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Încă un an școlar trecut.
Finea unui an școlar este foarte 

mult aprețiată de părinții, ai căror fii 
au cercetat o școală oare-care. Câți 
dintre aceștia nu-’și vor fi primit pe fiii 
lor reîntorși la vetrele părintești cu bra
țele deschise și cu lacrimile în ochi de 
bucurie, pentru rodul ce aceia au se
cerat în decursul anului școlar. Și earăși 
câți părinți nu se vor afla, cari cu toată 
dragostea părintească ce o au față de 
fiii lor, nu se vor fi mâchnit vSzend 
secerișul slab de care au fost aceia 
părtași. Și aceasta cu toată dreptatea, 
știut fiind cu câte greutăți și cu câte 
spese este împreunată susținerea fiilor 
la școală, mai ales pentru aceia, cari 
cercetează școli străine și îndepărtate.

Pe când părinții, ai căror fii au știut 
apreția ostenelele lor, prin aceea, că și-au 
dat silința a învăța, privesc cu mândrie 
în viitor, pe atunci ceialalți din contră 
privesc mâhniți și sunt îngrijați de 
soartea fiilor lor, cărora li-ar dori o 
vieață mai fericită, de cât aceea, pe 
care mulți dintre dînșii au dus-o și o 
duc și astăzi.

Căci acei fii, cari cercetează școala 
fără a se nisuî ca să se și folosească 
dintr’însa cu ceva, pe lângă spesele cele 
mari ce le fac părinților, își mai scurtă 
așa zicend și vieața lor cu câte un an 
sau și mai mulți, căci sunt siliți a re
peta aceeași clasă, și astfel, pe când 
cei diligenți ajung ca să-’și câștige sin
guri pânea de toate zilele, și să mai 
ajuture și pe părinții lor, ceialalți, cari 
și-au negligat datorințele față de școală, 
sunt siliți a sta și pe mai departe pe 
băncile școalei, îngreunând astfel și mai 
mult pe părinții lor.

De aceea este de dorit și cu cale, 
ca toți părinții, cari văd că fiii lor nu 
știu sau nu vor a prețui școala și fo
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loasele ei, să nu-’i îndemne a cerceta-o 
cu sila, cum mulți o fac aceasta, ci mai 
bine să le caute o altă carieră, mai 
din vreme, căci altcum la urma-urmelor 
ei înșiși se vor căi.

Sunt apoi earăși unii părinți, ai 
căror fii au o nespusă atragere spre 
învățătură, dar’ îi rețin dela școală, cu 
toate-că posed mijloacele de lipsă pentru 
susținerea lor.

Astfel de părinți săvîrșesc un mare 
păcat și față de fiii lor proprii, și și 
față de neamul din care fac parte.

Căci a mai crește în ziua de astăzi 
copii, fără a-’i învăța cât de puțină carte, 
este a te îngropa de viu.

Nu voim a zice prin aceasta, ca 
toți să ne facem advocați, medici, pro
fesori etc., ci barem atâta să ne însu
șim, de cât are lipsă neîncungiurabilă 
și cel mai din urmă țeran.

Aceasta cu atât mai vîrtos, cu cât, 
mulțumită Sfântului, avem și noi Românii 
școalele noastre confesionale în fiecare 
comună și dispunem de învățători destul 
de cualificați pentru a ne deștepta pruncii 
în cele-ce le țin de lipsă pentru vieață.

Dacă ne aruncăm privirile asupra 
anului școlar trecut, vedem că în multe 
comune de-ale noastre, dintre copiii obli
gați a cerceta școala, aproape numai 
jumătate din numărul lor au cercetat-o, 
și aceasta mai mult numai din vina 
părinților, cari și astăzi mai susțin încă, 
că nu vor să facă domni din copii lor, 
deși ei înșiși regretă adese-ori că nu 
știu cel puțin să-’și iscălească numele.

Să dăm deci copiii la școală, căci 
numai astfel ne-am făcut datorința față 
de ei și de neamul nostru.

Sălbăticiile dela Șișești. Stăpânirea 
maghiară nu se lasă nici de astă-dată mai 
jos de cât în alți ani, când vede că se apro
pie sărbarea Chramului bisericii din Șișești, 
al cărei paroch e părintele Lucaciu. Precum 
în alți ani, așa și în anul acesta, a trimis 40
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Institutului tipografic „Minerva“ în Orăștie.

gendarmi, ca să oprească poporul a merge 
la biserică în ziua aceea. Judele comunal a 
primit porunca, ca să vestească oamenilor, 
că nu le e iertat să meargă la biserică; ear’ 
țeranii din jur, cari grăbesc a lua parte la 
acea sărbare, sunt opriți pe drum de gen
darmi și duși înapoi între baionete. Chiar și 
toba s’a bătut prin sate, că mergerea la bi
serica din Șișești este oprită. Cu toate acestea, 
mulți țerani au trecut peste grădini și s’au 
dus la biserică. Poporul e cu atât mai indig
nat de. aceste sălbătăcii ne mai pomenite, cu 
cât însuși episcopul Szabo cere dela guvern 
ca să se pună la cale.

*
Contele Goluchowski, scrie ziarul 

„Italia11 din Roma, se va duce în luna Au
gust la Roma, unde va avea o întâlnire cu 
ministrul italian de externe Visconti Venosta.

Chirotonirea de Episcop
a părintelui Iosif Goldiș.
Dumineca trecută a avut Ioc în biserica 

din Sibiiu-cetate chirotonirea întru Episcop 
a părintelui archimandrit Iosif Goldiș, de 
cătră In. P. S. Metropolitul Ioan Mețianu.

Serviciile bisericești s'au început cu vecer
nia mică la 4 ore p. m., la care au oficiat 
protopresbiterul Ioan Papiu și diaconii Ioan 
Popoviciu, profesor, și Demetriu Câmpean, 
archivar consistorial.

La actul chirotonorii a luat parte și P. 
S. S. Episcopul Caransebeșului, Nicolae Popea.

După săvîrșirea vecernei mici, cei doi 
diaconi s’au dus la strana în care se afla 
episcopul Goldiș, și cădindu-’l de 3-ori, s’au 
dus apoi, împreună cu dînsul, înaintea ușilor 
împărătești, unde diaconul Popovici i-a vestit 
că sinodul eparchial al Aradului l’a ales de 
Episcop și în urma votului episcopesc M. S. 
împăratul și Regele a întărit alegerea.

La ceea-ce nou alesul Episcop a răspuns 
următoarele:

»Domnul este tăria mea și ajutorul meu; 
drept aceea primesc, cu liniște sufletească,
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alegerea mea de episcop al eparchiei Aradu
lui; mă plec și mă supun Preasfințitului 
meu Stăpân, — Archiepiscopului și Metro- 
politului Ioan și sfințitului Sinod archieresc, 
precum și voinții Preaînalte a Maiestății Saie 
preagrațiosului nostru împărat și Rege; și 
așa primesc vestea aceasta, n'am în contra 
ei nimica, ci mă făgăduiesc, că primind da
rul archieriei, voiu îngriji din toată inima și 
puterea mea de biserica și turma lui Christos 
din eparchia Aradului, încredințată mie, apă- 
rându-o contra tuturor ispitelor; voiu învăța 
cuvântul Domnului și voiu lăuda numele lui, 
căci a aceluia este lauda, mărirea și puterea 
în vecii vecilor—Amin.<

După acestea archiereii și noul episcop 
se așază la masa pusă în mijlocul bisericii, și 
acolo, pe când diaconii rostesc alternativ po- 
lichroanele, ciocnesc în sănătatea celor cuprinși 
în polichroane.

După polichroane archiereii se închină și 
es din biserică, ear’ Metropolitul binecuvântă 
pe popor.

La 7 ore s’a început Vecernia mare, la 
care au oficiat părintele Goldiș, asesorii Ioan 
Papiu și Ignatie Papp.

Adevărata chirotonire a fost Duminecă la 
9 ore, în decursul sf, liturgii.

Au oficiat I. P. S. Metropolitul, Episcopul 
Nicolae Popea, Archimandritul Aug. Hamsea, 
protopopii Ioan Papiu, Ignatie Papp și Dr. 
Remus Roșea, ear’ ca diaconi tot cei de 
dinainte.

După-ce archiereii s’au îmbrăcat, un diacon 
stând în ușa împărătească, a zis următoarele 
la adresa Metropolitului: »Așa să lumineze 
lumina ta înaintea oamenilor, ca văzând fap
tele tale cele bune să preamărească pe Tatăl 
nostru cel din ceriu, acum și pururea etc.« 
Așezându-se apoi Metropolitul cu celalalt ar- 
chiereu pe fotelele din mijlocul bisericii, înain
tea cărora se afla întins un covor cu chipul 
vulturului, protopopul Ignațiu Papp și dia
conul Popovici au luat de mâni pe nou alesul 
Episcop și l’au dus până la picioarele vul
turului. Aci diaconul Popovici a zis: «Porun-
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Pe cărările vieții 
Foarte mult am rătăcit, 
Până azi vre-o fericire

N’am găsiți

In povestea vieții mele
E scris-o tristă poesie;
Și toate-’mi par și mi-le cred

O ironie. 
(Hunedoara) Nicu.

