gariei e numai Vent, eu, stenograful lui, nu 
pot fi Furtună. *

Rectificare. In nrul trecut al foii, din 
nebăgare de seamă, s’a strecurat o eroare, 
la titlul .îndrumări privitoare la mersul poș
tei». Și anume în alineatul care se începe 
cu: In privința etc. unde se zice: Sosește o 
epistolă de 17 grame din România ori Bra
șov, este a se ceti: Sosește o epistolă de 
ip grame etc.

Cei-ce doresc a avea „Taina celor 12 
Vineri mari“ sunt rugați a grăbi cu pro
curarea. Prețul este a se trimite înainte.

Conchiemare.
In puterea §-lui 14 litera f.) din statutele 

„Reuniunii a doua de înmormântare din Devau 
conchiem

Adunarea generală 
pe Duminecă, la 11/23 Aprilie 1899, după 
ameazi la 2 ore, în sala primăriei.

La ordinea zilei e:
1. Raportul general al direcțiunii despre 

mersul reuniunii dela întemeierea ei la anul 
1885 și mai vîrtos despre lucrarea ei sub 
decursul anului 1898.

2. Raportul comisiunii de trei, aleasă 
din sînul adunării generale, ținută la 6/18 
Decemvrie anul trecut, pentru a revisul din 
nou socotelile anilor 1895, 1896 și 1897, 
revisuite și primite de comitetul administra
tiv al reuniunii.

Primirea acelor socoteli, prin votare no
minală pe față, adecă: darea absolutorului.

In legătură cu acea primire, darea de 
absolutor: directorului, cassarului, notarului 
și comitetului trecut, pentru întreaga lucrare 
de pe timpul periodului de trei ani 1895, 
1896 și 1897.

3. înaintarea socotelii de pe anul trecut 
1898, revisuită și primită de comitetul admi
nistrativ, pentru a fi primită și din partea 
adunării generale, prin votare nominală pe 
față.

4. Propuneri și întrebări, cari să vor 
înainta directorului cu cel puțin 48 de ore 
înainte de adunarea generală.

5. Concrederea întăririi protocolului luat 
în adunarea generală.

Din ședința comitetului administrativ al 
„Reuniunii a doua de înmormântare din Devau, 
ținută la 9 Aprilie n. 1899.

August A. Nicoară m. 
director.

AMICIJIE — DISTRACȚIE

Ghifă. M’am supărat rău pe tine, tu aveai sen
timente prea nobile, încât încântat mă gândeam tot
deauna la tine. De un timp încoace tu ești rece de 
tot, și răceala ți-o potențiază mai ales tăcerea adăncă. 
Și când mă cuget că tu bătut-ai drumul și spre dră
guțul de București, și ce impresii îți vei fi câștigat 
p’acolo, și ce... cuceriri vei fi raportat p’acolo, și., 
etc. etc... ear’ după toate aceste încă tot taci. Cugetă 
te rog că în cașul acesta absolut n’are loc maxima^: 
„tăcerea-i ca mierea". Deci... cuvânt să aud, căci la 
din contră când te întâlnesc, nu te mai... (D-ne iartă 
că-i post) ...pup. Culifă.

POSTA REDACȚIEI.
Dlui Z Z în G.-R. Pe anul 1898 abonamentul 

nu a fost plătit. Așa s’au pus din suma trimisă 3 
fl. pe a. trecut, ear’ unul pe cel de față.
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îndrumări privitoare la mersul poștei.
Din partea primă a tarifelor de postă e 

de însemnătate mare comunicația în scris pe 
cărți poștale — corespondențe — (levelezd- 
lap), cari sunt de multe teluri. Publicul se 
folosește de 3 feluri de cărți poștale: simple, 
cu răspuns și cărți poștale edate de particulari.

Cele simple cu o marcă de 2 cruceri apli
cată deja, se pot folosi în Ungaria, Austria, 
țârile ocupate, Germania, Sârbia, Montenegro.

