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Care este prețul?
Drept întregire a ardeiului nostru din 

fruntea numărului trecut, un amic al foii noastre 
ne trimite încă următorul articol:

„Care este prețul în schimbul 
căruia sus lăudatul minister unguresc 
vrea sg se arate atât de „îndurat" față de 
sărăcia preoțitor românii1 — întreabă 
« Revista « în numărul seu trecut, vorbind 
de salarisarea preoților prin guvernul 
unguresc, și dă și răspunsul la întrebare. 
Răspunsul »Revistei« e trist de adevărat 
dar’ nu e întreg. El întră numai în 
peștera întunecatelor gânduri ascunse, 
negre, ale guvernului și cu lumina în 
mână le cercetează și le arată publicului 
în toată forma lor hîdoasă, că adecă 
prin parale va se rupă pe preoții noștri 
cu sufletul de cătră sufletul poporului, 
și se-’i înjosească la rolul de instrumente 
în mânile sale. Aceasta înse va fi o 
urmare mai târzie a apucăturii.

Eu voiu de astă-dată se arăt una 
și mai apropiată:

Suntem în ajunul alegerilor de 
deputății

Ear’ în fața acestui fapt, să ne 
aducem aminte cum e înjghebat în dietă 
partidul »liberal« azi la putere.

Eată cum:
Sunt în dietă 411 deputați. Ca 

să se țină la putere, guvernului îi tre- 
buesc peste 200 de deputați spriginitori. 
La alegerile trecute a reușit, cu biciu 
și foc, se capete vre-o 250, deci de 
ajuns. Dar’ cum ? Sunt, după neamul 
alegătorilor, în țeară trei feluri de cer
curi : în care Ungurii sunt mai mulți, 
anume 182 de cercuri; în care Slavii 
(Șerbi, Slovaci, Ruteni) sânt mai mulți: 
119 cercuri, și în care Românii sânt 
mai mulți: 115 cercuri, fiecare cerc 
dând câte un deputat. Dacă dar’ toți 
Ungurii ar trimite din cercurile în care 
ei sânt mai puternici, deputați guverna
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mentali, tot n’ar avea de-ajuns ca să 
aibă cârma în dietă! Dar’ Ungurii ei 
înșiși sânt în contra acestui partid «li
beral» jidovit și păgânit, așa de mult 
contra lui, că cu toate baionetele pe 
care să razimă, el abia și-a putut scoate 
la alegerile trecute 6p deputați din cer
curile ungurești, ear’ zzj au eșit contra 
lui! Ce să facă? Iși caută locul printre 
nemaghiari. Aci îi e și mai ușor. Ro
mânii nu iau parte la alegeri. Printre 
ei Unguri nu sânt de cât slujbași atâr- 
nâtori de stăpânire. Acestora le dă 
poruncă și lucrul merge strună. Așa 
și-a scos din cercurile în cari Românii 
sânt mai mulți, 84 deputați (mai mulți 
ca dintre Unguri), din părțile locuite de 
Slavi 95 de deputați, și cu cei 67 din 
cercurile ungurești, are puterea în dietă: 
246 de mameluci! Eată dar’ că Un
garia o cârmuește un guvern răzimat 
pe putere scoasă din sinul Nemaghiarilor* *).  
De aceea le aduce, bagseamă, atâta bine! 
Și îi era guvernului cu atât mai ușor 
să se ție pe această cale la cârmă, cu 
cât partidele ungureșți de până acum 
își ziceau: Unde sântem noi Ungurii 
mai tari, putem să ne luptăm între noi, 
dar’ în părțile nemaghiare^ nu e iertat 
se ne sfășiem unii pe alții, acolo iasă 
ales ori-și-cine, numai Ungur să fie / 
In urmare, guvernul își punea candidații 
și aproape nicăiri nu avea împotrivire.

Apoi dădu porunca:
«Condu pe damă înlăuntru».
O damă de statură sveltă, grațioasă, întră 

încet în odae. Fața-’i era acoperită cu un 
văl des. Hainele-'i erau negre, simple, dar’ 
de gust și elegante. Ea se părea a fi din 
familie bună.

Toate acestea le observă la moment 
cunoscătorul medic.

• Domnul Dr. Hollmann?» întrebă încet 
tinăra damă.

«Da, doamnă 1... îmi dați voe să știu 
de cine — — —»

»Nu vreau să vă răpesc prea mult din 
timpul scump, dle doctor».

Vocea străinei tremura, toată ființa îi 
era iritată. Urmă repede:

«Aveți un pacient aici, pe domnul — 
domnul Wellborn...»

«Da», zise el cam șovăind și mirat în 
acelaș timp.

Tinăra fată își ridică acum vălul — o 
față palidă și foarte drăguță se înfățișă priviri
lor doctorului.

«Ați dori să știți cine sunt», zise ea, 
și cu ce drept vă pun această întrebare, nu-i 
așa? Nu e vorbă de persoana mea, nu, numai 
de pacientul d-tale 1 Am auzit de boala lui 
grea — că din zi în zi îi merge tot mai rău 
— și că ați părăsit ori ce nădejde.. — E 
adevărat?»

«Da, este așa», răspunse doctorul blând, 
începu să priceapă.

