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„Dreptate“
Cetitorilor noștri le este cunoscută 

cea mai nouă faptă a guvernului un
guresc, la care a fost îndemnat de «iubirea 
deaproapelui«, și anume de iubirea față 
de biserica gr.-cat. română. I’a detras 
și ei ajutorul împărătesc ce-’l avea din 
vremuri mai bune, 18,000 fl. la an. Cu 
mulți ani înainte a detras același ajutor 
episcopiei gr.-cat. dela Lugoș, apoi dela 
Oradea, în urmă bisericii gr.-or. ardelene 
cele 20,000 fl, acum și celei gr.-cat. 
ardelene, 18,000.

Așa merg lucrurile față de ale 
noastre biserici, din sus în jos, dela reu 
la mai reu.

I’ar veni omului se creadă că da 
de cumva aceste biserici au dobândit 
acel ajutor între nește împrejurări foarte 
priincioase lor, în alte vremuri, dar’ că 
prin darea lui lor, se făcea nedreptate 
altor biserici creștine din țeară, și gu
vernul vrea se pună capăt acestei ne
dreptăți. Dacă așa așa ar fi, drept s’o 
spunem, n’am avea cuvinte se ne tân- 
guim contra pasului guvernului.

Dar’ vorbă să fie! Nici pomenire 
de-așa ceva! Dimpotrivă: Bisericilor 
române li sg făcea nedreptate dându-li-se 
numai atât cât li sg dădea / Ear’ acum ? 
Acum nu mai ai cuvânt cu care se-’i 
poți spune pe adevăratul ei nume faptei 
»ungurești« a guvernului maghiar!

Iată cum stau lucrurile.
Când ajutoarele împărătești s’au 

împărțit bisericilor, în vremuri când țara 
era cârmuită după forma absolutistică, 
mai aspră, drept, dar’ la toată întâm
plarea și mai dreaptă ca cea »liberală» 
de azi, — s’au dat ajutoare bisericelor 
în măsuri potrivite după mărimea lor, 
la una ca și la altă. Bisericii gr.-or. 
ardelene i-s’au dat 24,000 fl., celei gr. 
cat. ardelene 18,000 fl., celei evangelice 
din țeară 20,000 fl. etc.
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Sâ ’nțeleg...
Pentru fete frumușele
Stând sg facă înțeles,
Inima mea si cu mintea 
Sau certat atât de des!

Căci de câte ori cercat'a
Biata inimă nebună, 
Despre-o fată oare-care
Sg grăiască-o vorbă bună,

Mintea îi sărea în cale;
„Ești smintită soroc... taci!“ 
Și ’ți-a fost dat ție numai 
Ca sg poți sg mi le ’mpaci.

Azi când inima mea zice: 
„Ori-și-cine ce sg spue, 
„Or fi ele jete ’n lume 
„Dar ca Noii... alta nu eT‘,

Mintea lauda ’i-o ascultă 
Și zimbește ‘nseninată, 
Că de-o fată fiind vorba 
Sg ’nțeleg totuși odată!..

Ioan Moța.

Cu vremea guvernul a aflat de bine 
ca bisericilor românești să le smulgă rând 
pe rând tuturor ajutoarele ce le aveau, 
deși legile statului poruncesc tocmai 
spriginirea lor cu ajutoare. Și a detras 
diecesei dela Lugoj ajutorul, după ea 
celei dela Oradea-mare, apoi archi die
cesei sibiiene, acum în urma archidie- 
cesei dela Blaj.

Dar’ în aceeași vreme a făcut el 
oare același lucru și cu celelalte biserici 
căror se daseră ajutoare? Atunci cel 
puțin n’ai avea să te prea superi, căci 
ai zice: poate nu mai are putință și ve
nitele nu-’i mai îngădue acest lucru. Dar’ 
aș! în vreme ce bisericilor române 
le ciontă darea ajutoarelor, bisericilor 
celorlalte din patrie, în sinul cărora să 
află fii de-ai lui Ârpăd-Izrăel, le îndoia, 
și împătrea /

Biserica evangelică avea până în 
anul trecut numai 20,000 fl. ajutor, z/z anul 
trecut ajutorul ei a fost urcat de-o dată 
la 74,000 fl.! Biserica reformată avea 
vre-o 70,000 și i s’a urcat dintr’una la 
183,000 fl.! și așa mai departe.

Si numitele biserici nici că să mul- J
țumesc cu atâta! Biserica evangelică a 
înaintat acum guvernului rugare ca să-’i 
urce ajutorul dela 74,000 la 400.000 fl. 
și anume pentru-că, zice ea, plățile de 
până aci nu mai sunt de-ajuns preoților 
sei, având în vedere cerințele timpurilor 
înaintate ce le trăim, și trebue să le 
mărească, ca să poată fi și mai și decum 
sânt. Și trebue știut că plățile preoților 
evangelici și reformați sunt, a celor mai 
slabi, mai mari ca a celor mai buni 
protopopi ai noștri! Și, mai zic evangelicii 
în rugarea lor, felul lor de cârmuire a 
bisericii, cu sinoade (ca și al bisericii gr.-or. 
române), e costisitor; apoi legile cer bi
sericii privitor la școli îmbunătățiri ce 
le bagă în cheltueli de nu le mai birue; 
și apoi legile cele nouă bisericești le-au 
scăzut preoților mult venitele, și acestea 
trebuesc suplinite pe altă cale. Dar’ mai

Am vrut...
Am vrut sg-ți zic sg mai rgmâi
Când de adio ai venit
Dar graiul ’mi-a înmărmurit,

Și sufletu- mi înfiorat
Vedea norocul cum îi pere
De a-l opri ne-avend putere

Și tu te-ai dus fără sg știi
Ce ’n inima mea împetrită,
Sg petrecea ’n acea clipită.

Doar „cale bună“ de ’ți-am zis.
Când eu știam că a ta cale 
Mg va topi de dor și jale.

Elena din Ardeal.

Cei trei leneși
Cătră seară, plimbându-ne pe drumul 

satului găsim pe moș Georghe vorbind într’un 
cerc de țărani. Să oprise în dreptul unei căs
cioare, pe prispă, și înaintea căreia, mișunau, 
în lumina amurgului, o droaie de țigani de 
toate vîrstele.

— Nu vezi d-ta? zicea moș Gheorghe, 
stăpânul acelei case. — Eu am dat casa, chi- 

ales și mai ales, zic ei, le trebue ajutor 
dela stat pentru-că socotințe mai înalte 
de politică națională maghiară o cer 
asta, fiind biserica lor și o luptătoare 
pentru „statul maghiar” și pentru „pla
nurile naționale maghiare”! Adecă mai 
limpede vorbind, îi trebue ajutor, ca să 
poată mai cu tărie lucra pentru ma- 
ghiarisarea țerii pe unde numai poate.

Care va să zică unei biserici ce a 
făgăduit a fi luptătoare pentru maghia- 
risare, i s’a făcut dintr’una ajutorul de 
4 ori mai mare, și acum sub același 
cuvânt cere ca să i se mărească încă 
de 8 ori! Și guvernul, suntem siguri, 
are să-’i facă, în schimbul făgăduinței ei, 
și acest lucru. Si așa mai departe și 
cu celelalte biserici în cari sunt și unguri.

Ear’ bisericilor noastre? Le detrage 
și micile ajutoare ce le aveau, și cari, 
repetăm, erau pentru ele, chiar avându-le, 
o nedreptate că erau așa mici! Că acum 
nici acestea nu le mai primesc, e un 
lucru ce numai dela un guvern unguresc 
se poate încape, și care ne arată ce va 
să zică în creerii și în inima acestor 
oameni: „dreptate"!