Până în timpul din urmă și părțile Ardea
lului de cătră România, până la MurSș, apoi 
corn. Bistrița-Năsfiud și Caraș-Severinul, se 
folosiau de aceste cărți poștale francate cu o 
marcă de 2 cr., acum însă și pentru aceste 
părți s’a statorit cărți poștale cu câte 5 cru
ceri, ca și în celelalte părți ale Ungariei și a 
țarilor uniunii poștale universale. Această 
schimbare a causat în zilele acestea neplăceri 
acelora, cari țin corespondență cu România, 
căci din lipsa informațiunii nouei schimbări, 
cei din România nu plătesc de ajuns cărțile 
poștale, cu 10 centime, și dincoace la noi 
se taxează; ear' de altă parte cei de aici le 
plătesc numai cu 2 cr. ca mai nainte și din
colo le taxează. Deci cărțile poștale simple 
dela noi în România, trebue francate cu 
mărci de 5 cruceri, pe cele-ce se află deja 
o marcă de 2 cruceri, mai trebue o marcă 
de 3 cruceri; ear' cele cu răspuns cu 10 cr. 
(în Ungaria, Austria etc. cu 4 cruceri).

Privitor la cărțile poștale sunt de însem
nat următoarele: pe ele nu-i permis a lipi o 
altă hârtie; cele cu răspuns să nu se lipească 
de olaltă, căci atunci cad sub taxa epistole
lor; lungimea si fie numai de cm. și lă
țimea de 9 cm.; să fie foi de hârtie tari, 
deci ori-ce hârtie de mărimea recerută nu 
poate fi carte poștală; comunicația în scris 
și adrese pot fi scrise, cu negreală ori creion, 
tipărite, litografate etc.; la cărțile poștale din 
Ungaria trebue să fie scris sau tipărit cuvân
tul: ^Levelezo-lap“; căci conținând ori-ce 
inscripție, se privesc ca epistole și așa se și 
taxează. Cele ce sosesc din alte țări, nu cad 
sub regula aceasta din urmă.

Spre orientare observ, că cei-ce folosesc 
cărți poștale private, d. e. cu figuri, reclame 
etc., și nu e scris ori tipărit pe ele: „leve- 
leză-lapu, aceia dacă voesc a plăti numai 2 
cr., (pentru cele trimise în România și în ță
rile uniunii poștale universale 5 cr.) să scrie 
sau cu vr’un mechanism să aplice deasupra 
această inscripție, căci altfel se privesc ca 
epistole nu de ajuns francate și se taxează 
cu: duplul restului de francate. Repet, că 
această procedură e de observat numai la 
corespondențele noastre, cari adecă le folo
sim aici în lăuntrul țării, sau, cari le trimitem 
de aici din Ungaria.

Pe partea aceea a cărților poștale, care 
servește pentru adresă, chiar și după ordina- 
țiunea cea mai recentă nu-i permis a scrie 
nimic, ce nu aparține adresei și imanuării. 
Dacă e scris pe această parte a corespon
dențelor numai un cuvânt, ce nu aparține 
adresei, nu se privește mai mult ca cores
pondență, ci ca epistolă nu de ajuns plătită 
și se taxează la noi cu: 10—2 cr. — 8 cr. 
(dacă se află deja pe ea 2 cr.), ear’ cele so
site din România cu duplul restului.

Pe partea de adrese a corespondențelor, 
ce se trimit din Ungaria în Austria, țerile 
ocupate, România etc., e permis a aplica și 
chipuri, figuri de raclame etc., la noi însă în 
lăuntrul țării nu e permisă aceasta nici de 
acum înainte.

FEL DE FEL
Cum se va numi veacul al IX-lea? Fie

care veac își capătă numirea după vr’o întâm
plare esențială a acelui veac. Cei-ce se ocupă 
cu istoria culturală, încep deja fel și fel de 
combinațiuni privitore la numele, ce are să-’l 
primească veacul al 19-lea. Vestitul scriitor 
Jean Rameau zice, că va fi veacul lui Victor 
Hugo, căci al lui Dreyfus nu poate fi, deoare
ce această numire are s'o primească veacul 
al 20-lea. Hervien zice, că se va numi: vea
cul lui Bismarck, deoare ce milioanele de oa
meni, amici și inimici ideilor lui, ascultau de 
poruncile acestui geniu și el a fost în stare 
a produce schimbări în charta Europei. Mar

celi Prăvost, Leon Claretie și cu ei cea mai 
mare parte a învățaților cred și susțin, că 
veacul al XlX-lea va primi numirea de vea
cul lui Pasteur, s’au veacul științelor, după- 
cum s’a numit veacul al XVIII-lea: veacul 
filosofiilor, al XVII-lea al artelor.