Si-a făcut datoria.
— Nuvelă. —

Turist pasionat, cu cârjea într’o mână, cu 
ranița în care aveam merinde, pe spinare, ur
cam, însoțit de călăuza mea, prin potecile peri
culoase ale munților Ardealului, spre cuibul 
Moților.

Ajuns în creștetul cel mai înalt, dădurăm 
de o colibă... In fața ei am găsit un uncheș, 
trecut de suta de ani, care șezând pe un buș
tean, doinea doină din tinereța sa. Cum ne 
văzu ne pofti să ședem lângă el... După-ce 
ne descush prin întrebări despre ce mai este 

prin vale... despre frații liberi... despre Eu
ropa.... se ridică în sus, și punând mânile în 
dreptul gurei, dete un chiot lung....

— »Uuul... măi Danel<
Și Dan, auzind glasul bătrânului Moț, îi 

răspunse din vale, ca din mormânt:
— >Viul... Viul...<
Nu mult după aceea un voinic se arătă.
— «Bun sosit pe la noi, ne zise el vă- 

zăndu-ne, cu ce vă putem veni în ajutor?»
— >Cu o strângere de mână prietenească, 

și cu un adăpost pentru noapte, îi răspunsei».
— «împlinită este dorința voastră, îmi 

zise el strîngându-ne de mână».
Cina fu pregătită.... Ne așezarăm la masă.... 

Pe mine mă bătu la ochi o inscripție bizară, 
de pe o cruce mare săpată în coaja unui 
stejar bătrân, svîrlit de întâmplare mai aproape 
de soare, al cărui vârf disputa mărirea și sub 
ale cărui ramuri late ne ospătam... Și curios, 
cum este ori și care, ce face astfel de ex- 
cursiuni, voind să știu de ce este pusă acolo, 
întrebai pe moșneag, care se grăbi a-mi da 
deslușire cu ritmul vocei sale blânde pe care 
nu o voiu uita nici odată.

— «Fierbere mare domnea în cremenile 
Carpaților... Păstorii Ardealului nu mai doi
neau din cavalel... Nu mai îngrigeau de tur
mele lori... Cânii singuri, tolăniți cu capul în
tins între labele de dinainte, cu urechile ciu

lite înainte, gata a primi ori-și-ce sgomot, cu 
nările deschise la ori-și-ce miros de vrășmaș, 
doar’ mai urmăriau cu privirea lor inteligentă 
pășunatul lor prin poienile pădurei acesteia 
de brazi, pomenită din strămoși p’aici.

«Ne venise vestea că jos, pe unde păraele 
se unesc și făuresc albia rîurilor mari, ș’ascut 
coasele, ș’ascut topoarele, se curăță flintele, 
se fac sburături de plumb pentru un mare 
botez de sânge; ne venise veste că ceasul 
desrobirei a sunat și că resmirița este gata 
să isbucnească.

La umbră, aici unde chiar ședeam lângă 
colibă, eu și cu feciorul meu cel mare, ne 
îndeletniceam cu țintuirea ghioacelor.

«Nici unul nici altul nu scoteam o vorbă, 
numai urechile noastre stau ațintite. Noi aș
teptam un răsunet să ne vină din vale... De 
pe frunțile noastre picurau sudori... Piepturile 
noastre, pîrlite de soare, conteneau răsufla
rea Ia cel mai mic sgomot.

••••••••••••

La un sunet prelung, ca al unui taur în
dârjit, care spintecă văsduhul, eu ridicai ochii 
spre cer, și după-ce luai cu mânile mele 
tremurânde capul tinăr al fiiului meu, pe care 
îl sărutai cu foc, îi zisei, arătându-i calea în- 
tinzând brațul:

— Du-tel..., unde te chiamă frații tăi I 
Du-te acolo unde trebue să se ducă ori-ce 

Români... Du-te acolo unde am fost și eu 
când ne-a chemat odinioară... Du-te... și nu 
mai veni... decât să vii tot lanțuri de mâni 
și de picioare!... De jelit nu duce grije... căci 
se vor găsi frunze prin ramuri să se miște!... 
Se va găsi vânt ca să le bătăi... Și earba să 
te plângă, se va găsi ploaie și rouă. Pentru 
Moții Ardealului se găsesc de toatei...

Și dânsul, după-ce își puse traista plină 
cu praf și sburături de după gât; după-ce îsi 
luă flinta pe umăr, și după-ce își înfipse se
curea după brâu, făcându-și semnul crucii, 
luă ghioaca în mână și plecă pe potecile în
guste, cari șerpuesc muntele nostru, spre vale... 
tot spre vale... pe când eu îl urmam cu mâna 
pusă streașină de-asupra ochilor, tresărind de 
câte ori îl revedeam răsărind pe potecile 
galbene.

Ajuns în vale, numărul Moților se înmul
țea mai mult... tot mai mult, până se schimbă 
în o adevărată turmă... Căci doar’ curgeau 
mereu din vârful Carpaților Ardealului șuvoie 
de flinte, de secure și de ghioace: Avram 
Iancu îi chemase ca să-și apere neamul și 
toți răspunseră buciumului regelui lor.

Mai aproape un an de zile voinicia Ro
mânului înspăimântase ungurimea. Moții pen
tru ei și astăzi sunt biciul lui Dumnezeu; de 
la copil până la bătrân, tremură la numele 
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ciți, poruncește I. P. Sfințite Stăpâne!«, ear’ 
părintele Ingatie face presentarea nou alesu
lui zicând:

>Cu umilință se presentează înalt Prea
sfinției Tale spre chirotonire iubitul de D-zeu, 
preacuviosul archimandrit Iosif, până acum 
vicar episcopesc al districtului consistorial 
dela Oradea-mare, ear' acum ales și întărit 
Episcop al eparchiei Aradului, Orăzii-mari, 
Ienopolei, Halmagiului, precum și a părților 
anexate din Bănatul-timișan și se pune I. P. 
Tale la grațioasa disposițiune<.

Metropolitul 11 întreabă:
»De ce ai venit și ce ceri?»
Nou alesul: >Am venit și cer chirotonirea 

preasfântului dar archieresc».
Metropolitul: »Dar' cum crezi?»
Alesul: rostește simbolul credinței, după 

care metropolitul îl binecuvintează de 3-ori 
zicând: »Darul lui D-zeu Tatăl și al Domnului 
nostru Isus Christos și al Sfiântului Duch să 
fie cu tine».

Alesul și presentatorii lui înaintează apoi 
până la mijlocul vulturului și face a doua 
presentare în același mod, indicat deja, la 
care Metropolitul întreabă: »Arată-ne nouă 
mai pe larg, cum crezi despre întruparea 
Fiiului și Cuvântului lui D-zeu!» Alesul ros
tește o parte din credeu, după-ce Metropoli
tul îl binecuvântă.

Nou alesul înaintează până la capul vul
turului. Se face a 3-a presentare și Metropo
litul îi adresează cuvintele: »Spune-ne încă, 
cum țini despre canoanele sfinților apostoli 
și ale sfinților părinți?» la ce alesul cetește 
un lung răspuns, în care precisează mărturi
sirea credinței sale archierești. Metropolitul II 
binecuvintează a 3-a oară.

După aceasta se postează înaintea Mân
tuitorului, unde rămâne până la eșirea cu 
evangelia.

Atunci protoiereul îl conduce în altar și 
tncunjurând de trei ori sf. masă, preoții cântă 
troparele »Isaia dănțuește»; ear’ noul episcop 
îngenunchiază înaintea prestolului și punând 
mânile cruciș și capul pe mâni, cei doi Archie- 
rai Ii acoper capul cu omotorul, punând mâ
nile și evangelia deschisă asupra capului seu. 
Metropolitul apoi cetește rugăciunea pentru 
comunicarea darului sfântului Duch și îl îm
bracă în vestmintele archierești, zicând la fie
care «vrednic este» și cântăreții răspunzând 
tot așa. Ear’ la sfîrsitul liturgiei metropolitul 
i-a predat toiagul archipăstoresc, simbolul au
torității și al puterii archierești, pe care nou 
chirotonitul episcop primindu-1 a ținut o fru
moasă vorbire.

La 1 oră după ameazi înalt P. S. S. dom
nul Archiepiscop și Metropolit a dat un prânz 

lor... Pentru ei sunt un zid de carne, pe care 
nu putea să-l sfărâme nici ghiuleaua, nici 
glonțul, nici sulița.

Iarna începuse să îmbrace falnicile ra
muri ale brazilor. Coliba aceasta, în care îmi 
rodeam mânile ca leul, redus la puterea oii, 
labele, tolănite pe patul meu de rămurele de 
brad, și ea se învelise toată de zăpadă. To
tul era mort în această cremenă, căci tot ce 
plecase nu se mai întoarse, cu toate că ve
nise vestea că Avram Iancu, deși eșise bi
ruitor, se retrăsese în munți, așteptând înche
ierea păcii.

Soarele, care asfințise pentru lumea din 
vale, pentru noi, cei din înălțime, abia asfințea...