,, Unde e originalul protestului ?“ în
treabă în numărul seu de Joi, „ Tribuna" din 
Sibiiu, vorbind despre protestul d-lui Dr. V. 
Lucaciu și soții, publicat și de noi în numărul 
trecut al „Revistei Orăștiei." Căci, zice «Tri
buna», are cuvinte să creadă că originalul n'a 
fost subscris de toți cei 6 publicați ca sub- 
scriși.

întrebării acesteia sântem rugați să-’i dăm 
răspunsul, că originalul cu subscrierile celor 6, 
să află în Sibiiu în 2 exemplare, unul la dl pro
fesor D. Comșa, altul la dl I. Russa-Siriana. 
Aceea că părintele N. Cristea să fi zis că i-să 
pare protestul cam aspru scris, e negreșit o scorni
tură, pentrucă dl Cristea a fost doar’ de față 
la stilisarea protestului, și învoit cu ea.

purile, numai lui Mareș. Da acum șed două
zeci în ea. Ba că unul îi e văr, ba altul nepot, 
ba ăla socru, ail’altă fata socrului cu copii ei, 
ba ăla cică-’i vărul nevestei, ba nepotul nevestei, 
D-zeu îi mai știe, ce mai sunt... Destul că din 
doi s’au făcut douăzeci.

— Un sălaș întreg.
— Păi. Asta-i tocmai ca povestea alor trei 

leneși; trebue s’o știți și D-voastră.
— Nu.
— Ba trebue s’o fi auzit. Cică au fost 

într’o împărăție odată, de demult, trei leneși. 
Da ei așa erau meniți dela D-zeu să fie leneși, 
și fiind-că asta era dela D-zeu așa ursit, să 
aibă și împărăția aia trei leneși, împăratul a 
poruncit să-’i adune și să-’i aducă la împăratul 
să le dea pe seama lor o odaie din chiliile, 
împărăției și a rânduit un om anume, ca să 
îngrigească de ei.

Leneșii, numai ședeau tolăniți pe paturi, 
nu făceau nimic, durmiau cât e ziulica de mare 
întorcându-se când pe o coastă, când pe alta, 
când pe burtă, când pe spate. Aveau toate 
de-a gata, mâncare, beutură, îmbrăcăminte, 
tot ce trebuie. îngrijitorul îi sluja, cum îi 
poruncise împărătul. Da numa se pomenește, 
peste câtva timp, că mai vine unul, care auzise 
de pomana asta împărătească.

— Ce-’i mă ? îl întreabă îngriitjorul.
— Ce să fie; iacă am venit și eu.

Știri politice.
Contra Ungurilor.

In Zagrab, orașul de căpetenie în 
Croația, au fost zilele acestea earăși 
mari demonstrațiuni contrare Ungurilor. 
Prilegiu la ele a dat deputatul maghia- 
ron Tomasics, care în dietă a ținut o 
vorbire lingușitoare Ungurilor. îndată 
ce vestea despre asta a ajuns la Zagrab, 
mulțime mare de lume adunată de în
suflețită tinerime naționalistă, s’a adunat 
pe piața numită Iellachici și a demons
trat contra urgisitului deputat tămâietor 
al Ungurilor. Foile ungurești sunt că
trănite penttu asta, fiindcă demonstrația 
de fapt pe ei i-a lovit mai mult decât 
pe deputatul cu pricina.

Pace în Transwaal.
Cearta ce se iscase și se aprinsese 

tare între Anglia și Germania pentru 
republica americană Transwaal, a ajuns 
la sfîrșit mulțumitor păcii. După lă
muriri binevoitoare și din o parte și din 
alta pe cale diplomatică, aprinderea s’a 
potolit și primejdia ce amenința a fost 
înlăturată.

Resboiul în Africa.

Stăpânirea Italienilor în părțile lor 
din Africa este zguduită mereu. O te
legramă dela Roma spune, că la înce
putul septemânii acesteia generalul Gal
liano cu oastea sa a fost închis în 
cetatea Macalle de cătră generalul ini
mic Makonmen, ear’ acolo în cetate îl 
amenință pe Galliano primejdie de moarte, 
căci orașul nu mai are apă. Din lipsa 
de apă întruna din zile au fost gonite 
afară din cetate cirezi întregi de vite, 
ca fără ele sâ se mai poată susținea 
orașul câteva zile cu apa ce o are. Ini
micul de sub zidurile cetății se ține tare, 
și toți cred că generalului Galliano și 
alor sei îi e scrisă — ferirea sigură!

— Da ce cauți?
— Ce sâ caut ? Nu caut nimic, am venit 

sâ mâ primiți și pe mine aici cu ăștia.
— Păi ăștia-’s leneși.
— D’apoi și eu sânt leneș.
Și ’l-a primit.
N’a trecut o zi la mijloc și se pomenește 

cu alți doi, trei.
— Primește-ne și pe noi, că și noi sântem 

leneși.
I-a primit și pe ei, că el avea poruncă 

sâ grijească de leneși.
Curend după ăia, vin alți cinci, șase, 

unul după altul.
— Și noi sântem leneși.
Apoi alții și ear’ alții, curgeau cu gră

mada, sâ-’i primească și pe ei, că și ei sânt leneși
Ingrigitorul îi primea pe toți. Pân' s’a 

umplut toate paturile, din toate chiliile. Din 
trei se făcuseră trei sutei Zăceau leneșii lungiți 
pe paturi, ca la lazaret, nu altceva; și strigau 
mereu sâ le dea mâncare și beutură. Bietul 
grijitor alerga încoace, alerga încolo. Se spetise 
de atâta alergătură. Nu mai putea dovedi. 
Și curtea împârăției gemea pe afară de oameni 
care cereau sâ-’i primească și pe ei, că și ei 
sânt leneși. Dacă a vâzut bietul slugitor, s’a 
dus la împâratul sâ-’i spuie.

— Măria Ta, nu mai pot. Sâ-’mi dai 
un ajutor. Ba ce unul ? mai multe ajutoare
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Dela congregația noastră.
Mercuri în săptămâna asta s’a ținut la 

Deva adunarea oxtraordinară a comitatului 
nostru. S’a deschis prin dl vicișpan Hollaki 
Arthur pe la 10 nainte de amiaz, fiind de fa
ță 35 de membri din peste 500 câți numără 
congregația.

S’a pus la desbatere punctul întâi al 
programului: darea în mâna și grigia statului 
a drumului comitatens ce duce dela Deva 
peste Brad la Abrud și a celui dela Hațeg 
peste Petroșeni la Surduc. Statul s’a învoit 
cu primirea, dacă comitatul îi dă odată pentru 
totdeauna 130,000 fl. ajutor. Darea ajutorului 
s’a hotărît și ea încă de congregațiile de mai 
nainte, acum rămânea să se statorească în- 
voelile luării unui împrumut de 130,000 fl. 
spre acest scop. Se aduce la cunoștința adu
nării că dintre toate băncile, «Magyar Jelzălog 
Hitelbank» din Pesta a îmbiat împrumutul 
mai ieftin. Se cetește obligația ce e a se da 
în mâna numitei bănci, și prin care locuitorii 
comitatului iau un împrumut de 130,000 fl. 
obligându-se să-’l plătească băncii în rate din 
jumătate în jumătate de an, în 50 de ani de-a- 
răndul, câte 3159 fl. de fiecare rată, pe lângă 
interese de 4'86%, adecă ceva mai puțin ca 
cinci la sută.

Comitetul permanent al comitatului pro
pune primirea învoelilor din obligație, căci mai 
ușoare nu să pot căpăta.

Membrul congregației, dl Lâzâr Lăszlo, 
luând cuvântul, cere ca vicișpanul nainte de 
a subscrie obligația, să întrebe înc’odată pe 
ministru, n’ar primi cumva să nu i să plătească 
toți banii de-odată, ci bunăoară în 10 ani pe 
rând, că ne-ar veni mai ușor, căci primind 
obligația asta, să vine să plătim băncii în cei 
50 de ani pentru 130,000 peste joopoo fl. și 
poate s’ar putea cruța mult.