Mai avem încă un an, și în timpul acesta 
vom ceti multe combinațiuni, până se vor 
înțelege cu privire la numirea veacului al 
XlX-lea. *

Un episod tragic-comic s’a petrecut zilele 
acestea în Austria. Intr'un cupeu de clasa 
primă călătorea un t năr elegant și față în 
față cu el o damă nu tocmai tinără, dar’ încă 
frumoasă. Intraseră în vorbe și în scurt timp 
se isca o conversație foarte viuă între ei. 
Dama deveni tot mai vorbăreață; ea spuse ti- 
nărului, că e soția unui fabricant bogat, dar’ 
de minune sgârcit, ba nu pregeta chiar a se 
plânge, că are de-a suferi multe neajunsuri 
din causa sgârceniei lui. Elegantului i-se făcu 
milă de damă și luând portofelul, scoase o 
hâr ie de 100 fl., pe care oferi damei. Aceasta 
la început refusa ofertul cu un fel de indig
nare, dar’ la urmă totuși se învoi să-'l pri
mească, ca împrumut. înainte însă de a-i da 
suta, tinărul spusese damei, că lui nu-i trebue 
mai mult de 15—20 fl., ca să aibă cu ce 
merge până acasă; la el însă nu are decât 
acea hârtie de-o sută, ce i-a rămas din spe
sele de drum. Dama îl înțelese și-i dete 20 fl„ 
Când trenul a ajuns în gara, unde dama avea 
să se dea jos, se despărți de tiner luându-’și 
rămas bun în mod foarte cordial. Ajungând în 
oraș dama întră într’o prăvăliă, ca să-'și cumpere 
ceva. Voi să plătească cu hârtia cea de 100 fl., 
dar neguțătorul numai decât observa, că 
hârtia este falsă. Imediat trimise după polițiști, 
cari luară pe dama la întrebare. Aceasta în 
perplexitatea ei nu găsi o ușiță mai potrivită 
de scăpare, dăcât mințind, că hârtia a căpătat’o 
dela soțul ei. Poliția a telegrafat atunci fa
bricantului, care a răspuns tot prin telegraf, 
că el a dat soției sale numai bancnote de 
câte zece fl. Acum dama era în strîmtoare 
și mai mare. Ca să scape de închisoare, fu 
nevoită să mărturisească adevărul. Prin asta 
a și scăpat din mânile poliției, dar acum 
i-s’a întâmplat ceva și mai fatal. După-ce fa
bricantul a aflat cum s’a pretrecut întreg lucrul, 
a intentat proces de divorț contra soției sale, 
ale căreia lacrimi n’au putut înmuia inima 
bărbatului priceput.

Apel.
«Despărțământul Alba-Iulia< al Reuniu- 

nei învățătorilor români gr.-cat. din Archidie- 
cesa gr.-cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, nepu
tând din modestele sale puteri provedea bi
blioteca sa înființândă cu cărțile și ziarele mai 
necesare, apelează cu toată căldura la toți 
binevoitorii și spriginitorii progresului și cau- 
sei școlare, ca să binevoiască a’l spriginl prin 
donațiuni de cărți, foi, reviste ș. a. P. T. 
donatori sunt rugați a trimite eventualele do
națiuni la adresa subscrisului, cari se vor 
cuita cu mulțumită pe cale ziaristică.

Alba-Iulia, în 30 Martie 1899.

loan Pampu,
învîp primar gr.-cat. în Alba-Iuba (Gyulafebirvâr). 

președintele desp.

Bibliografie.
„Aritmetica generală și specială", 

manual didactic, elaborat în usul preparan
diilor (școalelor normale), școalelor comerciale 
și medii, cum și al tuturor privaților, de Teo
dor Ceontea, profesor de preparandie, a apă
rut în tipografia diecesană din Arad. Ediția 
II. Tomul I. și II. Prețul unui exemplar este 
2 fl. pentru Austo-Ungaria, ear’ pentru Ro
mânia 5 lei noi. Opul este lucrat cu multă 
cunoștință de causă și se extinde pe 401 
de pagine.

*

A apărut în «Biblioteca Noastră»: Poftă 
bună! Carte de bucate, de Zotti Hodoș. 
Atragem atențiunea cetitorilor asupra acestei 
cărți, care conține sub 420 de numere peste 
șase sute de rețete, și anume cele mai bune 
rețete din bucătăria practică și modernă. 
Această carte de bucate se poate întrebuința 
în ori-ce gospodărie românească. Cartea cu
prinde atât rețetele bucatelor celor mai sim
ple cât și rețete de bucate mai complicate; 
și adecă:

Supe, ciorbe, assiette, pastete, rasoluri, 
aspicuri, galantine’ fripturi naționale și fran
țuzești, prăjituri, torte, parfeuri, înghețate, 
ceaiuri, licheruri etc. etc.