Părăsii țeara visurilor, și mă îndreptai 
spre tîrlă... Mare Imi fu mirarea când nu vă
zui nici un câne... Le dădui un chiot... nici 
un semn de vieață din partea lor... Se lua
seră în goana vre unei fiare?... Nu i-am au
zit lătrând... Tocmai într’un târziu, îi văd ve
nind cu limbile scoase, cu capetele în jos... 
Mai în urma lor... pe un pat de crengi... 
purtat de doi voinici... venea fiiul meu... ciu
ruit de răni...

Când fu așezat jos... după-ce Îmi întinse 
această carte dela Avram Iancu... tși dete 
duhul... El doarme somnul veciei la rădăcina 
aceasta... Crucea eu i-am săpat-o... Eu... ta
tăl său...

In carte sta scris aceleași vorbe ca și cele 
de pe cruce:

„Și-a făcut datoria*. Avram Iancu.
X. Caragialz-Contact^e. 

festiv în onoarea noului Archiereu, la care 
au participat representanții tuturor 3 eparchii- 
lor gr.-or.

Sașii contra Românilor.
In «Siebenbiirgisch Deutsches Tage- 

blatt» din Sibiiu a apărut zilele trecute 
un articol, în care se îndeamnă Sașii, 
ca să nu se alieze cu Românii, pentru 
a pune laolaltă stavilă nedreptățirilor 
ce le îndurăm din partea guvernanților 
noștri. Aceasta în urma unui articol 
apărut în «Tribuna», care îndemna pe 
Sași și pe celelalte naționalități la o 
alianță comună contra șovinismului ma
ghiar.

Ziarul săsesc din Sibiiu publicând 
acel articol, adaugă dela sine, că:

»Alianța popoarelor Ungariei între sine, 
dar* nu cu Maghiarii, prin urmare în contra 
acestora, ar însemna organisarea răsboiului 
civil în Ungaria și că pentru așa ceva Sașii 
nu-’și vor da nici-odată concursul. Noi nu 
voim să ne aliăm contra Maghiarilor, ci nu
mai contra șovinismului și anume fără deo
sebire de naționalitate. De altcum nici nu 
pricepem, că cum pot vorbi adoratorii pasi
vității despre alianța naționalităților contra 
Maghiarilor, căci doar* pasivitatea și alianța 
aceasta stă în contradicție una cu alta. Cu o 
causă avem deci mai mult, ca noi Sașii să 
delăturăin dela noi ori-ce lucru de acest fel.»

Publicând «Bud. Hirlap» aceste scrise 
ale foii săsești cu o vădită bucurie, în
cheie zicând: «Din aceste deslușiri reiese, 
că tribuniștii înzadar sperează că Sașii 
le vor ajuta, ca să reiee din nou firul 
acelei politice demonstrative și revolu
ționare, pe care l’au scăpat din mâni 
acum patru ani, în urma energiei lor. 
Carul politicei daco-române atât de tare 
s’a înglodat, încât cu vre-o alianță oare
care, în conformitate cu timpul de acum 
nu-’l va mai putea mișca.

Convocare.
Membrele „Reuniunii femeilor române din 

comitatul Hunedoarei** precum și toți aceia, 
cari doresc înaintarea scopului Reuniunii noas
tre, prin aceasta sunt tnvitați a participa la 

Adunarea generală
ce se va ținea în Dina, Duminecă la 23 
Iulie st. n. a. c., după ameazi la 3 ore, în 
localitatea Casinei române.

ORDINEA ZILEI:
1. Deschiderea ședinței prin presidenta

Reuniunii. 2. Raportul comitetului despre 
I activitatea Reuniunii dela ultima adunare 

generală. 3. Raportul cassierei despre sta
rea cassei. 4. Alegerea unei comisiuni pen
tru înscrierea membrelor noue și incassarea 
taxelor restante. 5. Alegerea unei comi
siuni pentru revidarea raportului presentat 
de comitet. 6. Alegerea unei comisiuni pen
tru revidarea socoților date de cassieră. 7. 
Rapoartele comisiunilor alese. 8. Desbateri 
asupra propunerilor, 9. Alegerea unei co
misiuni pentru verificarea protocolului. 10. 
încheierea ședinței.

Deva, la 9 Iulie n. 1899.
fflanasiu Qemian, Elena Pop Șfossțu-JLtmgin, 

secretar. presidentd.

CEHII NEMULȚUMIȚI.
Când cu venirea la putere a guvernului 

Thun, acesta a promis Cehilor că se va nisui 
din toate puterile, ca să Ie împlinească toate 
pretensiunile juste ce le vor face ei, Dar' 
văzându-se odată cu puterea în mâni și-a 
uitat de promisiunile făcute, și nu le-a îm
plinit nici barem una, decum toate. Aceasta 
a indignat foarte pe Cehi și acum încep a-’și 
exprima tot mai mult nemulțumirea lor față 
de guvernul Thun. Zilele trecute au și ținut 
o adunare mare electorală la Hlinsko, în care 
a luat cuvântul deputatul Gregr, aducând 
aspre învinuiri la adresa lui Thun.

Dacă guvernul nu-’și va ținea cuvântul, a 
zis Gregr, să-’și aducă aminte că va avea 
încă mare lipsă de Cehi, chiar și cu Încheie
rea pyctylm Cț4 Ungaria, și deci nu ar trebui 
ca să-i înstrăineze dela sine.

A adus mai departe Ia cunoștința adunării, 
că de curând delegația comitetului executiv 
a fost pe la Thun, și i-a spus că poporul 
și-a sflrșit răbdarea și nemulțumirea crește 
pe zi ce merge. Așadar' să vadă să le îm
plinească pretensiunile, căci altcum pe Cehi 
nu va mai putea conta.

Știri Politice
Din Sârbia.

Arestările în Belgrad se continuă cu droaia. 
Intre cei-ce au fost arestați s’a aflat și vărul 
principelui Nichita din Muntenegru, Blazo 
Petrovici. A fost însă earăși eliberat, dar’ în
dată și expulsat, dimpreună cu familia. Vre-o 
30 lucrători sârbi încă au fost arestați. Toți 
lucrătorii străini fără muncă sunt expulsați 
din Sârbia.

Dumineca trecută o deputațiune a femeilor 
celor arestați, a cerut să fie primită în au
diență la regele Alexandru, ca să se plângă 
contra priveghierii ce să face, la porunca 
guvernului, peste casele și familiile lor, pre
cum și contra modului de purtare a poliției. 
Dar’ Regele Alexandru n’a primit-o. Deputa- 
țiunea s’a dus apoi la locțiitorul Ambasadei 
rusești, Mansurov, rugându-se ca să iee în 
apărare pe cei întemnițați. Acesta însă li-a 
răspuns, că fiind el representantul unei țeri 
străine, nu poate face nimic pentru dînșii.

Petrecerea cu joc
a

meseriașilor români din Orăștie.

Dumineca trecută la 2 ore p. m. mese
riașii români din Orăștie s'au întrunit la școala 
gr,-or, din loc, de unde aveau să pornească 
în corpore, cu mnsica In frunte, îp pădurea 
»Grigori« unde s’a ținut petrecerea. Fiind 
cerul încă de dimineața acoperit de nori, ba 
cătră 11 ore a. m. mai și picurând puțin, 
mulți dintre cei-ce au dorit a lua parte la 
petrecere, și-au perdut speranța de a putea 
petrece în liber, fără a nu fi „botezați* câtuși 
de puțin. Cu toate acestea, la 3 ore p. m. 
comitetul arangiator, mai mulți membri ai 
Reuniunii șj câțiva țerani au grăbit la locul 
de întrunire, și au pornit în sunetul musicei 
spre pădurea »Grigori».

Ajunși In pădure, petrecerea s’a Început 
CM p horă jucată întâiu de mai puțini, lângă 
cari s'au al^turaț apoi tot mai mulți și mai 
mulți, până-ce au format yn pere destul de 
frumos și mare.

Cu cât dorul de joc ti încingea myi tare 
pp cei tineri, cu atât îi prindea și temerea, 
că norii cei negri cari se grămădiau tot mai 
des pe cer, îi vor și|i a întrerupe petrecerea 
atât de animată,

Pe la 6 ore, am avut fericirea a primi 
In mijlocul nostru și inteligința română și 
oficerimea în număr destul de frumos, care 
după o privire asupra dansatorilor, a înmulțit 
numărul acestora, prin ceea-ce petrecerea a 
devenit și mai animată ca până aci.

In o speranță nutrită de toți, și anume, 
că poporul nostru încă va lua parte la această 
petrecere în număr cât să poate de mare, 
ne-am înșelat, deoare-ce abia am văzut 3—4 
familii țerănești, cu toate-că pe seama lor 
încă s'au făcut toate pregătirile.

Ne-a surprins această lipsă a poporului 
cu atât mai mult, cy câț înainte de petrecere 
însuși poporul aștepta cu rpai marș d°r so
sirea zilei numite,

Timpul nefavorabil, care în continyy ne 
amenința cu ploaie, încă poate fi încâtva o 
causă a neparticipării lui, dar' se svonește, 
că ar fi fost chiar îndemnați la aceasta de 
dl înv. I. Branga ceea-ce dacă s'ar adeveri, 
numai cinste nu i-ar face.