Asta ’l-a făcut încrezut pe partidul 
»liberal« la putere. A adus legi în 
dragă voe, de-au vrut, de n’au vrut alții. 
Cu legile bisericești însă și-a pus carul 
în petri. Acestea au scos din răbdare 
pe Ungurii catolici. Ei au zis: guvernul 
acesta lăsat în de sine, are să ne pă- 
gânească cu totul țeara Pe lucru! El 
se razimă mai ales pe deputați dobândiți 
din părțile locuite de nemaghiari. Dar’

*) Vezi „Cestiunea română în Transilvania și 
Ungaria" de Eugen Brote, unde se arată aceasta foarte 
frumos și cu mape colorate.
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nu mai e de suferit. Ne vom pune și 
noi pe lucru acolo unde el!

De aci frica guvernului, și aci e 
cheia de a înțclere graba cu care el 
vrea să-'și aretc chiar acum „bunătatea" 
față de preoții români!

Socoata îi e următoarea: Fac zvon 
că le dau plăți grase. Oameni săraci 
cum sânt, o să se bucure de iăgădaș. 
In același timp pun la cale pe zbirii 
mei, solgăbirae etc. să le spună că să 
nu cumva să stee de vorbă cu alte 
partide, ci fiind lipsă să vie și ei cu 
oamenii lor la alegeri, să voteze pentru 
candidații „liberali", că de cade partidul 
dela cârmă, altul no să se țină de fă- 
gădașul lui: e dar în folosul lor să-’l 
spriginească să rămână la putere, ca să 
le poată da plățile făgăduite!

Cu alte cuvinte: în ajunul alege
rilor se zurue săculețul cu grăunțele... 
Cine vrea, să creadă și să meargă după el!

Eată scopul cel mai apropiat pe 
care vrea să-’l ajungă guvernul prin po
vestea sa cea mai nouă cu plățile 
preoților.

Se vor lăsa preoții români ade
meniți de astfel de făgăduințe și vor 
părăsi hotărîrile conferențelor noastre 
naționale de a nu lua parte la alegeri ? 
Nu credem! Cei-ce ar face-o n’ar mai 
fi vrednici nici de numele de preoți, 
nici ca credincioșii lor trecând pe lângă 
dînșii să-’și mai ridice pălăriile în semn 
de cinste! Multe ni-s’au făgăduit nouă 
de Unguri în zile de strîmtoare, și nimic 
nu ni-s’a făcut! Să ne fie destul de 
învățătură. Să rămânem și de astă-dată 
la locul nostru, acasă, și să ne ținem și 
poporul cu noi, departe de ori-ce miș
care electotală, până-ce o conferență 
națională nu ar hotărî altfel.

Căci de se va sparge înțelegerea 
între noi și unele părți din massa de 
Români, se vor mișca, ajutând oame
nilor guvernului, Bănffy rămas la cârmă 
are să rîdă una bună în pumni, că a
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fost destul o făgăduință goală pentru- 
ca pe Români și pe preoții lor să-’i 
duci unde vreai, în ori-ce prăpastie, 
ear’ făgăduința însăși are s’o lase să se 
mai coacă, că nare de unde plăti cât 
făgăduește; — dacă cu toate că se 
vor mișca și unii Români, guvernul va 
cădea, Bănffy tot va rîde, că și la că
dere a știut face de batjocură pe Ro
mâni, spărgând buna lor înțelegere, cu 
un făgădaș după care mai vîrtos acum 
pot tot aștepta!

De vom sta însă acasă: ei ne vor 
respecta înzecit mai mult, ca pe oameni 
ce înțeleg bine mersul faptelor și se 
știu feri de a cădea în vîrtejurile luptei 
încordate ce se petrece în jurul lor, 
oameni ce nu mai pot fi nici ademe
niți, nici trași pe sfoară! Cu astfel de 
oameni apoi, se stă serios de vorbă!

I. B.

Se caută uscături!
Facem de nou luători aminte pe 

cetitorii noștri și-’i rugăm să o spună 
tuturor Românilor de prin sate, și la 
bogați și la săraci, și știutori și neștiu
tori de carte, să se ferească a se lăsa 
ademeniți de încercările ce tot mai în
tețit se fac de cătră slugile stăpânirii, 
de-a aduna țerani români spre a ’i duce 
la Pesta la exposiție /

Nimic mai rușinos pentru noi ca 
aceea, că deși am hotărît să stăm de
parte de ori-ce paradă de milleniu, care 
pentru noi nu-i de nici o bucurie, de 
nici un bine, să se afle totuși frați ră
tăciți și nepricepuți ce să calce peste 
această ținută și să meargă să arete că 
iau parte la milleniu și sărbările lui!

Am aflat că și în comitatul nostru 
vânătoarea după frați scăpătați s’a în
ceput, și anume în ascuns, în tăcere, 
la întunerec, ca ori-ce lucru necinstit și 
necurat.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI11

Liniște...I

Se face unc-ori în suflet
O liniște ca de mormânt :
S’au dus iluziile toate,
Și par'că nici dureri nu simt..

E un nimic, un gol, un chaos,
O noapte fără de sfîrșit,
Ca ’ntr’o planetă unde încă
Lumina nu s’ar fi ivit —

Și sufletul se îngrozește
Că nu mai poate suferi,
Că nici vicața nu-’l mai mișcă,
Nici temerea de a muri...