Dl Francisc Hossu-Longin să ridică și 
zice cam următorele: Privind în jur de mine, 
văd, onorată congregație, că din peste 500 
de membri, abia sânt de față 40, cei de aici 
din loc, oficialii. Fiind însă aci vorba de un 
împrumut atât de însămnat, răspunderea pentru 
el ar trebui să o iee un număr mult mai mare 
de membri. Propun drept aceea, ca să nu 
să între în desbaterile învoelilor împrumutului, 
ci să se indrume vicișpanul să vină cu ele la 
adunarea generală cea mai apropiată.

Dl Dobay Kâroly vorbește spriginind 
propunerea comitetului. Dând noi drumurile 
numite în mâna și grigia statului, avem chel
tuială de 6000 fl. la an, dar’ așa că le sus
ținem ca drumuri ale comitatului, avem cu 
repararea lor cheltueli de 20—30,000 fl. la 
an. Dacă lipsesc așa mulți membri, e rău des
tul dar’ au fost poftiti, dacă nu vin, tre
cem ainte.

Dl vicișpan Hollaki Arthur nu e pentru 
amânarea desbaterii, căci cu cât mai iute pre
dăm statului acele drumuri, cu atât mai iute 
el să apucă de repararea lor și noi scăpăm 
de mari cheltuieli. Ca să mai intri cu guvernul 
în nouă pertractări privitor la plătirea sumei, 
încă nu să poate, căci atunci am putea perde 
întreg târgul bun ce s’a făcut.

La votare fiind 48 de inși de față, au 
dat 42 de inși voturi pentru propunerea co
mitetului, primind obligația cu învoelile pri
vitor la împrumut, și 1 vot contra. Ceialalți 
n’au votat de loc.

poți sluji trei inși? Altă 
vezi 
trei,

de ei.
Măria-Ta, că sânt

Că eu ’ți-am dat

Măria Ta, că mor leneșii de foame, nu pot 
să-’i slugesc singur.

— Da cum nu 
treabă n’ai, de cât să

— Da de unde 
trei sute.

— Ce fel trei sute? 
trei în îngrigire.

— Trei mi-ai dat Măria Ta. Știu eu că 
mi-ai dar trei; da, vezi beleaua, acum s’au 
făcut trei sute, sărac de mine. Că au venit 
care mai dă care și s’au rugat să-’i primesc 
și pe ei, zicând că și ei sânt leneși. Și i-am 

nu mai sânt niciprimit pe toți. Da vorbă’i,
locuri în chiliile împărăției, și pe afară stau 
Măria Ta; cu duiumul s’au pornit din toate 
unghiurile împărăției aici, că au auzit că se face 
pomană cu ăi leneși. Și d’aia am venit la 
Măria Ta să-’ți spun. Ce-’i de făcut, că nici 
locuri nu mai ajung și nici eu nu mai pot să 
răsbesc cu munca, păcatele melel

Dacă văzu împăratul, că cu vremea, toată 
împărăția lui o să curgă gârlă la pomana le
neșilor, se gândi, ce se găndi, și apoi zise 
slujitoriului:

— Știi una, stringei pe toți și să le 
dăm foc.

— De, Măria Ta, cum îi porunci, așa 
fac. Că de! vorbă-i, de alergat, eu alerg, da 
nu mai pot singur. Insă, de hrănit din ham-

S’a pus la desbatere propunerea vicișpa- 
nului, de a da și podul ce comitatul l’a făcut 
peste Mureș la Șoimuș nainte cu vre-o 5 ani, 
în mâna statului cu vama lui cu tot, căci acest 
pod comitatului numai perderi îi aduce și nu 
venite. Statul va putea se-’l facă mai tare. 
Pentru predare au votat 41 inși, contra ei 
nimenea.

In legătură cu aceasta un membru al 
congregației propune se se aducă mulțumită 
protocolară vicișpanului pentru-că a isbutit a 
preda statului acest pod ce era o nenorocire 
pentru comitat 1 Bravo mameluc I El are vreme 
de tămâeri și mulțumite la’adresa unui membru 
al administrației la un punct unde ar fi trebuit 
poate dată o ocară protocolară administrației 
comitatului care face astfel de poduri pentru 
care a cheltuit peste 120,000 fl. în cinci ani, 
și acum e nevoită se-’l lapede remănend capital 
sverlit în apele de sub pod, tot ce s’a chel
tuit cu el!

S’a pus terminul de alegeri nouă la Ilia 
Dobra și Petroșeni, pe care le însemnăm 
mai jos. S’a întărit hotărîrea comunei Gura- 
dobra de a ajuta și ea cu 5000 fl. Ja zidirea 
căii nouă ferate dela Verșeț peste Lugoș la 
Ilia, precum și hotărîrea comunei Dobra de 
a da la aceeași linie ajutor de 25,000 fl.

Alegeri nou&
la

Ilia, Dobra și Petroșeni.

de 
sub

I

Adunarea de Mercuri a comitatului 
nostru a hotărît zilele când să se facă 
nouăle alegeri de membri la congre
gație în 
•s^«z. Si > I

La 
gere în 
viitoare 
dinte al

La 
tot în 6 
Gord Ferencz;

La Ilia să va face în 7 Febr. n., 
Vineri viitoare într’o săptămână, 
conducerea d-lui Benedikty Lajos. 
Știind acum când să vor ținea ale

gerile acolo unde alegătorii români atât 
de brav s’au purtat în rendul trecut la 
22 Noemvrie, — facem de nou apel la 
bunătatea și mândria lor de Români, 
să nu se lase nici de astă-dată mai 
pe jos!

In vederea nouelor alegeri, un bun 
pretin al foii noastre ne trimite spre 
publicare numele tuturor alegătorilor 
români din comunele ce să țin de cercul 
Iliei. Noi îi publicăm cu plăcere și 
anume pentru-ca ei înșiși să știe și se-’i 
știe și lumea românească din țară, cine 
sunt cari au datoria de a apăra 
onoarea noastră de Români la noua 
probă căreia vor fi supuși. Să se știe

cercurile lira, Dobra și Petro- 
anume:
Dobra să va face noua ale- 

6 Februarie n., adecă de foi 
într’o săptămână, fiind preșe- 
alegerii dl Acs Sdndor ;
Petroșeni se va face alegerea 
Febr. n. sub președinta d-lui

nu

barele împărăriei Măriei Tale, îi hrănesc. Și 
de unde iei și nu mai pui de loc, să isprăvește. 
E mult bilșug, nu-i vorbă, dar’ vezi Măria-ta, 
se împuținează brațele... Că s'aleg mai mulți 
leneși, de cât oameni teferi. Pe semne D-zeu 
a oropsit împărăția Măriei Tale.

— Lasă, lasă... Stringei pe toți la un loc 
și dă-le foc, să vedem, care sânt leneși dela 
D-zeu, și care nu-’s, zise împăratul.

— Bine, Măria Ta, așa oi face.
Si se duse grijitorul și strinse pe toți 

leneșii la un loc. Le dete de mâncare și puse 
foc casei din toate părțile. Când începu să 
troznească grinzile, să iasă fum și scântei, oileu I 
nu mai încăpeau, care pe ușe, care pe ferestre. 
Toți fugeau în toate părțile, cât le lua picioarele, 
să scape. Nu mai erau leneși.

Numai trei nu să sinchiseau de fel. Șe
deau lungiți și par'că nici nu vedeau, nici nu 
auziau nimic.

— Mă scoală-te, că arzi, zise împăratul 
unuia din ei.

— Ia lasă că e ghine.
Si să întoarce pe partea cealaltă.
— Mă, zise altuia din ei, — scoală-te, 

vezi că vine focul. O să arzi.
— Da lasă, că e ghine. E cald. Nu plec 

aici am trăit ghine. Si să întoarce pede 
partea aialaltă.