Regretăm această procedură a poporului, 
și dorim ca cu altă ocasiune să iee parte în 
număr cât se poate de mare la astfel de pe
treceri, ear* nu să se lasă a fi ademeniți de 
upul ori de altul, din nu știm ce motive ab
solut nebasațe.

Dintre publicul străin, n'ay lupt parte de 
cât vre-o 5—6 familii,

Pe la orele 9 temerea dansatorilor s’a 
împlinit, Căci o ploaie măruntă a început a 
curge și astfel au fost siliți a întrerupe pe
trecerea, care mai ales atunci se afla In țoiul 
ei. In urma aceasta s’a pus în rtnd doi cu 
doi, și cu musica în frunte, având pe de laturi 
24 de bărbați cu torțele aprinse în mâni, au 
pornit earăși spre oraș, unde apoi s'au îm
prăștiat cu toții, cu dorul de-a se întruni cât 
mai des la astfel de petreceri adevărat ro
mânești, când apoi nici timpul să nu le fie 
contrar ca de astă-dată. o

Convocare.
Membrii «Despărțământului VIII. Deva» 

al «Asociațiunii pentru literatura și cultura 
poporului român», precum și toți aceia, cari 
doresc să se facă membrii »Asociațiunii«, prin 
aceasta se Invită la

Adunarea generală 
a despărțământului, ce se va ținea în comuna 
Ilia-murlșană, Duminecă la 30 Iulie st. n. 
nainte de ameazi la 10 ore în biserica gr.-or. 
de-acolo.

ORDINEA DE ZI:
1. Deschiderea ședinței prin directorul 

despărțământului. 2. Cetirea listei membrilor 
despărțământului și alegerea unei comisiuni 
pentru verificarea protocolului. 3. Raportul 
notarului despre activitatea comitetului cer- 
cual dela ultima adunare generală. 4. Ra
portul cassarului despre starea cassei. 5. Ale
gerea unei comisiuni pentru conscrierea mem
brilor noi și incassarea taxelor restante. 6. 
Alegerea unei comisiuni pentru controlarea 
raportului presentat de notar și a socoților 
date de cassar. 7. Cetirea disertațiunilor in
sinuate cu 24 ore mai nainte la directorul 
despărțământului. 8. Desbateri asupra pro
punerilor insinuate conform regulamentului. 
9. Raportul comisiunilor exmise. 10. Sta- 
torirea locului pentru ținerea adunării gene
rale a despărțământului pe anul viitor. 11. 
Alegerea a doi delegați la adunarea generală 
din Deva,

Deva, la 9 Iulie n. 1899.
Pentru comitetul cercual:

Slionisie ^rdelean, Scâncise ffiss%u-.Congin, 
notar. director.

Producțiune și petrecere poporală
în Mada.

Dela Geoagiul-de-jos spre Vest, se află 
situată impopulata comună Mada, vestită mai 
aleș prin cireșele-i renumite, cari formează 
un articlu de comerciy a| Mădenilor. Poves
tea ne Bpune că pe timpul cireșelor trebue să 
purcezi cu deosebit tact față de un Mădean, 
pentru-ca să-l prinzi la vorbă, căci de nu, cu 
nepăsare îți răspunde numai, că e din Mada 
și ai gătat-o. Pe timpul când cireșele au eșit 
din modă, se zice că și ei sunt mai de... 
înțeles.

Dar* alta voiam a spune, nu despre ci
reșe, căci asta nici nu aparține lucrului ce-1 
descriu, dar’ am pus-o aceasta pentru orien
tarea celor curioși.

Pe ziuș de Sân-Petru, 29 Iunie v, c. in
vitări expedate în jur, vesteau că In comyna 
Mada se va arangia concert împreunat cu 
joc. Un lțicj-u pu loțului nou acesta pentru 
noi, cei cari trăim pp nici, după spatele lui 
D-zeu, și suntem isolați de lumea progrp- 
sătoare, ca-și-când am fi închiși de niște 
muri chinezi. Un semn de voință era acesta, 
o rază de lumină, care ne înveselea dela în
ceput pe fiecare,

Căci ce vreți, mă rog, concert și joc acolo 
unde concertul; concert e sinonim cu; »bate 
toaca la urechea surdului», căci poporul de 
pe aici atâta idee are despre concert, ca și 
Africanul din centrul Africei despre cultura 
europenească. Insă maxima: »voește și vei 
putea» s’a arătat și de astădată ca adevăr 
întrupat.

Ear’ cei-ce au participat la această pro- 
ducțiune-petrecere, își vor fi zis: eată Pales
tina pentru noi cei din părțile acestea, căci 
exemplu poate lua ori-cine din ce au văzut 
și auzit, și practicându-'l sunt sigur că numai 
lumină va răsări și va prinde rădăcini în po
porul lyapqiyt de pe ^ic|.

Concertul era anunțaț pe orele 3 p. m., 
cu toate aceste însă de dimineață puteai ob
serva străini, mai ales țerani de prin comu
nele vecine, cari ca creștini buni și-au ținut 
de datorință să asiste și la serviciul divin, și 
să audă și prestațiunile bisericești ale cântă
reților, cari după ameazi aveau să-și arete 
cunoștințele lor.

Biserica era tixită de popor, vre-o câțiva 
străini inteligenți, ear’ părintele Bogdan în 
ton sărbătoresc oficia, dând răspunsurile li
turgice țeranii cântăreți.

Pupă biserică ceata celor sosiți se înmul
țește, și cej mai mujți descind la părintele 
Bogdan. Țimpul înaintează binișor, ear’ oas
peții își petrec conversând și sunt poftiți la 
masă- Faraonii cari încă își arătaseră cinsti
tele (?) fețe înpep a-și face dațorința. Socie? 
tatea e binișor reprezentată și la masa în
tinsă făcând o privire fugitivă am numărat 
peste 20 persoane.

Nori grei se grămădesc pe orisont, nu 
prea bun augur la astfel de ocasiuni. Pe când 
la masă eram pe la... treizeci de picături, 
afară curgeau picăturile de ploaie cu milioa
nele. Văzduhul răsuna de tunetele puternice, 
iulgerile cu mânie se încrucișau, ear’ când 
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se descărca câte un tunet mai puternic, cei 
mai mulți tresar.

Faraonii la o asemenea detunătură toți 
deodată au sărit tn picioare ca mușcați de 
șerpe. Elementele naturei se desfăceau cu 
toată turbarea, părea că Sân-Petru anume 
nu era acasă pentru noi în acea zi. A fost 
însă acasă mai marele lui și al nostru, și 
acela ne-a ferit de ori-ce năpastă. Noi ca noi, 
căci eram în casă, dar’ alții cari pe acel timp 
erau însS în cale spre Mada se vor fi simțit 
mai râu, dar’ cu atât mai bine s’au simțit 
după aceea.

Producțiunea era sS se țină în liber, 
într’un loc anume pregătit, furtuna aceasta 
însă a zădărnicit începerea la timpul proec- 
tat. Așa programul s’a întors pe dos, ca și 
vremea, și s'a început dansul, încât în urmă 
era p’aci s£ ne și uităm de producțiune. 
După ridicarea mesei bogate, servită cu deo
sebită pricepere și afabilitate de doamna ca
sei, însoțită de doamna Cibian, s’au făcut 
deslegarea de... joc. Ardelene, Hățăgane, Ța
rine, Polce, Valsuri, curgeau de-a valma, ear’ 
casa părintelui Bogdan devenise >Ballhaus« 
întreg. Ba și șura abia mai cuprindea pe cei 
din lăuntrul ei, colo domnii, ici țeranii își 
petreceau cu animație. Abia cătră 6 ore s’a 
putut începe producțiunea, după-ce s’a mai 
svântat ploaia.

Intr’o grădină din vecini, un cerc încun- 
jurat și format de ramuri verzi, ear’ la locul 
potrivit o bină îmbrăcată jur împrejur cu 
frunze verde și flori, da s£ se înțeleagă că 
aci e locul de producțiune. Vre-o 16 țerani 
urcă bina, în truntea lor tinărul Bogdan și 
producțiunea se începe cu frumoasa piesă: 
frunză verde frunzuliță, de Musicescu, S’au 
cântat de tot vre-o 8 cântări, între cari un 
solo și un duett.

Producția cu elementele cari s’au făcut, 
și fiind prima de acest fel, se poate zice că 
a reușit. Cântăreții fiind plugari cari mai 
mult se indeletnicesc cu coarnele plugului, 
decât cu cântarea, s’au purtat destul de brav. 
Silință și bunăvoință s’a v&zut atât din par
tea cântăreților cât și a instructorului lor.

Pentru aceea merită laudă, urmeze mai 
departe pe calea aceasta și a doua-oară va 
fi mai bine, și tot așa mai departe.

Natural că după aceasța ne-am întors de 
qnde am plecat, adecă ear! la dl preot Bog
dan, căci doar' d-lui era eroul zilei, ear' ca- 
sele-i ospitale erau deschise cu drag pentru 
oaspeții veniți din acest incident. Părintele 
Bogdan, pe lângă tot binele are și ceva râu, 
n’are adecă copii, aceasta însC să nu-1 supere, 
căci de astădată a avut și copii destui, căci 
unele mame își aduseseră și micul odor cu 
ele, așa încât casa-i ospitală devenise oare 
cum și asii de copii deocamdată.