T. Demetrescu.

Totul pentru el.
Novelctă <le A. Breniano.

«O damă dorește să vă vorbească, dle 
doctor», anunță camerierul renumitului medic 
și fisiolog Dr. Hollmann, care avea o mare 
clinică particulară.

Medicul se uită mirat, apoi își scoase 
ciasornicul.

«Nouă și jumătate — așa târziu seara... 
o damă?»

«Numele meu este Asta de Below». 
Doctorul făcu o mișcare de mirare, și pe fața 
fetei trecu o roșeață ușoară.

«Mă cunoașteți doară?» întrebă ea.
«Prin pacientul meu», zise doctotul. «El 

pronunță adeseori acest nume în delir».
Tinăra fată își întoarse un moment capul, 

apoi primi scaunul ce îi fu îmbiat.
«Ei da», șopti ea, «eu sânt aceea, de 

care vorbește el! Este un an de când ne-am 
întâlnit, ne-am logodit. Curând după aceea 
avui cuvinte să-’l învinovățesc de necredință. 
Deși el zicea că-’i fac nedreptate — nu ’l-am 
crezut. Așa — așa ne despărțirăm».

«Ah» — zise doctorul... «Știam eu că 
trebue să fie ceva foarte grav pentru melancolia 
lui, pentru disgustul de vieață... Doriți să-’l 
vedeți ?«

«Nu, o nul Aș dori numai — să aflu 
dela d-voastră... am auzit că ar fi un singur 
mijloc, prin care ar putea fi mântuit de moarte! 
Ah, dle doctor, dacă aș putea aduce eu această 
jertfă».

Și fata sări repede de pe scaun.
Ochii ei frumoși erau plini de lacrimi, 

își ridică mânile împreunate ca spre rugăciune. 
Suspinele îi înecau vocea.

«Doctore, iubite doctore», urmă ea după 
o clipă, «totul, totul, a fost din vina mea! 
Eram orbită, acum trebue să mă căesc 1 Ah 
Doamne, știu, poate fi scăpat prin transfusiune: 
ia-’mi sângele, tot îl dau cu toată inima pentru 
ell Dar’ să nu știe nici-odată cine ’l-a scăpat. 
Aș muri dacă ar aflai Vreau să mai fac 

aceasta pentru el, și apoi să nu mai audă de 
numele meu!»

«Știți că o asemenea operație, conducerea 
sângelui unui om în corpul celuialalt, e foarte 
primejdioasă?—Iși expune vieața atât cel-ce 
își dă sângele, cât și cel-ce îl primește. Am 
căutat cu multă stăruință pe cineva, am pro
mis sume grozave, nimeni n’a avut curagiul 
să se supună».

«Eu mă supun», adaugă tinăra fată și 
ochii ’i-se luminară! «Eu ’i-am frânt inima, 
’i-am adus nenorocirea, ’i-am otrăvit vieața, îi 
dau în schimb sănătatea mea, vieața mea, cu 
toată inima I Nu mai am pe nimeni în lume 
cine să mă jelească, dacă ’mi-s’ar întâmpla 
ceva rău. Nu țin la vieață, și Erich nu trebue 
să știe de ce am murit».

«Dragă copilă», zise medicul adânc 
mișcat, «sărmanul peste tot nu știe nimici 
Zace de mai multe zile fără conștiință. Dar’ 
am socotințele mele».

«Nu trebue să mai socotești», strigă fata 
cu patimă. Nu vezi că nu e altă cale să 
îmi ispășesc greșeala?»

Doctorul Hollmann își clătină gânditor 
capul.

Fără îndoeală, transfusiunea sângelui e 
singurul mijloc de a scăpa pe pacient. Și 
acesta, după-cum îl cunoștea el, nici nu ’i-ar 
fi recunoscător. Si ce rar reușește o asemenea ‘ ’ 1operației Din zece cașuri cel mult unul dacă 
scapă norocoși...

Asta se rugă cu lacrimi până când doc
torul trebui să se învoească.
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Solgăbireul dela Deva a adunat 

săptămâna trecută la sine pe preoții din 
cerc și ’i-a »capacitat« și ’i-a luminat de 
vai de loc, ca să iee și ei parte ori să 
trimită cel puțin popor când le va 
trebui, la Pesta.

Noi vom pândi treji și vom încresta 
fără cruțare la răvașul negru pe toți 
cari nu ne vor cruța nici ei simțământul 
nostru de mândrie națională, ci ni-’l vor 
răni luând parte la acea demonstrație 
tristă în contra noastră!