Să duce la ălalalt.

a cui e vrednicia dacă vom reuși ear’ 
frumos, sau, de cee-ce se ne ferească 
D-zeu, a cui rușinea dacă vom cădea’!

Și o mai publicăm lista și pentru 
aceea, ca se știe d-nii preoți, învățători 
și cărturari, pe cari frați din popor au 
să-’i agrăiască chemându- i la plinirea 
datorinței, fără ca pentru a putea face 
asta se fie siliți a alerga pe la cele 
cancelarii cu rugăminte să li se arete 
listele. Am fi publicat bucuros și pe 
cei din cercul Petroșenilor și al Dobrei, 
de ni s’ar fi trimis.

Eată alegătorii români din cercul 
Iliei:

In Bacea: cu drept de alegători: Ne- 
grilă Nicolae, Olariu Gerasim, Ioanichie Popa. 
Băreșd: Oprean Partenie, Lazar Todor, To- 
muța Petru Booz: Flore Petru, Crișan Antone, 
Jurca Iuon, Cărmăzan Mihaiu. Branișca: Mo
rar Nicolae, Haida Iosif, Oprișa Iuon, Pasc 
Siv, Popa Login, Cioran loan, Olariu Serafin, 
Rîpaș loan. Dumeșd: Martin Iuon. Fueș- 
Băgara: Bede Aron. Furcșoara: Lazar Nistor, 
Negrilă Adam, Popa Todosie. Gialacuta: 
Popa Pavel, Rus Niculae. Căbeșd: Jurca Ni
culae 1. Aron. Cuieș: Cosa Dumitru. Lunc- 
șoara: Pârvan Iuon 1. Moisă. Mureș- Bretia : 
Bulț Toader, Dregilă Mihai, Ister Iuon, Iuga 
Niculae, Ilaciu Ilie, Crișan Nathiu, Crișan Pe
tru, Lucaciu Iuon (cioncu), Petresc Iuon, Roșu 
David, Sonoc Petru 1. Mihaiu. Sirbi: Olariu 
Arcadie, Olariu loan, Oprean Iosif, Popa Ioa
chim, Popa Iosif, Andrica Damaschin, An- 
drica Lazar, Hanța Iuon (Ianăș) și „fiul meu 
Iuliu“. Târnava: Matei Iuon 1. Solomon, 
Ungur Aron (sobega), Urs Petru 1. Dumitru 
Ternăvița: Filimon Petru, Ghiura Moisă, 
Haida Ianăș, Oprean Iosif. Uleș: Burză Iosif,. 
Gercia Login, Haida Toader, Ister Todor 
Valea-lungă: Petresc Filimon. Almășel: Ba- 
leț Ianc. Almaș-Seliște: Anca Nicolae, Bor
nemisa Crăciun, Dumitru Lăcătuș, Madoșe 
Zenovie, Sorinca Niculae. Bom-de-jos: Olariu 
loan. Cortej-de-jos: Luch Iosif, Marian Florea, 
Marian Crăciun 1. Crăciun.
Andel 1. 
Moisă 1.
Brășeu: 
George.
Toma, Mura Dionisie, Nistor Dimitrie, Pe- 
trască Petru. Cerbia: Moț Dumitru, Popesc 
Iosif, Stef Petru. Damuleșd: Sima George. 
Boiu-de-sus: Coste George a Saveti, Haida 
Iuon. Godinești: Bretian Nicolau, Han Ale
xandru, Crăciun Sofron, Crișan Alexandru, 
Crișan Petru 1. Andron, Crișan Petru 1. Petru, 
Crișan Iuon 1. Iuon, Nicoară Iuon 1. Pasc. 
Glodghilești: Iacob Iuon 1. Iuon, Iacob Ni
colae 1. David, Iacob David, Lung George, 
Neag Iacob. Gurasada: Dehel Ioanichie, Si- 
mion Dragomir, Grec Alexă, Iacob Romulus, 
Olariu Iosif. Cărmăzănești: Bulger Ioșif 1. Toa
der, Luch Ioanichie, Nișca Ambrozie. Câm
puri-Surduc: Flore Iuon, Igna Niculae a Ian- 
cului, Budoiu loan. Igreț Adam, Negru Iosif, 
Coaja: Pitic Rusalin. Micănești: Dehel Par
tenie, Nicoară Partenie. Petrești: Negru Ni
colae (popesc), Negru Alexă, Negru Dănilă. 
Pogănești: Ardalean Iuon. Rtincșor: Buda 
Vasilie, Iacob Iuon. Tămășești: Criste Iuon, 
Roșu Samson, Stanciu Gligor, Toma Samson.

Brădățel: 
Iuon, Iacob Iosif 1. Ambrosie, 
Iuon, Nișca Ambrozie, Popa 
Murză Pasc, Neag Niculae, 
Burjuc: Bornemisa Andel,

Iacob 
Neag 

Petru.
Popa 
Lung

luat
Las,

că e

— Mă creștinei scoală-te, că uite ți-a 
haina foc. O să te faci scrum.
Da nu ți-i lene să tot vorghești. 
ghine aici. Am trăit ghine.
Si să întoarce pe partea aialaltă.
Când a văzut împăratul, că ăi trei nu să 

scoală, și mai bine ard, decât să se miște din 
loc, zise: Vezi, ăștia sânt leneși. Scăpați-i să 
nu arză, că-’s dela D-zeu.

Si după ce i-a scăpat, a zis păzitorului
— Să iei în îngrijirea ta pe ăști trei, da 

numai pe ăști trei, că ăștia sânt adevărat leneși, 
meniți așa dela D-zeu, ca păcat pentru împă
răția noastră. Să nu mai primești alții.

Ca de pildă, Mareș — adaugă 
Gheorghe, revenind la năcazul lui, — eu 
casa numai lui și nevesti-si și din doi 
făcut douăzeci. Ca ăia, cari din trei se făcuse 
trei sutei Si baremi nu-mi plătește nici unul, 
da nici Mareș nu-’mi plătește, că a mai rămas și 
din anul trecut, să-’mi dea vre-o doi franci.

Țiganii, auzind că e vorba de ei, se adu
naseră cu mic, cu mare, grămadă, pe lângă 
șanțul șoselei, în lumina amurgului. Ascultau 
nepăsători, unii cu țigara în gură, așezați care 
grecește, care într’o rînă. Mai rîdeau, mai în- 
gînau câte o vorbă, zise între ei, dar’ destul 
de tare, ca să fie auzită. Când plecară țăranii, să 
împrăștiară și ei, cei mari cântând, dancii sărind. 

(«Viața»), l. Găvănescu.

moș 
dan 
s’au

Tătărești: Balint Adam, Balint Mihaiu, Butaș 
Moisă, Cosma Filimon, Mariș Andel, Fărcas 
Niculae, Vica: Stanca Iosif, Jujan Petru jun. 
Visca: Alba Urs, Buldura Pasc, Cosma Iuon, 
Popoviciu Teodor, Tămas Tămaș. Forța: 
Medre Toader, Cismaș Petru, Pârv Iosif. Zam : 
Florian Budiu, Daina George, Lucaciu Ioachim, 
Petroviciu Alexandru, Petruț Niculae, Vesă 
Alexă, Steniș Gligor. Bejan: Berar Niculae, 
Maier Iuon, Pădurean Iuon, Roșu Avram. For- 
nădia: Guga Petru, Henț Pasc 1. Niculae, 
Câmpean Petru, Pârva Petru. Dealu-mare: 
Gherman Vasilie, Lungesc Iosif, Tămaș Flore. 
Gruelaciu: Blaj Pavel, Căinelul-de-jos Gro- 
pean Petru. Seliștioara: Lazar Iuon, Stoica 
Alexandru, Roșu Iuon. Stoieneasa: Gros Du
mitru. Suliget: Avram Mihaiu, Bozan Avram. 
Valișoara: Laslo Aviron, Laslo Petru, Lazar 
Petru 1. Lazar, Muntean Niculae, Tomesc To- 
dor, Vraciu Toader.