Petrecerea s’a continuat cu animație până 
în ziua următoare târziu, toți au stat la 
postul lgr, afară de așilișți abia unul-doi 
ș'au două vor fi dat jertfă și lui Morpheu. 
Intre cei presenți Săcărâmbul a avut mai 
mulți fii, și erau Săcărâmbenii representați 
în număr considerabil în trunte cu harnicul 
lor preot dl A, Oprea, Presenți mai erau: 
dnele Elena Florea cu ffii Simion și Genica, 
Romana Florea cu 2 fii, familia Căzan, Vin- 
țan, Popa, tinărul Iancu și simpaticul student 
Simi Piso etc.

Din Balșa am văzut pe: dl și dna Kontza, 
notar, înv. Lucăcel și dna, N. Todea, D. 
Costea, din Almășel: dl și dna Cibian, din 
Ardeu: dl și dna A. Glodean, apoi cler. abs. 
Cibian și alții a căror nume îmi scapă.

Ear' popor era adunat din comunele din 
jur: Balșa, Renghet, Ardeu, Almășel, Nădăș- 
tie. Timpul nefavorabil a reținut de sigur pe 
mulți alții cari vor fi avut propusul de a 
participa la această petrecere.

In ziua următoare, sătui de petrecere, 
dar' setoși de somn, ne-am împrăștiat cari 
încătrău ducând cu noi plăcute suveniri dela 
ițceasță conyenirp. Ținăful preot dl Bogdan 
poate fi satisfăcut de reușita morală a aces
tei petreceri, ear’ comuna Mada poate fi mân
dră că astăzi are un preot harnic, care a în
ceput a pune basă la lucruri bune și folo
sitoare pentru înaintarea poporului seu.

Un lucru însă voiu a-1 aminti Înainte de 
a termina, și adecă, recomand dlui preot 
Bogdan, ca să stărue din toate puterile pen
tru aflarea și instituirea unui învățător harnic, 
care să-i fie mână de ajutor la lucrările dșale, 
și cu puteri ițnițe să c|upă lucrul la bqnă is- 
pândă, ear' in această speranță îi doresc zel 
și perseverapță în ogorul înaintării fiilor sei 
sufletești.__________________________Jțicu.

NOUTĂȚI
Atragem atențiunea on. membri ai „Reu

niunii femeilor române din comit. Hunedoarei* 
asupra Convocării adunării generale pe Du
minecă în 23 Iulie n. a. c„ la J ore p. m. 
în casina rom. din Deva, rugându-'i si bine- 
voiască a lua parte în numlr cât se poate de 
mare, avind comitetul a le aduce la cunoștință 
multe obiecte însemnate, cari nu sunt puse în 
Program.

Chirotonire. Dl Ioan Moța, cleric abso
lut, ales paroch în parochia a II-a din Orăștie, 
a fost chirotonit întru diacon Luni în săptă
mâna aceasta, de cătră Eminenția Sa Metro- 
politul Ioan Mețianu.

*
Programul festivităților ce se vor aran- 

gia la Săliște Duminecă în 30 și Luni în 31 
Iulie n. a. c., din incidentul ținerii adunării 
generale a »Societății pentru fond de teatru 
național-român<. Sâmbătă în 29 Iulie n: Pri
mirea oaspeților la gară și încuartirerea lor. 
Seara la orele 8 și jum. întrunire de cunoș
tință, în grădina hotelului comunal. Duminecă 
în 30: Primirea oaspeților la trenurile de di
mineața. La 9 ore participarea la serviciu! 
divin în biserica mare gr.-or. Ședința I. în 
sala festivă a școalei dela 10 — 12 ore. La 2 
ore banchet. Intrarea 1 fl. 50 cr., de persoană. 
La 5 ore visitarea Exposiției. Seara la 8 ore 
Concert în pavilonul helvețian, după aceea 
teatru: >Idil la țeară». După producțiune, 
dans. Luni la 10 ore ședința II. După prânz 
>Petrecere poporală». Marți în 1 August: 
Excursiuni la >Fântâna Folti» sau >CrințiL 

*
Petrecere cu joc vor arangia pompierii 

voluntari din loc, Duminecă în 23 Iulie n. a. 
c. în pădurea >Grigori« la 2 ore p. m. Pre
țul de întrare 20 cr. de persoană.

*
Tinerimea română din Arad, ca secție 

a comitetului central constituit pentru aran- 
giarea festivităților cu ocasiunea instalării nou 
alesului episcop, a Ilustrității Sale Domnului 
Iosif Goldlș, va arangia Marți, în 1 Au
gust st. n, 1899, în sala din »Pădurița ora
șului» un Concert, cu concursul d-șoarei ar
tiste Aurelia Cionca, pianistă. Venitul curat 
e destinat în favorul »Asociațiunii naționale» 
din Arad. După concert Petrecere de dans.

*
Emigrările Săcuilor în România. In 

anul trecut, după raportul camerei de co- 
merciu și industrie din Tîrgul-MurSșului, au 
emigrat în România nu mai puțin decât 
67.982 Sâcui, dintre cari 60.575 s’au reîntors 
earăși, ear’ 7407 Săcui s’au stabit acolo fără 
a avea de gând a se mai reîntoarce.

*
Mecanic fQmân, Dl I. Vulcu din Pia- 

nul-de-sus, abs, al școalei reale din Brașov, 
a terminat cu succes eminent cursul de me
canică dela școala industrială de stat din 
Viena, și anume secția industriei de metale.

*
Hymen. Dl Iuliu Popovits, comptabil de 

bancă în Dobrițin, și-a încredințat de fiitoare 
soție pe d-șoara Alma Kutasi.

♦
Credința despre suflete. Este știut, că 

poporul e în credința, că sufletele uppr oa- 
mepi adesepri se arată dqpă moarte la Gasele 
lor. O astfel de faptă se serie din Constan- 
tinopol, și încă cu toată seriositatea Se spune 
anume, că într'o parte a orașului, locuitorii 
unei case mari cu toții au părăsit-o. Causa 
a fost, după-cum spun ei, că în fiecare noapte, 
când ei dormiau, li-s'a arătat un bătrân, care 
zicea, că pe el l’au băgat odinioară într’o 
gaură săpată în pivniță, și acum dorește, ca 
să fie înmormântat în cimiter, după toată re
gula. La casa părăsită au pus odată un om 
de pază. Peste câteva zile și acesta a zis, că 
mai bine stă sub cerul liber, decât în casa 
aceea, deoare-ce bătrânul și lui i-se arată în 
fiecare noapte. Pe urmă au fost puși niște 
polițiști ca se sape adânc toată pivnița des
pre care vorbia bătrânul, și care nu le fu 
mirarea, când într’un loc au dat peste niște 
oase de om. Deocamdată tot acolo le-au lă
sat și nu le-au înmormântat în cimiter. Acum 
întreagă acea parte a orașului umblă pe ța 
poliție să ducă oasele de-aco,lQ( păci altcum 
ei se mută de pe-acolo,

*
Colonie da — pisici. In Isseljord, aproape 

de orașul Roskilde, se află o insulă numită 
>Insula dracului», care nici decum nu stă în 
legătură cu aceea, pe care a fost căpitanul 
Dreyfus. Ea este locuită numai de doi oameni, 
un cojocar și un inginer, cari și-au zidit acolo 
o vilă. Agenții acestor doi dni, cutrieră țeapa 
întreagă pentru a cumpăra pisici, din ale 
căror piei pregătesc apoi cojoace și blane și 
le vând cu prețuri bune. In Copenhaga se 
află mai multe filiale, de unde apoi se tri
mit cu sutele pisicile la >depou» pe insula 
numită. Ele se înțeleg foarte bine una cu 
alta. Noaptea însă fac așa Q larmă, încât 
chiar și cei-ce călătoresc cu luntrea în jurul 
acestei insule, încunjură acel loc. Planul celor 
doi domni este, ca să facă o colonie de pi
sici. Hrana lor este foarte ieftină și constă 
din pești. La 12 ore din zi totdeauna capătă 
de mâncare. S’a făcut și o zidire mare de 
lemn, în care se culcă ele peste noapte, mai 
ales când e timpul mai rece. In anul acesta 
se crede că se vor aduna pe acea insulă vre-o 
1000 de pisici. Socotind că într’un an fiecare 
mai aduce 10, într’alt an vor fi 10.000, ear’ 
peste 2 ani 100.000.

*

Cele mai mari păduri le are America și 
Africa. Pădurea dela Quebek și Ontario în 
Canada, are, după măsurarea cea mai nouă, 
o lungime de 2700 kilometri și o lățime de 
1000 kilometri. La țărmurile rîului Amason 
se află o pădure de 3300 kilometri lungime 
și 3000 kilometri lățime. Cea mai mare pă
dure însă se află în Africa, are o lungime de 
4800 kilometri și o lățime de 2000—3000 
kilometri.