Am fi veseli, și neamul nostru în 
aceste părți bogate în Români, va fi 
mândru, dacă nu vom avea pe cine 
cresta la răvaș, dacă nu se vor afla fii 
cari să mai lovească și ei în mama lor 
națiune 1

Francezii pentru noi.
în timpul din urmă Ungurii înce

puseră să se îmbete de credința, că 
’și-au ajuns aproape deplin scopul cel 
mai însemnat ce ’l-au urmărit prin în
treg șirul de sărbări și mai ales chel- 
tueli millenare, și anume de a fi câști
gat pentru ei părerea bună a Europei 
întregi. Veniseră aci mulțime de străini, 
gazetari, cari au fost purtați de colo 
până colo numai din ospețe în ospețe, 
ca doar’ așa vor vedea stările de lu
cruri de aci foarte »drepte« și bune, și 
mergând acasă vor vesti acest lucru tu
turor. Și începuseră să și apară prin 
foi unii articli măgulitori despre Unguri, 
încât foile ungurești iubilau, își săriau 
din piele de bucurie. Adecă drept spus 
unele, ear’ unele mai așezate nu se prea 
rupeau cu bucuria, că vedeau că totul 
e nefiresc, silit, netrainic, și o și spu
neau că puțin cred din laudele acelea 
de pe buze ce li-se fac de oaspeții avuți.

Sâmbăta trecută, la 11 Iulie, s’a 
petrecut la Paris un lucru, care pentru 
cești din urmă a fost o dovadă că bine 
au făcut de n’au nădăjduit prea mult 
dela acele laude, ear’ pentru cei dintâiu 
un duș de apă rece, să se mai răco
rească puțin la cap de amețelile mille
nare ce ’i-au cuprins crezând că prin 
milleniu au cucerit acum lumea întreagă I

Studențimea română, cehă și sâr
bească aflătoare la școalele înalte din 
Paris, a pus la cale pe 11 Iulie o adu
nare acolo, în care să se facă de nou 
cunoscute stările nedrepte sub cari gem 
popoarele nemaghiare din Ungaria. Adu
narea a fost condusă de dl Flourens, 
fost ministru francez și bărbat cu mare 
trecere între politicii țerii sale.

Ungurii aflând despre aceasta, li-a 
fost atât de isbitor și de necrezut, că 
au telegrafat lui Flourens de e drept 
că dînsul va sta în fruntea adunării 
studenților? Au primit răspunsul neaș
teptat că: da, voim sd le auzim plân
gerile /

Adunarea s’a ținut, fiind bine cer
cetată. A vorbit întâiu însuși preșe
dintele Flourens arătând cum în împă
răția noastră se află atâtea popoare 
lipsite de drepturile cetățenești ce li-se 
cuvin și zicând că această țeară ar tre
bui să se prefacă într’o Helveție mo- 
narchică, în care toți să se simtă bine 
și atunci poate fi pace deplină. A vor
bit apoi Jivadinovici în numele Sârbi
lor, arătând cât au luptat aceștia pentru 
apărarea patriei de Turci, și în schimb 
au primit multe libertăți, cari libertăți 
însă azi toate au perit în urma volni- 
ciilor și nedreptății maghiare; Ocășanu 
a vorbit frumos și bine despre Români, 
cari sânt supuși unui șir întreg de 
măsuri tiranice, și scoși din vieața po
litică în propria țeară a părinților lor, — 
ear’ Schmidt Bouchez despre Slovaci, 
fiind toți mult aplaudați în urma vor
birilor lor.

Hotărîrea luată în urma tuturor 
acestora, sună că Francia in aceste na
ționalități vede pe amicii sei sinceri și 
probați, și ea va face totul pentru eli
berarea lor națională și politică și va 
lucra neobosit oa toate naționalitățile 
din Ungaria se se bucure de li
bertate cetățenească, și politioă 
deplină, fără privire la originea lor, 
că va sprigini pe naționalitățile în ce
rerile lor, cari sunt întemeiate pe atât 
de firești drepturi omenești!

Lucrul acesta ’i-a supărat rău pe 
Unguri; li-a venit ca un măr acru ce 
le stă în gât după multe dulcețuri gustate 
la ospățul millenar, și de năcaz ministrul 
Perczel a cerut prin ambasadorul țerii 
la Paris, să afle numele tuturor stu
denților nemaghiari ce au luat parte la 
adunare! De ce? Ca întorcându-se acasă, 
să-’i iee, de năcaz, în un chip ori altul 
la ochi și să-’i șicaneze negreșit.

Dar’ așa-i. Lumea nu poate fi 
orbită prea ușor cu un papricaș dat la 
câțiva gazetari, nici urechile ei nu pot 
fi astupate cu musica unui csdmpds, ca 
să nu audă și vaietele dincolo din țeară. 
Ele străbat, și mai curând ori mai târziu 
nici răsplata apăsătorilor n’are să ră
mână! Dacă noi de noi n’am mai face 
aproape nimic, o fac acum alții pentru 
noi, căci ni-s’a dus vestea suferințelor 
ce strigă după lecuire!

Ajutor nenorociților
dela Mehadica.

După frații noștri împușcați fără 
milă la Mehadica, au remas mai multe 
familii orfane, altele cu bolnavi în case 
și cu nenorocire multă. E datorința 
Românilor tuturor să încerce a alina 
suferințele acestor familii, tinzându-le 
mână de ajutor, »Tribuna« a făcut 
săptămâna trecută apel la bunăvoința 
publicului, cerând să ’i-se trimită sume 
ce se vor aduna, spre ajutorul neno
rociților, și ea le va cuita în public și 
le va trimite la locul lor. Au incurs 
până acum peste 100 fl., cari au și fost 
trimiși ca întâiu ajutor. In România încă 
s’a început adunare de ajutoare. Rugăm 
și noi cu stăruință pe cetitorii noștri, 
să adune dela frați și să trimită cât pot 
și în grabă, la adresa «Tribunei« în 
Sibiiu „pentru nenorociți! dela Mehadica", 
ca să arătăm și pe această cale durerea 
noastră adevărată pentru ei și dorul 
de-a le alina, ca la frați, durerile.