„Celebrități necunoscute".

Rațiu față de «Institutul 
edate de el, — au avut 
pe dl Dr. Rațiu să meargă 
politic croit și să nu for-

d-lui

Un amic al foii noastre ne roagă să 
publicăm următoarele:

Onorată Redacțiune !

«Tribuna» a avut bunătate a scrie despre 
adunarea dela Brașov, și a numi pe cei-ce 
au luat parte la ea «celebrități necunos
cute». Și ’i-a 'numit așa pentru-că în- 
grigiați de soartea politicei noastre națio
nale pe care o vedem cu toții stând 
baltă, precum și de lucrurile neplăcute la 
care vedeau că să va ajunge prin pașii por
niți de dl Dr. I. 
tipografic» și foile 
«cutezanța* a ruga 
înainte pe drumul 
țeze lucrurile cu «Institutul». Pentru aceasta 
au fost numiți «celebrități necunoscute», 
«soboli», etc. și sânt huiduiți și înjurați 
zilnic de cei ce azi conduc «Tribuna.» Nu 
știu însă cei dela «Tribuna* de acum, că în
jurăturile lor cad și lovesc încă pe mulți alți 
Români din patria noastră, cari sânt, cred, 
celebrități mai puțin necunoscute ca neînsem- 
nații ce au fost la Brașov. Eu însă o știu 
aceasta, și dau azi prin prețuita d-voastră 
foaie, la lumină o dovadă despre aceasta.

Eată ce scrisoare s’a trimis din Arad 
Dr. Rațiu:

D-lui Dr. loan Rațiu advocat 
în Sibiiu.

„Prea stimate Domnule!
„în aceste zile critice, când poporul 

român în lupta pentru existința națională 
este îndrumat la unirea tuturor forțelor 
sale, conflictul provocat între membrii 
partidului național prin sulevarea ces- 
țiunei de proprietate a «Institutului ti
pografic», ne jignește adenc sentimentul 
național și ne inspiră cele mai serioase 
îngrigiri !

„Ca membrii ai partidului național, 
dorind menținerea unității și a solida
rității partidului, ne ținem de a noastră 
datorie a Vă învita, ca se retrageți ac
țiunea compromițătoare pornită în contra 
«Institutului Tipografic» și a ziarelor 
„Tribuna" și „Foaia Poporului", și să 
restabiliți statul quo-ante, cu atât mai 
vîrtos, că ele fiind proprietatea între
gului p artid național, acestuia îi compete 
dreptul de a regula afacerea, conform 
intereselor naționale.

Arad, 5 Ianuarie st. n. 1896.
Cu deosebită

Aurel Suciu m. p. 
Dr. St. C. Pop m. p. 
Dr. Hosanu m. p. 
Vasiliu Papp m. p

Vasilie Mangra m. p.
*

Și să nu să treacă cu vederea că intre 
acești subscriși sânt si doi membri din comi
tetul vechiu național!

Dar’ nu numai din Arad, ci și din alte 
părți ale țerii, din multe, și dela oameni tot 
atât de «celebrități necunoscute», s’au scris 
d-lui Dr. Rațiu tot astfel de scrisori, care 
dacă va fi lipsă să vor publica și ele. Și ce

Stimă:
Dr. Nic. Oncu m. p. 
Dr. G. Popoviciu m. p. 
Mihaiu Velidu m. p, 
Dr. I. Trăilescu m. p.
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fac oamenii aceștia ? Nu tot aceea ce au 
făcut prin hotărîrile lor cei dela Brașov ? Ba da!

Petru-ca se scrie și subscrie aceasta in
vitare, acești 9 domni trebue că s’au adunat 
și dânșii într’un «conciliabul» la Arad, alții 
la Caransebeș, alții la Lugoj, etc.

Așa dar’ eatăcă de soboli ca cei brașoveni, 
e plină țeara, și ei sânt din cei mai înflăcărați 
Români, și aceasta încă nu cred că ar fi o 
dovadă că «celebritățile necunoscute» ce au 
fost adunate la Brașov, ar fi așa de vrednice 
de «geena focului» precum «Tribuna* cea 
nouă le află!

,,Magyari“ ori — „betyâri“...
Că în ce măsură sunt Ungurii 

noștri iubiți în afară de hotarele terii, 
ne poate slugi drept dovada și felul cum 
Lueger, însemnatul bărbat din Viena, 
ales de curend, dar’ neîntărit, primar al 
Vienei, a vorbit în dieta provincială a 
Austriei de jos, despre denșii. Austria 
este legată trup la trup de Ungaria și 
Ungaria de ea, și oamenii dintr’una și 
alta din aceste țeri trebue se ție la 
olaltă, de voe de nevoe. Și ei se și țin 
și să stăpânesc mult când vorbesc unii 
despre alții, și cu toate acestea ne e 
dat adesea să cetim în foile Vieneze 
articli la adresa Ungurilor, încât nu-’ți 
vine se crezi că-’s scriși în o țară cu 
care Ungaria e legată de-olaltă așa de 
strins, și se auzim vorbiri ce și mai mult 
îți trezesc aceeași credință.

Eată ce a vorbit Lueger în plinul 
dietei. Era vorbă despre îmbunătățirea 
masurilor de pază a sănătății țerii.

Aci Lueger între altele a zis:
«Toate măsurile noastre de acest fel nu 

plătesc nimic, până când Ungaria în această 
privință nu face nimic I Boala de porci a venit 
la noi din Ungaria unde toate măsurile sanitare 
au fost zădărnicite, vitele bolnave trecute apoi 
și la noi, și noi am suferit așa ceva. Ungaria 
ni-a pricinuit nouă prin boala de porci, pagube 
ce să urcă la milioane! Noi în Austria chel
tuim pentru scopuri de pază a sănătății țerii, 
sume nesfirșit de mari, dar’ toți aceștia sânt 
bani svîrliți în vânt, până-ce cu Ungaria nu vom 
face rânduială!

Cu prilegiul înnoirii pactului (legăturii) 
cu Ungaria va trebui limpezită și treaba cu 
pazele sanitare. Dar' ce ne folosește none că 
contractăm cu Ungaria: Asta e tocmai ca 
și cum ai lega contract cu cineva, care nici 
n’a mai auzit macar despre drept!

Numai așa vom putea da înainte în eco
nomia nostră, dacă față cu Ungaria vom 
păși cu cea mai mare necruțare!

Față cu acești Maghiari, sau, nici nu 
știu bine cum se chiamă ei în limba lor, 
Maghiari ori „Bătyari,“ numai așa o putem 
scoate la cale, dacă ne vom apăra drepturile 
noastre cu tărie din cale-afară mare!...

Eată omul care cunoaște pe deplin 
și desăvârșit de bine pe Unguri, și a 
cărui cuvinte noi Românii nu ar trebui 
să le uităm nici odată! în câteva vorbe 
el îți dă un chip trist de adevărat 
despre denșii.

Pentru îmbetrânitul Miletici.
Frații noștri de suferințe și de 

luptă, Sârbii din Ungaria, dau o fru
moasă probă de recunoștință față de 
bărbații lor naționali.

Unul dintre cei mai înfocați lup
tători pentru poporul sârbesc și ale lui 
drepturi, a fost în vremea sa, și anume 
multă vreme, curagiosul Miletici.

Azi însă Miletici e bătrân si a » 
ajuns să ducă lipsă, căci în decursul 
luptei ’și-a perdut și averea ce o avea.

Frații lui Sârbi însă au pornit acum 
adunare de bani naționali, ca să dee 
ajutorare îmbătrânitului erou, și să-’i 
facă cu putință traiul fără suferințe, și 
adunarea de bani înaintează frumos

Dar’ nu numai Sârbii fac acest 
lucru, ci, după cum spune o foaie un
gurească din Pesta, și Românii, tova
rășii de suferințe și de luptă a Sârbilor, 
au început să adune, și anume la Arad. 
Poliția însă ci-că ar fi descoperit co
lecta și a confișcat-o, ear’ contra adu- 
nătorilor ar fi pornit cercetare.