*
Sinucidere — ca reclamă. Unui teatru 

din Brooklyn îi mergea foarte rău. Pentru-ca 
să facă o adevărată reclamă americană, di
rectorul a aflat un mod foarte curios. Și 
anume s’a pus în înțelegere cu o actriță, care 
era o renumită înotătoare. Intr’o zi, pe tim
pul prânzului, când toată lumea trecea peste 
podul unui rîu spre casă, actrița s'a aruncat 
în rîu. Mai mulți s’au aruncat însă după ea 
și au scos-o afară. Intrebându-o despre causa 
sinuciderii, ea a răspuns: >Pe mine mă chiamă 
așa și așa, mă țin de trupa teatrală din loc, 
și nu m’am putut decide ca să joc o dramă 
înaintea băncilor goale». începând din acea 
zi, teatrul a fost tot mai bine cercetat.

*
O vieață aventurloasă. Din Zombor se 

scrie, că poliția de-acolo a deținut pe un 
tinăr, care se chiamă Boleslav Zavalkovics. 
Istoria vieții lui seamănă mult cu un roman. 
Pe tatăl său el nu l’a cunoscut, mama sa 
cânta cu harfa prin birturile orașelor româ
nești. Ea a murit când el a fost abia de 8 
ani. Fără a avea vre-o țintă, el s’a dus în 
lumea mare. A învățat limba maghiară, ger- 
mână, sârbă, croată, polonă, rusască, româ
nească și turcească. A ajuns și în Rusia, 
neavend însă pașaport, a fost prins și dus 
la Siberia, sub cuvânt că este anarchist. Acolo 
a lucrat un an de zile la o baie, de unde a 
reușit să fugă spre China și Japonia ca să 
ajungă la Tiflis. Aci căpitanul corăbiei austro- 
ungare «Maria Teresia» l’a luat ca argat de 
corabie. Ajungând în Triest pentru o ceartă 
a fost condamnat la 6 luni închisoare. După 
aceea a venit peste Fiume în Ungaria, a lu
crat ca ziler la Porțile-de-fer și la drumul de 
fer dintre Munkăcs și Stry, ear’ acum a ajuns 
ca vagabund în mânile poliției.

*
Nou moștenitor al Tronului rusesc. 

In urma morții marelui duce moștenitor s'a 
luat un doliu de curte pentru trei luni. Ofi
cialul publică un manifest al Țarului, procla
mând pe basa legii de succesiune pe fratele 
său, Marele duce Mihail Alexandrovici, Prin
cipe moștenitor, cât timp Țarul nu va avea 
un fiiu. S’a celebrat un recviem la catedrala 
Isac cu ocasia morții marelui duce moșteni
tor George. Au asistat la această ceremonie 
corpul diplomatic, autoritățile civile și mili
tare, oficerii corăbiei — școală germană Char- 
lota și acei ai cuirasatului danez Tordenskjold.

*
Student la vârsta de șeptezecl-și-cinoi 

de ani. De aproape un an exercită la Var
șovia meseria de medic un anume Boryski, 
care n’a ajuns să-și capete titlul de doctor 
decât în 1898, când tocmai trecuse vârsta de 
șeptezeci-și-cinci de ani. Boryski își luase pri
mele inscripțiuni acuma cincizeci-și-cinci de 
ani, când fu nevoit să-și părăsească studiile, 
de oare-ce, amestecându-se în mișcarea insu
recțională din Polonia, fu deportat în Siberia. 
Aci el stete treizeci-și-doi de ani și la 1895, 
fiind grațiat, își luă studiile și își trecu ulti
mele examene, ceea-ce-i permise în fine să 
se stabilească ca medic.

*
Cununie pe patul de moarte. Din Do

brițin se seric, că un tinăr zidar, cu numele 
Gavriil Szabd, a jurat credință vecinică miresei 
sale Iuliana Labony, care se afla pe patul de 
moarte. Fata, care se afla în pat, tremurând 
a recitat formula de jurământ. Ceremonialul 
a fost oficiat de cătră preotul Coloman Kony- 
ves-Tdth. Această scenă a mișcat adânc pe 
toți cei de față, din ochii cărora curgeau la
crimile șiroiu.

*
Frumoasa Parisului. In Paris s'a ținut 

filele trecute un așa numit »concurs de frum- 
seță», în care premiul prim l’a câștigat d-șoara 
Dortizal Jeanne, membră a teatrului Vaude- 
ville. Portretul fericitei dame este expus acum 
în toate vitrinele din Paris Părul ei brunet 
cade în valuri de bucle crețe, ochii ei visători 
sunt de-o vrajă nespusă, fața ei regulată este 
de-o clasică frumseță. Farmecele și spiritul 
ei au cucerit momentan inimile experților 
judecători. La concurs au luat parte dame 
italiene, spaniole, americane și berlineze.

*
Omor. Din Kassa se scrie, că în co

muna Szikszd fata Boldizsăr Erzsăbet a fost 
omorîtă de cătră amantul seu, care i-a furat 
si libelul de depunere, care suna despre 
4000 fl.

*
Bărbatul înșelat. Zilele trecute damele 

din Cincinati au arangiat un fel de bazar 
pentru fondul unei biserici. Ca câștigul să fie 

cât se poate de mare, au hotărît ca să se 
lase să fie sărutate de privitori, pe lângă o 
anumită taxă. Pentru 10 centime s’au lăsat 
a fi sărutate fete, pentru 15 centime femei 
căsătorite, ear’ pentru 25 centime văduvele. 
Unul dintre privitori a propus însă, ca să se 
ridice taxa cu 50 procente pentru acele dame, 
cari vor săruta ele pe bărbați. Vre-o câțiva 
inși și-au legat ochii și astfel așteptau să fie 
sărutați. Intre aceștia se afla și un anumit 
John Reynolds, care spera că-’l va săruta o 
femeie căsătorită, pe care se vedea că și el 
o iubea. Dar’ s’a înșelat, căci era de față și 
nevasta sa, care l’a prins pe după cap și l’a 
sărutat. Văzându-se astfel înșelat, și-a cerut 
banii înapoi, dar’ nu i-s’au dat. Mâniându-se 
foc pentru aceasta, a stricat marfă în preț 
de mai mulți dolari. Numai pe lângă între- 
venirea a doi polițiști a putut fi liniștit.

*
Porumbul lui Rudolf. Intr’o notiță a lui 

>Bud. Hirlap» dela 19 1. c. cetim sub acest 
titlu următoarele: Cât de mult a iubit popo
rul maghiar pe fiiul Regelui, pe Rudolf, se 
vede și din aceea, că îndată după moartea 
sa poporul a zis despre el, că Rudolf și acum 
trăește și rătăcește pe oare undeva printre 
poporul maghiar. In povestea aceasta a po
porului trebue căutat și isvorul acelei isto
rioare, care vine dela granița Ardealului, din 
Bran, și anume se zice că în 11 1. c. pe o 
fereastră a ospătăriei de-acolo a sburat un 
porumb de postă. N’a putut veni așa de de
parte, fiindcă nu a fost ca de obiceiu, sub 
pene, ci numai de grumazi i-a fost atârnată 
o țiduliță, pe care sta scris: „Aici a umblat 
Rudolf !* Porumbul s'a lăsat sâ fie prins. Os
pătărița a cetit țiduliță, și a luat-o jos, ear' 
porumbul l’a slobozit de nou pe fereastră. 
El nu s’a dus însă departe, căci îndată s’a 
reîntors. Ear’ l’au prins, i-au dat de mâncare 
și beutură și la grumazi i-au atîrnat o altă 
țiduliță, pe care sta scris: „Porumbul a um
blat aici. Cine e acel Rudolf r Bran, 1899 
ifVIL* Porumbul, cum i-au legat țiduliță, 
a sburat ca săgeata. Firește că s’a dus veste 
despre aceasta în tot jurul, și cu toții cred, 
că pe-acolo a umblat Rudolf și li-a dat de 
știre despre aceasta prin porumb.

*
Doi copii arși. Din Gyergyd-Remete se 

scrie, că doi copii gemeni, în etate de 4 ani, 
au căzut jertfă flăcărilor. Pe când ei sâ jucau 
în șură, aceea deodată a luat foc și părinții 
lor neștiind că ei se află acolo, au căutat să 
scape ce pot din casă, fără a-’și aduce aminte 
de ei. A dona zi le-au găsit numai oasele.

*
PușcSturi de pușcă asupra semnului 

unguresc dela graniță. Sub acest titlu cetim 
în >Bud. Hirlap» următoarele: La hotarul 
comit. Csik, lângă comuna Lăpuș, au pușcat 
asupra semnului unguresc de lemn dela gra
niță, din care causă s’a șters toată inscripția. 
Doi gendarmi unguri: Fekete GyOrgy și Veres. 
Jdzsef s’au dus din motivul acesta la casa de 
pază română și au cerut deslușiri. Soldații 
români nici nu au tăgăduit că ei au pușcat 
asupra semnului. Dela martorii cari au fost 
ascultați reiese, că cătanele române de mult 
și-au propus, ca sâ doboare semnul feștit în 
colori maghiare. Așa când gendarmii unguri 
nu s’au aflat odată Ia granița ungurească, au 
luat pușca și au pușcat asupra columnei. Fie
care a pușcat și au intrat mai multe gloanțe 
tn ea. Când pușcau, cătanele strigau:

— Și asta a fost a Ungariei 1
— Eară au căpătat Ungurii 1
Cașul acesta s'a adus la cunoștința minis

trului de interne prin vice-comite.
*

Râsbunare. Un anumit Josim Olar, din 
Munăr, în etate de 46 ani, văduv, s’a în
drăgostit tn fata cea mai frumoasă a satului, 
cu numele Flora Pet3, care asemenea îl iu- 
bia foarte mult. După un timp oare-care a 
părăsit-o. Din această causă fata s’a rușinat 
și a jurat răsbunare. Intr’o noapte s’a dus 
la casa lut Olar și i-a dat foc. In câteva mi
nute casa întreagă se afla în flăcări, încât 
înșelătorul nu a mai putut scăpa, ci și-a aflat 
moartea în flăcări. Fata a fost prinsă. între
bată fiind n’a tăgăduit fapta, ci cu bucurie 
a spus că nu regretă ceea-ce a făcut, din 
contră îi pare bine că a reușit.