PACEA LUMII
Revoluția din Creta.

A

încetul cu încetul pe ostrovul Creta 
începe să se facă earăși liniște. După 
crunte vărsări de sânge și suferințe, 
Ia întrevenirea marilor puteri europene, 
împăratul turcesc s’a învoit cu darea 
libertăților aproape a tuturor pe cari 
răsculații le-au cerut. In zilele acestea 
s’a întrunit adunarea națională a insulei, 
care cere numirea unui cârmuitor creștin, 
și nu mai mult turc, apoi întocmirea 
de armată națională recrutată de pe 
insulă, și nu mai mult trupe turcești aduse 
de pe aiurea, neatîrnare economică, așa 
ca venitele insulei să se folosească pentru 
întimpinarea cheltuelilor ei, nu să se 
ducă toate la Țarigrad ca până aci, și 
altele. Se nădăjduește că li-se vor da 
toate, rămânând să plătească numai 
10.000 lire ca tribut pe an Sultanului. 
De altfel mici ciocniri se tot întâmplă 
încă, pentru-că trupele turcești jăfuesc 
mereu pe creștini pe unde ajung.

Revoluția Druzilor.

Pe când în Creta se pare a se ajunge 
în curând la liniște deplină, pe atunci 
în alte părți ale slăbănogitei împărății 
turcești se încoardă războiul. Druzii în 
ținutul Hauranului s’au răsculat cu pu
tere mare. S’au mobilisat contra lor 

34 batalioane turcești, dar’ cum aceia 
sunt foarte bine pregătiți și întăriți, se 
așteaptă lupte crunte și îndelung du- 
rătoare!

A

Invitare de abonament.
Cu ziua de 1 Iulie st. v. s’a deschis 

pe jumătatea a doua a anului de față, 
abonament la

„REVISTA ORĂȘTIEI“, 

cu prețurile din fruntea foii: pe 1 an: 
1 fl. 50 cr.; pe 4 luni: 1 fl. v. a.

Abonamentele se fac plătindu-se înainte. 
Onorații noștri abonați, al căror abo

nament a căzut la acest termin, sunt res
pectuos rugați a grăbi cu trimiterea înainte 
a prețului de abonament, ca se nu fim 
nevoiți a întrerupe expedarea mai departe 
a foii la adresele domniilor-lor.

Domnii abonați vechi simt rugați a scrie 
pe marginea (cuponul) mandatului postai nu
mărul de pe fașia sub care primesc foaia.

Abonații noi vor binevoi a-’și scrie 
lămurit numele, locul de unde simt, și posta 
din urmă.

Administrația
„Revista Oră,știei“.

Știri politice.
România și Grecia împăcate.

Cu câțiva ani mai nainte, din pricina 
unor mari procese de moștenire, între Româ
nia și Grecia se rupseseră de tot legăturile 
obicinuite între state. In timpul din urmă și 
mai ales în fața primejdioaselor desvoltări a 
lucrurilor în Balcani, România și Grecia s’au 
apropiat ear’ una de alta și ’și-au reluat toate 
firele de legături bune între eie, trimițendu-’și 
ambasadori una în țeara celeilalte.

întâlniri de Domnitori.

Se dă multă însemnătate faptului că în 
timpul din urmă întâlnirile între domnitori 
sânt foarte dese. Aleargă unul la altul, când 
unul când altul: Țarul Rusiei la Berlin și 
Viena; Principele Muntenegrului la Belgrad; 
împăratul Germaniei în curând în Ungaria; 
apoi prin Septemvrie, la deschiderea Porților- 
de-fer se va întâlni împăratul nostru cu Re
gele României, al Sârbiei și Principele Bul
gariei și Muntenegrului; deloc după asta M. 
S. împăratul nostru va face o visită Regelui 
Carol la Sinaia, etc., toate lucruri cărora se 
dă multă însemnătate ca fiind tot atâtea pri- 
legiuri de a se înțelege țerile între sine, prin 
capii lor, și toate cam în ce privește putre
zită Turcie.

îndeosebi e bătător la ochi, că împăratul 
nostru merge să cerceteze acasă la El pe Re
gele Carol, de vreme-ce M. S’a rar de tot a 
eșit peste granițele împărăției cu scop anume 
de-a lace cuiva visită. Pentru România e acest 
lucru foarte înălțător.

stînsă, tristă. Apoi rătăciră prin odae, par’că 
ar fi căutat pe cineva.

•Dorești ceva — cauți pe cineva?» întrebă 
acesta plin de compătimire.

Erich negă cu un semn.
Bolnavului ’i-se făcea din ce în tot mai 

bine. Și cu cât ’i-se întărea fisicul mai mult, 
cu atât mai mult întreba, despre ce a vorbit 
în delir, cine a fost cu ei, numai medicul sau 
și o îngrijitoare.

Doctorul își aduse aminte de promisiunea 
ce o făcuse Astei,

• Numai eu», fu răspunsul, »De altcum, 
nu ascultăm la aceea ce vorbesc pacienții 
noștri», adause el zimbind.