*

„Hevista Ilustrată *. Anul II. Broșura 
4 are următorul sumar: Episcopul Michail 
Pavel. — Solia necunoscutului, novelă de F. 
Thieme. — Trandafirul, poesie de Sabin. — 
Din propria ei putere, novelă de G. Simu 
(urmare). — Templul din Demșuș.— Cea 
mai cuminte, poesie de P. O. Bocea. — Cas
telul din Carpați, recensiune. — De când, 
poesie de Antoniu Popp. — Ori cât, poesie 
de Antoniu Pop. — Cum se totografăm de
I. Nițu Pop. — De când zice mâța «Tatăl 
nostru», legendă. — Din albumul nostru: 
Alexandru Roșu. — Glume: Din suta lumi
nilor. — Țeranii noștri. — Bibliografii, Cro
nica lunară, Diverse, Concurs. — Gâcituri. 
Deslegarea gâciturilor. Posta redacțiunii. — 
Ilustrațiuni: Episcopul Michail Pavel. — Solii 
Daci cer grația dela Traian. — Templul din 
Demșuș. — Ilustrațiuni din Castelul din Car
pați. — Aparate de fotografat. — Alexandru 
Roșu. — O țerancă dela Seliște. —

*
„Foaia Pedagogică1' Anul III. Nr. 7. 

Apare la l-a și 16-a a fiecărei luni în Sibiiu. 
Redactor responsabil: Dr. D. P. Barcianu.

*
„Convorbiri Didactice?*, organ al 

societății institutorilor și institutoarelor din 
România. Apare la 15 ale fiecărei luni. Anul 
al V-lea. Nr. 2.

Pentru redacție responsabli: Petru P. Barițiu.

Szârn 1218—1899. kig. (515) 1—2

Pâlyâzati hirdetmeny.
Hunyadvărmegye szăszvărosi jărăsăba ke- 

belezett Felkenyâr nagykOzsâg kozsegi jegyzdi 
ăllăsa nyugdijaztatăs folytân tiresedâsbe jâvân, 
ennek vălasztăs utjăn leendd betoltetâsâre 
pălyăzatot hirdetek.

Erintett jegyzoi ăllăs javadalmazâsa a kd- 
vetkezS:

1. Evi t6rzsfizetâs 500 frt.
2. Evi lakpenz 50 frt.
3. Evi 8 61 kemâny ttizifa.
4. Magăn munkălatokârt szabălyrendele- 

tileg megăllapitott dijak.
5. M. kir. anyakonyvvezetdi tiszteletdij 80 frt.
Felhivom ennâl fogva, mindazokat, kik 

ezen ăilăst elnyerni dhajtjăk, miszerint az 1883. 
âvi I. t.-cz. 6. §-ăban meghatărozott kâpesitâst 
igazold bizonyitvănnyal fOlszerelt folyamod- 
vănyaikat folyo evi âprilis ho 25-ig bezărdlag 
annyival is inkâbb nyujtsăk be hozzâm, mivel 
a hiănyosan felszerelt avagy kâsdbb erkezd 
folyamodvănyokat figyelembe venni nem fogom.

A vălasztăs hatărnapjăul f, 6vi âprllis ho 
27-ik napjânak d. e. 10 orâjât Felkenyâr k6z- 
sâg kozsâgi jegyzâi irodăjăba tiizdm ki.

Szăszvăros, 1899 ăprilis hd 10-ân.
Fodor Gyula, 

foszolgabiră.

Sz. 7214-1899. alisp. (513) 1-1

Pălyăzati hirdetmăny.
Hunyadvărmegye alispăni hivatalănăl Ddvăn 

megtiresedett kdzponti hivatal szolgai ăllăsra, 

„Minerva" institut tipografic
0Strada Berâriai JNTr. 6.

Efectuește tot soiul de lucrări aparținătoare artei tipografice.

întreprinzător român!

Nicolae Pârău 
edificător, in Orăștie.

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

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

ha trebuință gătesc însumi întreg planul de zidire!
Am zidit până acum frumoasele SCOli din comunele BomOS, Bomoșel, Balomir, etc. 

In Orăștie: școala catolică, asilele de copii, sinagoga evreilor, sala de gim
nastică a collegiului etc., ear1 acum am în întreprindere biserica din Beriiu și cea din 
Câmpuri- Surduc, fi alte edificări.