Nu știm întru cât e adevărată 
știrea, dar’ adevărată fiind ea face cin
ste bravilor români aradani care și în 
acest chip cuminte și iubitor de dea- 
proapele, vor să arate că iubim pe 
frații noștri de suferințe și le tindem, 
fiind trebuință, cu dragoste mână de 
ajutor.

CORESPONDENȚĂ
Urați, 31 Decemvrie 1895.

Producțiunea teatrală vestită în Nr. 52 
din 1895 al „Revistei11 a decurs după program.

Comedia „ 0 noapte furtunoasă", de 
Caragiale, desfătă acum a doua oară în ăst 
an publicul din Brad.

Semidocții Dumitrache Titircă (G. Pe
riau), comerciant, și Nae Ipingescu (Dr. I. 
Radu), ipistat, sânt dovadă cum poate strica 
limba cel-ce n’are cultură ci numai o spoială. 
Rică Venturiano (I. Bîma), poet zăpăcit și 
gazetar! Și când îl vezi și amoresat halal de 
ea poesie și jurnalistică! Veta (d-șoara Maria 
Cristea), soția lui Dumitrache, e tipul femeei 
înșelătoare. Pe bărbatul seu îl încredințează 
despre credința sa, ear’ servitorului seu Chi- 
riac îi joară iubire. Zița (d-șoara Victoria 
Franca), sora Vetei, tipul multor cuconițe din 
pensionate, cari spăriate de greutățile vieții 
familiare, să «desvorțează» și-’și caută plă
cerea în comedii și aventuri.

Comediile lui Caragiale biciue relele 
aceste, desvălindu-Ie în toată urîciunea lor, și 
prin predarea lor bună, deșteaptă gustul spre 
ceva mai ideal.

Din comedia «O noapte furtunoasă* re- 
ese și iubirea de nație de egalitate, etc. ceea- 
ce ridică valoarea ei și o face vrednică să fie 
jucată cât de des.

Piesa a doua a fost „Cârlanii". Cine 
n’o cunoaște? O farsă de Negruzzi, în care 
să arată credința femeei dela țeară chiar așa 
cum a fost și e: sinceră și virtuoasă! O vir
tute aceasta născută femeei române, prin care 
ea a mântuit poporul român de peire! Amân
două au fost bine jucate. Diletanții sânt vred
nici a fi înșirați între cei buni. Au trecut 
peste greutățile începutului.

* * *
La 28 Dec. s’a ținut representanța gim- 

nasiului român gr.-or. din Brad. S’au cetit ra
poartele despre mersul învățământului, despre 
administrarea averei și s’au statorit cheltuelile 
pe a. 1896. Spre scopul mărirei fondului gim- 
nasiului s’a hotărît întreprinderea unei colecte 
publice dela a cărei sfîrșit va atîrna întregirea 
acestui institut de însămnătate deosebit pentru 
cultura poporului român din aceste părții 

Paulus.

Grânar bisericesc.
Ilia, 22 Ian. 1896.

«Ajută-ți Române* și D-zeu încă îți va 
ajutai* e de bună seamă vorba, pe care 
bunii Români din Ilia-Murășană au a'vut-o în 
vedere atunci, când s’au hotărît, ca din roada 
anului trecut multă puțină, câtă le-a dat’o 
bunul D-zeu, să înființeze un grânar pe seama 
sfintei biserici române gr.-or. — Românul 
din firea lui este blând și bun și dacă D-zeu 
îi dăruește păstori și conducători înțălepți, 
cari nu numai în vârful limbii, ci și în fundul 
inimii îi poartă dragostea, apoi multe lucruri 
și bune și frumoase să pot îndeplini cu el. 
Astfel și aici în Ilia Românii ca: Pr. on. Domn 
Avram P. Pecurariu, protopop, Victor Tor- 
dășian acum aflător în Sibiiu, Ioanichie Olariu, 
învățător, și fruntașul bogătan Petru Blajin, 
atâta au ostenit și cu vorba și cu fapta, pâ
nă ce au deșteptat poporul, încât acela deo
camdată cu 120 de mesuri de bucate a în- 
ciripat un grânar bisericesc. Din acest grânar 
vor împrumuta numai Românii contribuitori 

la acela, când vor fi lipsiți, și astfel nu vor fi 
mai mult siliți a să căciuli înaintea urîtelor 
lipitori jidovești, cari în chip nemilos storc 
bunul popor până în măduvă. Prin pasul 
acesta îmbucurător bravii Români din Ilia nu 
numai loruși ’și-au ajutat, ci și sfintei biserici 
și școli, a căror înflorire trebue ca tuturora 
să ne zacă la inimă.

Să dee bunul D-zeu ca pretutineenea să 
se înființeze astfel de grânare printre Ro
mâni I Telefon.

NOUTĂȚI
Concertul corului din Deva, ținut Du

minecă în 12 Ian. n. a isbutit strălucit. A 
fost foarte bine cercetat și a plăcut din seamă 
afară și și venitul material ce l’a avut, e foarte 
frumos. Pe când să încheem foaia am primit 
un amănunțit raport despre el, pe care il vom 
publica cu plăcere în numerul viitor, pentru 
acesta sosindu-ne prea târziu. —

*
Cununie. Dl Artemiu C. Balașiu din 

Băița, își va serba mâne, Duminecă în 14/26 
Ian. c. cununia cu d-șoara Leontina Corvin din 
Orăștie. Le dorim fericire.

*
Pentru advocații români. Din partea 

clubului român din Sebeșul-Săsesc, primim 
spre publicare următorul avis asupra căruia 
atragem luarea aminte a advocaților români. 
Eată avisul: «Deoarece unul din cei doi ad- 
vocați români din Sas-Sebeș s’a ales și a primit 
a fi senator la magistratul din loc, clubul ro
mân din ședința sa din 15 Dec. n. 1895 a 
constatat că în Sas-Sebeș e încă trebuință de 
un advocat român, — ceea-ce să aduce la 
cunoștință celor pe care îi privește*.

*
„Porțile de fer“. La 21 Septemvrie a 

anului de față se va sărba cu mare pompă 
deschiderea „porților de fer“ pe Dunăre, unde 
Dunărea părășește hotărăle țării noastre. Va 
fi lume multe și mulți Domnitori din Europa, 
între cari, după cum spune «Pester Lloyd», 
și Maestatea Sa Regele Carol I al României.*

Produoțiune școlară în Poiana să aran- 
gează Duminecă, în 26/14 Ianuarie 1796, în 
sala cea mare a scoalei de fetițe. începutul 
la 61/2oare seara. Venitul curat este în folosul 
bibliotecii scalare de acolo. După producțiune 
urmează joc.

*
0 mică îndreptare. Din Vinerea ni să 

scrie: In numărul 49 al «Revistei Orăștiei* din 
anul trecut, s’a tipărit sub titula «Gendarmi 
umiliți* știrea, că unui gendarm ce din chiar 
senin a năvălit între nește coriști ce își pe
treceau în casa negustorului Oltean, dl Oltean 
i-a luat arma, de a trebuit să se roage să o 
mai capete napoi. Din greșală acolo s’a zis 
că ’i-a luat sabia pe când adevărul e că pușca 
i-a luat’o. Voinicoșii gendarmi, pentru acest 
lucru au luat aspru pe tineri la răspundere, 
căci, vezi Doamne, au dat în vileag despre 
ei o știre «neadevărată*, ca și cum n’ar fi tot 
una că i-a luat sabia ori pușca? Adevărul o 
că i-a luat’o, și el a trebuit, soldat cum e, să 
se umilească, rugând pe bravul Român să ’i-o 
dee napoi.