• Credeam că a fost cineva aici», șopti 
Erich. «Atunci poate am visat de ea!»

Și murmurând încet, adaugă:
• Ar veni oare, dacă ar afla, că sânt 

aproape de moarte!»
Ca un oftat tremurător răsunară aceste 

cuvinte....
• Totuși, totuși, ea a fost aici, ’i-am simțit 

apropierea — n'a fost vis!» și tremura ca un 
copil. »Nu-i așa», șopti el, »voia să-'și ia ră
mas bun dela mine?»

• Iubite amice», zise medicul blând dar’ 
totodată serios, »te rog să nu cercetezi mai 
departe. ’I-am jurat ceva și nu-i iertat să-’mi 
calc cuvântul. Mai bine e s’o întrebi pe ea 
însăși».

• Ea nuva mai reveni», zise Erich desperat.

• Va veni, dar’ acum trebue să dormi! 
Te deștept când va fi timpul!»

Dr, Hollmann alergă în cea mai mare 
grabă la Asta.

Liniștită și palidă aștepta aceasta, știrile 
zilnice ce ’i-le aducea medicul.

• Vin să te conduc la el», zise acesta.
Asta tremura în toate membrele.
• Ah D-zeulel Nu ’i-ai povestit —»,
»’Mi-am ținut cuvântul I Dar’ tot atunci 

’mi-am jurat și mie ceva în taină, ce vreau să 
îndeplinesc sub ori-ce împregiurare!«

Se uita la ea semnificativ.
Ea îl însoți.
încet ca o vinovată, întră în camera bol

navului. Nici o vorbă pu-’i veni pe buze, 
Tăcută, cu capul plecat sta ea lângă patul 
bărbatului pe care tot îl mai iubia,

Erich nu dormea.
• Asta», șopti el cu căldură ca în amintirea 

vremilor trecute, »Pune-’ți mâna într’a mea... 
Nu te voiu reținea mult... Pleacă-’ți capul spre 
mine — numai o singură întrebare...

Ea se supuse.
• Știu că ai fost aici... De ce ai venit, 

Asta..,?»
Tinăra fată se roși tot mai mult,
• Ca să-’ți scap vieața», șopti ea de tot încet,
• Tu — tu ’mi-ai scăpat-o?»
Ea-’și întoarse capul.
• Numai așa era cu putință, dacă se găsea 

cineva, cine să-’și dea sângele pentru tine. 

Eată totul. Și acum lasă-mă să plec. M’ai 
chemat, M’am supus dorinței tale, Am suferit 
așa de mult.,,,»

• Asta ... iubita mea!»
Ea se plecă spre el, și el o cuprinse în 

brațe cu puterea unui copil slab. Asta plângea 
încet, lacrimi pătimașe, pe cari Erich le usca 
prin sărutări.

Dr. Hollmann, se furișe din cameră încet 
în vîrful degetelor.

*
* *

Erich nu știa ce se petrece în jurul lui. 
Așa nici nu putea visa de presența Astei.

Când tinăra fotă întră în odaia bolnavului, 
se opri o clipă lângă patul lui. Privia cu 
liniște și seriositate. Nici un mușchiu nu se 
mișca pe fața ei palidă și frumoasă. Și îna
intea ei zăcea fără conștiență, poate în agonie, 
bărbatul pe care ’l-a purtat în inimă cu dra
goste pătimașe, în tot timpul cât au fost des- 
părțiți, deși nu se încredea în el.

’I-se părea, că însăși ea îl doborîse la 
pat cu o armă omorîtoare — îl asasinase!

Intre acestea doctorul Hollmann se apucă 
de lucru.

Asta suportă operația grea cu un curagiu 
demn de admirat, cu un zimbet de martiră. 
Fiecare picătură de sânge, ce era condus din 
arterele ei în ale muribundului, se părea că-’i 
spală câte un atom din păcatul greu ce-’i apăsa 
inima.

Asta sănătoasă dela fire, și tare, se întări 
earăși iute de tot. Erich tot se mai lupta cu 
moartea. Două zile grele și pline de griji 
trecură în această stare, pe cari Asta le pe- 
trecâ în rugăciuni pentru reînsănătoșarea lui.

In sfîrșit vieața învinse.
Dr. Hollman se interesa mult de bolnav.
• Cu toate acestea, ea ’l-a supus numai 

la chinuri crude», murmură el încet. »Ce-’i 
ofere vieața, după-ce nu mai e cu putință, ca 
ei doi să se împace, să se unească» ?...

Când Erich reveni la conștiență, ochii 
’i-se pironiră asupra medicului cu o expresie

• Doctore», zise după o oară Erich de 
Wellborn, »acum vreau eară să trăesc».

• Ah, știam eu», răspunse acesta vesel 
de isbânda ce a avut întâlnirea pusă de el la 
cale. »Dar’să nu mai vorbim despre acestea! 
Trebue să te încerci să dormi acum!»