*
Schuster Leontin în Deva este firma unui 

mare salon de modă pentru dame, a se ceti 
inseratul de pe pagina a patra.

Acesta e cel din urmă, numlr, ce se tri
mite acelor dni, cari n’au solvit încă obona- 
mentul.

POSTA REDACȚIEI.

Dlui N. S. în H. In nrul viitor.
Dlui I. CI. Z în D. Același răspuns.
Dlui V. T. în 5. In nrul proxim se va publica 

în întregime.
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Mulțumită publică.
Spre scopul edificării nouei scoale din co

muna Mogoș-Mămăligani, au incurs încă ur
mătoarele oferte benevole:

Prea Veneratul Consistoriu Archidiecesan 
a donat 50 fl., »Detunata», institut de credit 
și de economii, în Bucium-Șasa 15 fl., mai 
departe domnii: Emilian Cioran, pacoch în 
Rășinari ne-a colectat cu lista nr. 231 12 fl. 
62 cr., Avram Păcurariu, protopop în Ilia cu 
lista nr. 66 2 fl. 25 cr., Tuliu Roșescu, pro
topop în Cluj cu lista nr 58 1 fl., Elia Po- 
poviciu, paroch în Sibișel cu lista nr. 172 
4 fl., Nicolae Roșiu, protopop în Tinciu, die- 
cesa Aradului, cu lista nr. 264 2 fl. 95 cr., 
Augustin Herman, preot în Văleni cu litsta 
nr. 80 1 fl. 20 cr., Alexiu Onițiu, jude reg. 
în pensiune în Seghedin 1 fl., Ioan Popită, 
preot în Comana-inf. cu lista nr. 137 1 fl., 
Romul Coțoiu, comerciant în Baia-de-Criș cu 
lista nr. 150 5 fl., Pompiliu Predoviciu, preot 
în Vingard 50 cr., Simion Marcan, preot în 
Sficătură cu lista nr 114 4 fl. 69 cr., Lau- 
rențiu Cutean, paroch în Oarda-inf. cu lista 
nr. 102 30 cr. Suma 101 fi. 51 cr.

Pentru toate aceste contribuiri aducem 
cele mai călduroase mulțumite prea on. domni 
contribuenți și colectanți.

Mogoș-Mămăligani, în 6 Iulie n. 1899.
Vasite David, llie Dregan,

par. gr.-or. not. corn. par.

Pentru redacție responsabli: Petru P. Barîțiu.

Din public.
— Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta redacțiunea 

nu primește răspunderea. —

Din incidentul trecerii din vieață a iubi
tului meu soț, cu pregătirea celor de lipsă 
la înmormântare, am încredințat pe dl George 
Brassai, măiestru măsar în Orăștie, care nu 
numai a corespuns întru toate, dar’ le-a făcut 
acelea pe lângă un preț foarte moderat, în
cât mă simț îndemnată ca să aduc recunoș
tința mea numitului domn și să îndemn pe 
această cale, ca toți cei-ce vor fi ajunși de 
soarte cu astfel de cașuri triste, să se adre
seze dînsului.

Sas-sebeș, 12 Iulie n. 1899.
Vid. Vilma Prosig.

Szăm 1774—1898 tlkvi. (552) 1—1
ĂRVERESI HIRDETMENY

A hătszegi kir. birdsâg mint tlkvi hatdsăg 
Roth ăs tărsa alsdnyiresfalvi czăg Dr. S. Găbor 

iigyved ăltal kăpviselt vegrehajtatdnak Petresk 
Jovăn alsdnyirestalvi lakos elleni văgrehajtâs 
ugyăben kOzhirră teszi, hogy vegrehajtatonak 
104 frt 46 kr. ennek 1897. măjus 12-tcSl 
jărd 50% kamatai 24 frt 45 kr. eddigi megăl- 
lapitott per ăs văgrehajtâs valamint a jelenlegi 
10 frt 64 kr. ăs a măg felmeriilendd kdlt- 
săgek irănti kfivetelăsănek kielăgitese văgett 
Petresk Iovăn văgrehajtăst szenveddnek ăs 
Petresk Florea mint tulajdonos tărsak a dăvai 
kir. tOrvănyszăk hătszegi kir. jbir. terîiletăhez 
tartoză alsonyiresfalvi 212 sztkvben Af 1—66 
sz. a felvett ingatlanokat egăszben rendsză- 
monkănti răszletekben az egyidejiileg kibo- 
csătott ărverăsi feltătelekben răszletezett dssze- 
sen 1222 frt tevd kikiăltăsi ărban az 1899. 
evi oktober ho 7. napjânak d. e. 10 orakor 
Alsănyiresfalva kdzsăgănek eldljăroja hăză- 
năl megtartandă nyilvănos ărveresen a leg- 
tâbbet igărdnek esetleg a kikiăltăsi ăron aiul 
is elfogja adatni.

Arverezni szăndăkozăk tartoznak bănat- 
pănziil az ingatlanok kikiăltăti ărănak 10%-ăt 
kăszpănzben vagy ovadăkkăpes ărtăkpapirban 
a kikiildâtt kezăhez letenni avagy annak eld- 
zetes birdi letătbe helyezăsăt tanusitd szabâly- 
szerti elismervănyt ătszolgâltatni, vevd kâteles 
a vătelăr felerăszăt az ărverăs jogerdre emel- 
kedăse napjătol szâmitot 30 nap alat a măsik 
felerăszăt ugyanazon naptăl szămitot 60 nap 
alatt 5% kaniataival egyîitt a hătszegi kir. 
addhivatal mint birdi letăt pănztărnăl befizetni.

A bănatpănz az utolsd răszletbe fog be- 
szămitatni.

A kir. tlkvi hatdsăg.
Hătszegen, 1899. măjus 10.

Feher, kir. albird.

Szâm 1776—1899. tlkvi. (553) 1-1
ĂRVERESI HIRDETMENY

A hătszegi kir. jbirdsăg mint tlkvi hatdsăg 
Manika Mătyei sereli lakos Dr. Suciu Gabor 
(igyvăd ăltal kăpviselt văgrehajtatdnak Busz- 
dugăn Anna puji lakos văgrehajtăst szenvedd 
elleni ugyăben kozhirră teszi, hogy văgrehaj
tatdnak 70 frt toke 29 frt 75 frt eddigi 
megăllapitott per ăs văgrehajtăsi valamint 
a jelenlegi 9 frt 65 kr. ăs a măg femerillendd 
kdltsăgek irănti ugy a csatlakozottnak ezennel 
bemondott »Hunyadmegyei< elsd takarăkpănz- 
tărnak az elărverezendo ingatlanokra C. 23 a be 
kebelezett ăs a C. 31 ăs 32 sz. a. bejegyzăsek sze- 
rint văgrehajtăs 100 frt a. 100 frt s jăr. irănti 
Sinkă Iuon lakosnak a C. 28 a bekebelezett 
13 frt 25 kr. s jăr. irănti ăs Rafael Mdrnă 
a C. 34 a bekebelezett 300 frt s jăr. irănti 

kSvetelăsănek kielăgităse văgett Buzdugăn 
Anna, Jăni Albertnă văgrehajtăst szenvedd- 
nek a dăvai kir. totvănyszăk, puji kir. jbird- 
săg tertiletăhez tartozd Serăl kozsăgi 146 
szămu tjkvben A I. 2—5. 10—16. 18—21 
23—32. 34—80 ăs 82—84 sz. a felvett in- 
gatlanokboli (%) egynegyed răsz jutalăkăt 
a rendszămonkănti răszletekben az egyide
jiileg kibdcsătott ărverăsi feltătelekben răsz
letezett Osszesen 879 frt tevo kikiăltăsi ărban 
az 1899. evi oktober ho 7. napjânak d. e. 
10 orakor Serăl kdzsăgănek eloljărdja hăzănăl 
megtartandd nyilvănos ărverăsen a legtdbet 
igărdnek esetleg a kikiăltăsi ăron aiul is el- 
fogja adatni.

Arverezni szăndăkozdk tartoznak bănat- 
pănziil az ingatlanak kikiăltăsi ărănak 10%-ăt 
kăszpănzben vagy ovadăkkăpes ărtăkpapirban 
a kikulddtt kezăhez letenni avagy annak elo- 
zetes birdi letătbe heljezăsăt tanusitd szabăly- 
szerii elismervănyt ătszolgăltani, vevd kdteles 
a vătelăr felerăszăt az arverăs jogerdre emel- 
kedăse napjătdl jărd 30 nap alat a măsik 
felerăszăt ugyanazon naptdl szămitandd 60 nap 
alatt ăz ărverăs napjătdl jărd 5% kamataival 
szabălyszertî letăti kărvăny mellet a hătszegi 
kir. jbirdsăg adohivatal mint birdi letăt pănz
tărnăl befizetni.