*
în „banderiu". Ziua de 8 Iuniu 1896 

va fi serbată în Budapesta cu mai mare 
pompă ca de obiceiu. Ea e ziua încoronării 
Măestăți Sale împăratului Austriei de Rege 
al Ungariei, și cum în anul acesta e milleniul, 
o vor serba în chip deosebit. Să va înjgheba 
și un «banderiu* strălucit din trimișii tuturor 
comitatelor, banderiu la care fuseseră poftiți 
și domnii Aurel P. Barcianu, directorul foii 
noastre, și Dr. Silviu Moldovan, advocat, 
membru al redacției noastre, de au dat res- 
punsul din numărul nostru 49 din anul trecut. 
Din comitatul nostru s’au înștiințat până acum 
numai trei domni Maghiari se iee parte în 
acel banderiu. Domnii Români toți au respins 
dela sineși această «cinste.*

*
Denumire. Din Viena ni să vestește că 

dl Drd. Aurel Tincu, a fost la 9 Ian. n_, de
numit asistent pentru praxă privată, lângă 
profesorul de dentistică dela polyclinică Dr. 
Cavaler de Metnitz, — și totodată ca demon- 
strator la polyclinică din Viena.

*
Binefacere. Societatea de binefacere din 

România ce poartă numele „Regina Elisabeta" 
și are de patroană a sa pe Maestatea Sa buna 
Regină, a împărțit anul trecut în România 
săracilor ajutoare în sumă de 16,000 lei.*

Scădere de taxă. în ministeriul dome
niilor din România, precum aflăm în „Timpul", 
o comisie lucrează la un plan după care să 
fie scăzute taxele pentru trimiterea de bucate 
pe căile ferate române, prin ce să are în ve
dere ușurarea trimiterilor și încuragiarea lor.*

Bătae crâncenă. în 8 Ianuarie, după cum 
află o foaie din Cluj, în comuna Caianro s’a 
întâmplat o încăerare crâncenă între țeranul 
Simion Chiorean și câțiva feciori, încăerare în 
care Chiorean a primit lovituri așa de grele 
că a fost dus mai mort în spitalul «Carolina* 
din Cluj, unde a și murit în curând. Contra 
celor-ce l’au bătut s’a pornit cercetare.

*
Om înghețat. Tot din Caianto să ves

tește, că în zilele astea s’a aflat într’o dimi
neață lângă un pod din capul satului trupul 
înghețat al unui ziler. Lângă el au aflat și 
două bâte, dar’ nici o urmă prin prejur, încât 
nu știi că a căzut din întâmplare s’au a fost 
jertfa unor răufăcători.

*
„Convorbiri literare" anul XXX, Nr. 1, 

a apărut de curend la București, având urmă
torul sumar: Mihail Dragomirescu: «Criticele 
D-lui Maiorescu» Duiliu Zamfirescu: «Tănase 
Scatiu*, (roman). — Ghiță Pop: Eminescu 
și Gottfried Keller; Dl Coșbuc și Mărie von 
Ebner Esckenbach; — Duiliu Zamfirescu: «Pre
ludiu* (poesie); «Către Diana* (poesie); — 
H. Sudermann: «Magda* (Heimath, dramă) 
în 4 acte, (trad. de Virgiliu Popescu); — As- 
canio: «Comedie în 3 acte* (poesie); — Ma- 
mine Sibriac: «Spovedania* (novelă), (trad. de 
N. M.); — I. A. Scarlatescu: «Te iubesc** 
(poesie); — G. Baicoian: «Privire generală 
asupra desvoltării dreptului public român*;—- 
D. Nanu: «Vultur* (poesie); — Cronice li
terare: I. S. F. «Despre utilitatea generală a 
studiilor istorice, de Neculai Iorga* ; — Vir
giliu Popescu: »H. Heine, „Din cartea cân- 
tecelor11, trad. în versuri de G. D. Pencioiu*; 
— Ghedomil Myatovitci: «Sinaia*, (trad. de 
Svil); Revista publicațiunilor. Posta redacției.

«Convorbirile literare* apar în editura 
<l lm C. Mâller, sub direcția unui comitet de 
scriitori tineri. Recomandăm această revistă 
celoi ce să interesează de ale literaturii noastre.

*
„familia" foaie literară sub conducerea 

' ll* Tosif Vulcan. A aparut dintr’ânsa nu- 
m^’ul 1 din anul al 32-lea, având următorul 
cuPrins: „George Dima" schițarea viețului ale- 
s _ u măestru de musică și fotografiia d-sale. — 
"“ăsaț-mă pe cornul vetrii", poesie de V. B. 
fmntenescu. — „Deputatul nostru" comedie 
ln 3 acte de L. Mărunțeanu. O icoană a Ta- 
rului Tarevnei și a fiului lor. — „Dorința11 
poesie dl P. O. Bocea. — „Poiana somnuroasă" 
trad după W. Irwing, de Dr. T. — Salon, — 
Literatură și arte; Biserică și școală; Ce e 
nou? etc.

*
„Protocolul congresului național biseri

cesc ordinar al metropoliei Românilor gr.-or. 
din Ungaria și Transilvania, ținut la Sibiiu în 
7/19 Maiu 1895,“ — a apărut în editura Me
tropoliei, — la tipografia archidiecesană din 
Sibiiu, cuprinzând 16 coaie. Să capătă pentru 
prețul de un floren.

FEL DE FEL .-
Nebună în tren. In zilele trecute în 

trenul repede ce mergea dela Viena peste Vaț, 
călătorii dintr’un cupeu au fost de-odată spă- 
riați de moarte de isbucnirile fioroase ce o 
femee tineră și de o rară frumseță, a început 
să facă, țipând, sbierând și sbuciumându-se 
grozav! Toți au înmărmurit de spaimă și milă! 
în urmă au prins’o și au dus’o în sala de 
așteptare la Vaț, și din hârtiile ce au găsit la 
ea, au aflat, că nenorocita scăpase tocmai din 
o casă de nebuni din Viena, ca fiind sănătoasă, 
și acum pe drum o apucaseră ear’ furiile îns
păimântătoarei boale a minții.

* * *
Are două mâni. Tatăl fetei zice ti- 

nărului ce-’i cere fata de nevastă: D-Ta dragă 
ginere, capeți cu mâna fetei mele 40,000 fl.

— Hm... dar’ fata D-Tale are două mâni 
dragă s.ocrule, — răspunse istețul ginere.

POSTA REDACȚIEI.
Dlui I. lancu în Viena. Cum foaia noastră abia 

odată în săptămână apare și material e așa de mult, 
scuzați că nu vă putem împlini dorința de-a publica 
și noi extrasul de statute. Foile de zi să o facă, ele 
pot negreșit.

Dlui Ch. în F. Poate mai târziu, deși nu suntem 
de părere a tăia prea adânc, ca să nu înveninăm și 
mai reu rana. On. Dta vezi, noi ne ținem destul de 
moderați față de tot scandalul, articlul DTale e așa 
de vehement.

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvin

Se află de venzare

Prăștilă și Șindilă
în cantități mari,

în mărime și grosime de tot felul, cu 
prețuri foarte moderate. (274) 2—3
Unde? — Spune Administrația acestui ziar.
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BIBLIOGRAFIE.
Din „Biblioteca pentru toți" edată de dl Carol 

Miiller în București, au apărut până acum urmă
torii numeri:

Nr. 11. «Din tinerețe; Tatăl; Pipița și Mițu- 
Pisu; Mănuuchiul«, — nuvele de Andre Theuriet, 
valoros scriitor francez, traducție de D. Stăncescu.

Nr. 12. »Nuvele« de Mihail Demetrescu.
Nr. 13. »Nuvele Romane« și »Frica«, sub 

titula primă cuprinse fiind trei nuvele din Italia, 
Roma și giur (de unde și numele), ear’ »Frica« 
nuvelă din vremea resboiului neatîrnării României, 
— de Duiliu Zamfirescu.