Erich zimbi.
• Dacă-'mi promiți două lucruri».
• Ce anume?»
• Roag-o pe Asta, să se așeze lângă mine, 

ca îndată-ce mă deștept s’o văd», zise Wellborn 
cu yn zimbet de fericire, »și apoi, dragă doctore, 
trebue să-’mi promiți, că vei fi totdeauna prie
tenul meu și al logodnicei me|e!«

• Iți promit din toată inima», adaugă 
medicul mișcat,

Și-a ținut cuvântul și azi e cel mai bun 
prieten, visitatorul sîrguincios al vetrei fericite, 
ce ’și-au întemeiat cei doi îndrăgostiți îndată 
după însănătoșarea deplină a lui Erich.

Trad. de hucreția Popescu.
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Asociațiunea la Lugoj.
«Asociațiunea transilvană» pentru întâiași 

dată trece peste hotarele Ardealului cu ținerea 
adunării sale generale. In estan ea își va ținea 
adunarea la Lugoj în 15/27 August. Se fac 
mari pregătiri ca să reușească cât mai strălucit. 
S’a întocmit un comitet arangiator, mare, îm
părțit în despărțeminte, fiecare având se pre
gătească și îngrijească o altă parte a serbărilor 
ce se vor da.

In pi ograma sărbăriior ce se vor arangia 
comitetul arangiator a luat și un punct de 
emulare, luptă de întrecere, a corurilor române 
din Bănat, Pentru reușita acestui punct se 
face apel cătră toate corurile române din Bă
nat, ca se iee parte la acele serbări.

Fiecare cor va cânta o piesă românească, 
încungiurând cât se poate traducerile.

Fiecare cor are să înștiințeze până în 6,18 
Iulie dlui loan Vidu, înv. în Lugoj, titula și 
autorii alor trei piese cu cari ar putea lua 
parte la emulație. Din acestea apoi, se va 
numi fiecăruia una pe care s’o cânte.

Tot cu această cale fiecare cor are să 
Ltcă cunoscut: anul înființării sale, suma pie
selor cântate dela începutul seu și alte date 
o.ai însemnate din vieața sa.

Tuturor corurilor cari se vor vesti că 
vor lua parte se vor trimite din partea secțiunii 
notele piesei: »Deșteaptă-te Românei*  care 
se va cânta din partea tuturor corurilor laolaltă.

După emulare, se vor distribui mai multe 
piemi între coruri. Acele coruri, cari nu vor 
primi premii, vor primi diplome de recunoștință. 
Se înseamnă că dreptul la premii îl au numai 
colurile de plugari. Fiecare corist, pe timpul 
cât va sta în Lugoj, va avea cuartir grătuit.

CORESPONDENȚĂ.
Un învățător scăpătat.

Petroșeni, Iulie 1896.

Dle Redactor,
întâi de toate mărturisesc că nici-odată 

n’aș fi crezut să scriu și eu în gazete, că n’am 
multă mite. Ceea-ce știu și eu, am învățat în 
școala noastră românească de aici, care s’a 
început numai de când a venit la noi ca preot 
dl Avram Stanca. Până atunci nu aveam 
școală în Petroșeni și preotul nostru cu mare 
năcaz a putut face pe care o avem, că po
porul nu prea voia să se mai încurce și cu 
școala. Dl preot a fost și ca învățător vre-o 
4—5 ani, aproape fără nici o plată, numai 
ca poporul să se dedee cu școala și cu învă
țătura. In timpul acela am învățat și eu și 
am fost apoi numit cantor la s biserică. De 
atunci cetise nu numai cărți bisericești, dar' și 
novele și a 11 e cărți, din cari am învățat multe- 
multe lucruri bune și frumoase. Am învățat 
ca mai persus de toate se-'mi iubesc națiunea 
fi legea mea părintească, pentru care gata 
sunt totdeauna a-'mi da fi vieața! Dar’ să 
spun ceea-ce s’a întâmplat cu mine în zilele 
trecute, și anume ce 'mi-a făcut învățătorul 
nostru Jea:i Boța, care ca și mine numai la 
stăruința preotului nostru Avram Stanca a 
învățat li școală în Deva și la Sibiiu, unde 
a fost ajutat cu bani adunați de prin comună, 
și după-ce a venit acasă a fost pus de în
vățător, Mu voiu să spun aci toate faptele și 
purtarea acestui învățător, căci acelea sânt 
cunoscute nu numai nouă, ci și număroșilor 
străini cai i locuesc în Petroșeni, ci de astă-dată 
vreau numai să descoper dlui Redactor o faptă, 
care a supărat pe toți Românii din Petroșeni, 
și ’i-a făcut să se întoarcă cu scârbă dela nu
mitul învățători A făcut adecă învățătorul 
nostru aiătare la solgăbirău, că eu aș fi oprit 
oamenii de-a merge la parada ce au făcut 
orășenii străini la 10 Maiu, afară la câmp, 
unde li-s’au făgăduit mâncare și beutură, — 
și a arătat că aș fi zis eu, că dânsul de când 
e învățăî or la noi, de 5 ani, nici într’o Du
minecă sau sărbătoare nu a mers cu copiii la 
biserică așa în rânduială bună, ca în 10 Maiu, 
ceea-cc, de altmintrelea este și foarte ade
vărat, fiindcă dânsul nu numai că nu merge 
cu copiii la biserică, dar' nici el singur nu 
prea merge I Ba dacă și merge câte-odată, 
nu să cânte, ori să dee vre-un sfat bun oame
nilor, ci in biserică fede fi cetefte câte o foaie 
ungui cască! Așa m’am trezit cu o citare la 
solgăbirău. M’am dus. Nu știam pentru ce. 
Când colo, eată că fisolgăbirăul arătându-’mi 
scrisoarea învățătorului în limba ungurească, 
îmi spune că *Bocza  jânos*  mia pirît de 
celea ce am arătat mai sus, că ’mi-am bătut 
joc de milleniul Ungurilor, ș. a, Răspunsul 
meu s’a luat protocol, care se va așterne la 
locuri mai înalte, unde se va hotărî ce să se 
întâmple cu mine.