A bănatpănz az utolsd răszletbe fog be- 
szâmitatni.

A kir. tlkvi hatdsăg.
Hătszegen, 1899. ăvi măjus 10-ăn.

Feher, kir. albiră.

Sz. 683 -1899 kir. văgrh. (555) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirott kir. birdsăgi văgrehajtd az 1881. 

ăvi LX. t.-cz. 102. ăs 120. §-a ărtelmăben 
ezennel kdzhirră teszi, hogy a szăszvărosi kir. 
jărăsbirdsâgnak 1898. ăvi V. I. 343 szămu 
văgzăse folytăn a Brooser Vorschusferein 
valamint a tdbbi felulfoglaltatdk javăra Bog- 
daneszk George ăs târsai romoszi ăs ro- 
moshelyi illetve sebeshelyi lakosok elleni 
800 frt tdke, ennek 1897. ăvi augusztus hd 
12-tdl jărd 6% kamatai, eddigi 83 frt 07 kr. 
ugyis ezuttali 3 frt 90 kr. ărverăs kittlzetăsi 
kdltsăgek erejăig kielăgităskănt le ăs felill- 
foglalt ăs 2002 trtra becstllt Ckrok, tehănek, 
borjuk, ldvak, sertăsek, kocsik, szerszămok, 
hintd, vettdgăp, kukuriczadaruldgăp ăs szănâbdl 
ălld ingdsăgok birdi ărverăsen elfognak adatni.

Mely ărverăsnek a szăszvărosi kir. jărăs- 
birdsăgnak 1899. ăvi V. I. 231/4. szămu văg
zăse folytăn a helyszinăn vagyis Romoszon 
ăs Romoszhelyen addsok lakăsăn leendd esz- 

kozlăsăre ăs pedig Romoszon 1899. evi julius 
ho 28. napjânak delelotti 8 orâja, Romosz
helyen 1899. evi julius hâ 29-ik napjânak 
delelotti 8 orâja tiizetik ki hatăriddtil a mi- 
kor is a fennteb ărintett ingdsăgok az 1881. 
ăvi LX. t.-cz. 107. ăs 108. §-a ărtelmăben 
csakis kăszpănz mellett ăs esetleg bficsăron 
aiul is elfognak adatni, a befolyandd vătelăr 
pedig birdi letătbe fog helyeztetni.

Kelt Szăszvăroson, 1899. ăvijunius hd28 ăn.
Răcz Ărpăd, 

kir. bir. văgrehajtd.

Publicare de licitațiune.
Pe basa preliminarului de spese, aprobat 

de Preaveneratul Consistor archidiecesan sub 
Nr. 3989/1899 Epitr. să dă în întreprindere 
acoperirea turnului cu tinichea din comuna 
Pricaz, pe calea licitațiunii minuende, ce să 
va ținea Duminecă. în 18)30 Iulie a. c. la 2 
ore p. m. în școala rom. gr.-or. din Pricaz.

Prețul de strigare 342 fl. 02 cr. Licitanții 
au a depune vadiu de 10% dela prețul de 
strigare.

Oferte timbrate și provăzute cu vadiu să 
primesc până la începerea licitațiunii.

Preliminarul să poate vedea, și informa- 
țiuni să pot da ori-când la oficiul parochial.

Pricaz, 2/14 Iulie 1899. (554) 1—1
Comitetul parochial.

Publicare de licitațiune.
Comitetul parochial român gr.-or. din co

muna Riscul ița, în ședința ținută la 4/16 
Iulie a. c. în conțelegere cu epitropia biseri
cească, aduce prin aceasta la cunoștința on. 
public interesat, că lemnele din pădurea bi
sericească le ofer spre vînzare, respective 
spre licitare.

Doritorii de a lua parte la această licita
țiune sunt rugați pe ziua de 20 Iulie v. (1 
August n. 1899) a să presenta la școala noas
tră confesională din comuna Rișculița (p. 11. 
Baia-de-Criș, comit. Hunedoarei) avănd a de
pune la epitropia bisericească ca cauțiune 
10% din prețul de 1000 fl., una miie floreni 
val aus. determinată de comitet.

Rișculița, la 6/18 Iulie 1899.
In numele Comitetului parochial:

Ioan Micluța, Ioane I). Sida,
preot, preș, comit, paroch. notar corn. par.

(556) 1—1

fWRQBES GONFEGTIO N & MARGHANDE DE MODESi^WK 
Sohmister Tusozi/tin.

Deva, (Foter) casele dlui Moldovan.

T. T.
Subscrisa aflând, că la 27 și 28 August n. 

a. c, când cu ocasiunea ținerii adunării generale 
a „Asociațiunii pentru literatura română și cultura po
porului român“ se vor întruni la Deva dame din 
toate părțile țerii, am aflat de bine ca se-’mi a- 
rangiez un salon de modă pentru pregătirea a 
ori-ce fel de Toilette de Dame.

Fiind unica comerciantă română, care posede 
un astfel de salon în comitatul Hunedoarei, ba 
pot zice în toată Transilvania, și fiind rugată din 
mai multe părți, ba chiar și de unele persoane 
din comitetul arangiator ca să me provăd de cu 
vreme pentru acel timp cu cele mai necesare 
pentru Toilette

O toiletă pentru bal,; 
> elegant gătită, dini 
.stofă A jour, Moli sau. 
Batist, garnisită cu) 

Idantelă: dela 10 fl.1 
) în sus. ,

de Dame, m’am grăbit a merge

)O toilettă de Con-' j 
(cert și Banchet, de >, 
(Voile, sau stofă: dela1 , 
>10 fl. în sus până la( 
(50 fl. Ear’ de mă-J 
jtasă dela 20 fl. până) 

la 100 fl.

la Viena și Budapesta, de unde mi-am adus tot 
felul de stofe de cele mai elegante și moderne: 

BATIST, SATIN, DELIN, MOUSSELIN, 
STOFE DE LÂNĂ

în special tot felul de mătăsării de calitățile cele 
mai bune și colorile cele mai diferite.

Garniselile pentru toilette sunt de o frum- 
seță rară și se află potrivite la fiecare coloare.

înțelegând dela publicul din Deva, că aici 
nu poate căpăta o toilettă elegantă, și astfel au 
fost siliți a-’și comanda în orașe îndepărtate, cu 
spese enorme, dar’ cu toate acestea totuși nu le-a 
convenit, am angajat din Budapesta cu mare 
greutate și multe spese un croitor (nu croitoreasă) 
pentru toilette de dame, Acest croitor a lucrat 
în cele mai mari și mai renumite etablissemente

de confecțiune din întreagă Europa cu succes 
foarte bun mai mulți ani de-arîndul. Pentru pre
gătirea taliilor am angajat doi lucrători, ear’ pen
tru decorarea toilettelor o d-șoară din Viena, care 
posede un gust deosebit de bun.

Pot asigura așadar’ onoratul public, că toate 
toilettele ce se comandă și se pregătesc de acum 
înainte în salonul meu, se pot măsura cu ori-ce 
toilettă făcută în Paris, Viena, Budapesta etc.

Luând în considerare spesele enorme cari 
le aduce cu sine «Asociațiunea», m’am decis a 
lucra cu câștigul cel mai mic, pentru a da oca- 
siune și familiilor mai grele a se presenta în 
toilette noue, fine și elegante. Pentru a convinge 
on. public despre aceasta, și că acestea nu sunt 
numai vorbe de reclam, notez următoarele prețuri:

}O toilettă de Bal,; 
elegant gătită, cu di 

>ferite garniseli de mă-, 
(tasă: dela 20 fl. în) 
'sus până la 100 fl.< 
j și mai sus. ,

toalettă pentru ex-(
> I
cursiuni de Piqiu sau(
de stofă: dela 10 fl.(

în sus. (

Afară de toilette posed în 
depositul meu tot felul de 
marfă de modă, precum 
Mătăsării, Stofe, Voile, 

Cretoane, Pânzării, Chi- 
foane, perdele, garnituri de 
paturi și mese, plapome, 
corseturi, bl o tise, pălării, 
cravate, mănuși și alte sute 
de articole pentru Dame, 

Domni și Copii.

>Ori-ce fel de toilettă' 
_( se pregătește ( 
(în timp de 24 ore.) 
ÎFațonul (simplu fă-ț 
jcutul) pentru o toi-' 
lettă dela 5 fl. în sus )

In Coiffewr
'apartamentul de pă-1 pentru Bal, Banchet 
’lării pentru dame se1 sau Concert se gă-* 

' tesc după comandă 
în 30 de minute.

'află permanent o mo-' 
i distă vieneză.

Prețuri

foarte
I

moderate/
r

Asigurând on. public de serviciul cel mai solid, remân cu deosebită stimă

Scfyuster Treoptip f. S^buster Săpdor.

„MINERVA" institut tipografi- în Orăștie.