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

melylyel 264 frt âvi fizetâs, âvi 40 frt lakber 
âs âvi 50 frt ruha ăltalăny van egybekotve, 
pălyăzatot hirdetek.

Felhivatnak pălyăzok, hogy folyamodvănyu- 
kat, a mennyiben hosszabb katonai szolgălat- 
ban voltak âs polgări alkalmazăsra eldjegyzdsbe 
vâtettek, az arra vonatkozd igazolvănnyal, 
tovăbbă erkdlcsi magaviseletet, nyelvismeretet 
âs esetleg az eddigi alkalmaztatăst igazold 
okmănyokkal felszerelve, ha szolgălatban van- 
nak eldljărd hatdsăguk utjăn kU16nben pedig 
kbzvetlentil, 1899. âprilis ho 30-ig bezardlag 
annyival is inkăbb nyujtsăk hozzăm be, mert 
a kâsdbb beârkezendd, vagy kelldleg fel nem 
szerelt kârvânyek figyelembe nem vâtetnek.

Kinevezesre csak az tarthat igânyt, ki irni 
âs olvasni tud.

Dâvăn, 1899. âvi mărezius hâ 25-ân.
Hollaki, 
alispăn.

Szăm 5803 -1898 tkv. (514) 1_ 1

ÂRVERESI HIRDETMENY

A hătszegi kir. jbirdsăg mint tlkvi hatdsăg 
Tanasy Moisănâ sziil. Avrameszk Anucza, 
Bontescu Mihăly tigyvâd ăltal kâpviselt vâgre- 
hajtatonak Avrameszk Jănos volt kiscsulai 
lakos vâgrehajtăst szenvedd elleni tlgyâben 
kOzhirrâ teszi, hogy vâgrehajtatdnak 1889. âv- 
t61 kezdve âvenkânt jărd 25 frt elvont haszon 
69 frt 50 kr. eddigi megăllapitott per âs 
vâgrehajtăsi valamint a jelenlegi 9 frt 35 kr. 
âs a mâg felmertllendo kâlfsâgek irănti kdve- 
telâsânek kielâgitâse vâgett nâhai Avrameszk 
Jănos vâgrehajtăst szenvedfinek a dâvai kir. 
tOrvânyszâk hătszegi kir. jbirdsăg tertiletâhez 
tartazd Kiss-Csula k6zsâgi 18 szămu tjkvben 
A j- 30—33. 35—55. rendszămu egâsz ingat- 
lanait az ezen tjkvbdl vâgrehajtăsi zălogjoggal 
terhelve a 184 szămu tjkvbe ătvitt A f 1 rend
szămu jelenleg Mokony Josziv âs neje Ar- 
miony Szălomie nevân ălld egâsz ingatlant 
âs a kiscsulai 40 sztjkvben A f 3. 4. 6. 8. 
11. 12. 18—29 âs 31 rendszămu ingatlanok- 
bdli i/e râsz tevd jutalâkăt rendszămonkânti 
râszletekben az egyidejiileg kibocsătott ărve- 
râsi feltâtelekben râszletezett dsszesen 403 frt 
19 kr. tevd kikiăltăsi ărban az 1899. 6vl 
mâjus ho 9. napjân d. e. 10 ârakor Kiscsula 
kozsâgânek eldljărdja hăzănăl megtartandd 
nyilvănos ărverâsen a legtobbet igârfinek eset
leg a kikiăltăsi ăron aiul is elfogja adatni.

Ărverezni szăndâkozdk tartoznak bănat- 
pânziil az ingatlanak kikiăltăsi ărănak 10%-ăt 
kâszpânzben vagy ovadâkkâpes ârtâkpapirban 
a kikUldâtt kezâhez letenni avagy annak el6- 
zetes biroi letâtbe helyezâsât tanusitd szabăly- 
szeril elismervânyt ătszolgăltatni, vev6 kâteles 
a vâtelăr felerâszât az ărverâs jogerdre emel- 
kedâse napjătdl szămitandd 30 nap alatt a 
măsik felerâszât ugyanazon naptdl szămitandd 
60 nap alatt az ărverâs napjătdl jărd 5°/0 
kamataival szabălyszeril letâti kârvâny mellet 
a hătszegi kir. addhivatal mint birdi lelât 
pânztărhoz befizetni.

A bănatpânz az utolsd râszletbe fog be- 
szămitatni.

Hătszegen, 1898. deczember hd 10-ân.
A kir. jbirdsăg mint tkvi hatdsăg.

Savu, 
kir. albiră

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.