Nr. 14. «Antichitatea romană«, descriere de 
obiceiuri și așezăminte de-ale străvechilor Romani, 
de A. S. Wilkins, profesor la Owes College din 
Manchester.

Nr. 15. »Poesii și proză«, de Grigoriu M. 
Alexandrescu.

Nr. 16. «Povestea vorbii«, de Anton Pann.
Nr. 17. »Istorioare«, de Doamna Colomb.
Nr. 18. «Schițe satirice«, de Dumitru Teleor.
Nr. 19. «La ce se gândesc fetele«, din poe- 

siile marelui poet frances Alfred de Musset, tra
duse în versuri de T. Stoenescu.

Nr. 20. «Legende Istorice« de Demetriu Bo- 
lintinean.

Nr. 21. »Ombra« un prea frumos și dulce 
roman de A. Gennevraye tradus de Dumitru 
Stăncescu.

Nr. 22. «Călătorie împrejurul odăii mele« 
de Xavier de Maistre.

Nr. 23 și 24. «Din vieața meseriașilor« nu
vele de Ioan Popovici.

Nr. 25. «Povestea vorbii«, volumul al doilea, 
de Anton Pann, carte plină de înțelepciune.

Fiecare nuiner sfi poate cumpera singuratic, dela „Institutul 
Tipografic" din Sibiiu.

Concurs.
Pentru notariatul cercual al Ocolișului-mare 

(Nagy-Oklos) cu sediul în Hunedoara se caută

Un adjunct (practicant)
cu purtare morală corectă și cu scrisoare frumoasă, 
pe lângă salar lunar decursiv de 33 fl. 33 cr.

Postul este a se ocupa imediat, eventual cu 
1 Februarie n. a. c.

Ofertele se cer la adresa :

LOTERIE.
Tragerea din 18 Ianuarie st. n.

Budapesta: 3 77 75 40 12
Tragerea din 11 Ianuarie st. n.

Timișoara: 56 65 25 57 60
Tragerea din 8 Ianuarie st. n.

Sibiiu: 10 42 33 13 32

CALINDARUL SEPTEMÂNEI
dela 14—20 Ian. st. v.

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. Vameșului și a Faris., gl 1 sft. 1.

Dum. 14 SS. PP. uciși în Sinai 26 Policarp
Luni 15 Cuv. P. Pavel Tiv. 27 Ioan Cris.
Marți 16 înch. lanț. Ap. Petru 28 Carol mare
Mere. 17 f C. P. Antonie c. m. 29 Francisc S.

Joi 18 PP. Atan, si Chirii 30 Martina
Vineri 19 Cuv. Macarie Egipt 31 Petru Noi.
Sâmb. 20 f C. M. P. Eutimie 1 Febr. Ignat

'■ • ■ ..

Representanța Primei societăți Vieneze de asigurare de sticlărie.

Am onoare a ve încunoștiința, că am deschis aici în casele D-lui Simion Corvin 
(Piața școalei Nr. 12) sub firma mea împrotocolată

C. WALLEPAGI
o prăvălie de sticlărie, chipuri, porc liană și marfă de collonie.

Fiind nisuința mea de a servi mușterii mei solid și după dorință, îmi permit a atrage 
atențiunea onoratului public cu deosebire asupra depositului meu bogat sortat în marfă de 
sticle și porcelană necesară pentru casă și cuină, ce o primesc din fabricele cele mai mari 
precum și marfă de colonie, ce o țin calitatea cea mai bună.

Totodată ve notific cu toată stima, că primesc efectuirea de sticlărit și de incadrat 
(a pune în rame) cu prețurile cele mai eftine și în timpul cel mai scurt.

Asigurându-ve de servițiu solid și prompt pe lângă prețuri eftine, îmi iau voie a ve 
cere binevoitorul sucurs și sprigin — și semnez

(269) 2—15

Cu stimă

C. WALLEPAGI.

Requisite de mâncare și mărfuri de argint de China.
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1895. 1—1 (270)

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt birosăgi vegrehajto 1881. dvi LX. t.-cz. 102 §-a ertelmeben ezen- 

nel kozhirrd teszi, hogy a kdrdsbănyai kir. jărăsbirosăg 1895 evi 5064 szămu 
vegzese kovetkezteben Candrea Gerasim iigyved ăltal kepviselt Popa Avram 
javăra Toma Sofron a Sivi es tărsa ellen 170 frt s jăr. erejeig 1895 evi 
november ho 5-en foganatositott kielegitesi vegrehajtăs utjăn lefoglalt es 
388 frtra becsiilt hăzi ăllatok, takarmăny, egy talpra epitett istălobol ăllo ingo- 
săgok nyilyănos ărveresen eladatnak.

Mely ărveresnek a k.-bănyai kir. jbirosăg 5282/1895 sz. vegzese folytăn 
170 frt. tokekoveteles, ennek. 1895 evi aug. ho 6 napjătol jăro 6% ka- 
matai es eddig osszesen 67 frt 70 krban. biroilag mâr megăllapitott koltsegek 
erejeig Tomnăteken a vegreh. szenvedet hâzănăl leendo' eszkozlesere 1896 evi 
Februar ho 8-ăn napjănak deleloti 12 orâja hatăridoul kitiizetik es ahhoz a 
venni szăndekozok oly megjegyzessel hivatnak meg hogy az erintett ingosâ- 
gok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben keszpenzfizetes 
mellett, a legtobbet igero'nek beesăron aiul is el fognak adatni.

Kelt Korosbânyăn 1896 evi jănuar ho 16 napjăn.

O

S aci primesc înd£r&pt numai in stare bună?

Haine de căluseri!
1

Aduc la cunoștința celor-ce au trebuință, că subscrisul pre
gătesc, la cereri, în timp scurt și cu preț moderat, 

haine de călușeri
după trebuință și numer. In același timp înștiințez, că dau și 
numai în folosință vestminte de călușeri, tot pe lângă un 
preț moderat.

*
Cu o cale am onoare a atrage luarea aminte a publicului, 

asupra prăvăliei mele de rufărie de tot felul, aflătoare în Orăștie, 
Piața-mare.

(272) 5—7

Cu distinsă stimă

Ion Lăzăroiu
negustor român.

• Minerva < institut tipografic, societate pe acții.

Prima moară de aburi în Orăștie
a lui

Rudolf Kaess. ,, 4S(271)

Recomandă onoratului public și cu deosebire 
comercianților din provincie spre venzare:

Făină de pâne și aluaturi
în totdeauna proaspetă, excelentă și eftină în saci și 
produsă esclusiv din grâu de Tisa cu prețurile mai jos indicate.

Numărul: Gries 0123456 7
lsac ă 75 Kl. 9 30 9.30 8.70 8.18 7.88 7.65 7.35 6.75 6.—

Sacii cei mari se rescumpără cu 20 cr.
----------------------------------rr------------------------

Csues Gyula. 
kir. bir. vdgr.

în Orăștie

Fu

ilBiictc bl icqoknă ți cununie 

Carte și epistole

Couverte în toată mărimea :+

+
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _, $

Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu

Aceasta 
Tipografie este 

provficjută cu cele 
mai bune mijloace 
technice și fiind 
bine asortată cu 
tot felul de ca
ractere de litere 
din cele mai mo
derne, este pusă 
în posițiune de a 
putea executa 
ori-ce comande 
prompt și «ti 

acurateță.

, .Minerva

Institut tipografic, societate pe acțil

Se recomandă a executa următoarele:

Opuri și Broșuri
Placate

Circulare și frreț-curenturi

Note

Bilete de visită 
după plac și cerere 

Actțiitec ți imp&imatt 
pentru toate speciile de serviciuri 

Anunțuri 
Bilanțuri, Compturi și 

Adrese.
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