Am scris acestea nu din ură sau mânie 
cătră învățătorul Bocza Jânos (căci așa îi place 
d-lui să se subscrie), care încă este născut din 
părinți săteni, cu șubă și cu opinci, și crescut 

cu mălaiu și brânză, ca și mine, și ca toți 
sătenii noștri din valea Jiului, și de care legam 
frumoasă nădejde și eu și dl preot, că o să 
ne fie de folos în trebile noastre comunale 
și bisericești, — ci am scris că să-’l știe lumea 
și urgia neamului românesc să-’I acopere pentru 
fărădelegea sa, că ne e mai primejdios Ro
mânilor de aici, de cât un străin!

Eu am fost de față la toate examenele 
ce a dat acest om scăpătat cu copiii, dar’ la 
nici un examen n’am auzit vr’un om zicând 
că e mulțumit cu sporul ce a făcut. Și în 
adevăr așa și este, că copiii nu știu în ziua 
de astăzi nimic mai mult ca cum or știut 
acum sânt 5 ani, pentru-că dânsul nu s’a silit 
să învețe copiii, ci numai să globească pe 
părinții unor copiii, ear’ pe alții cari i-au dat 
bani și de beut, ’i-au făcut uitați I Și încă mai 
cere plată mai mare. A pîrît acest om în 
multe rânduri pe comitetul parochial la in
spectorul din Deva și de nenumerate-ori la 
solgăbireul și la notarul și tuturor numai bi
nele nu ni-’l vrea.

Multe ar fi de scris despre faptele acestui 
învățător necredincios cătră noi, cari îi dăm 
plată să trăească, lemne să se încălzească și 
altecelea câte se cer dela noi, și în schimbul 
cărora nu ni-a făcut și nu ne face nici o 
slujbă bună, — dar’ cred că e destul ca să 
fie știut cine e I

Dumitru Buaduffa, 
cantor gr.-or.

NOUTĂȚI
Domnii aboneiiti vechi ai „Revis

tei Orăștiei" sunt rugați a grăbi cu tri
miterea prețului de reînoire a abona
mentului, căci, apară de acesta, numai 
numărul viitor se mai trimite acelora, 
cari nu ’și-au reînoit abonamentul, ori 
nu ’si-au plătit cel puțin restanța 
pe jumătatea întâie a anului, arătând 
dorința de-a avea și mai departe foaia 
noastră.

*
La temniță. Dl George Moldovan, fost 

redactor răspunzător la „Foaia Poporului? 
în Sibiiu, a fost, precum se știe, osândit în 
cel din urmă proces al numitei foi, la o lună 
temniță și purtarea cheltuelilor. D-sa a întrat 
Mercuri în săptămâna asta, în temnița ordi
nară din Sibiiu pentru a-’și împlini pedeapsa. 
Insămnăm cu o cale, că dl Moldovan când 
primise răspunderea pentru foaie, avuse înțe
lesul, ca cheltuelilece ’i-s’ar pricinul prin vre-un 
proces, să le poarte, firește, proprietarul 
foii, institutul. Cu vremea «Institutul tipografic» 
a trecut dela dl T. L. Albini la dl Dr. I. Rațiu, 
respective comitetul național, ear’ cu proprie
tatea, natural, au trecut și îndatoririle toate. 
Astăzi însă dl Moldovan stă sub execuție 
pentru spesele de proces și de întreținere, și 
dl Dr. Rațiu, președintele comitetului, al căruia 
e azi institutul și pentru ale cărui foi dl Mol
dovan sufere, când a fost rugat se-’i dee ajutorul 
cuvenit, nici n’a voit să audă de rugămintea 
dânsului.

*
Li-se nălucește. «Gazeta Transilvaniei» 

primește din Deva vestea, că între voinicoșii 
noștri Unguri earăși a răspândit cineva faima, 
că Românii țin pe sate, noaptea, consfătuiri 
tainice. Pentru a descoperi primejdioasele 
conjurațiuni, unul din cei mai voinicoși și 
anume Szentirmai (odinioară Schleimschlăger) 
Lajos, redactorul fițuicei «Deva es vidâke», 
care de altmintrelea trăește mai cu seamă 
dela Români, fiind și inginer de comasație, 
’și-a luat inima în dinți și într’o noapte târ
ziu s’a dus în comuna Sântindreș de a pân
dit pe la ferestrile bisericii românești, și pe 
la casa preotului, nu cumva va putea desco
peri tainicele sfătuiri. S’a dus tără resultat, 
că în biserică nu a fost nimeni, ear’ preotul 
negreșit va fi durmit liniștit. La câteva zile, 
spun păzitorii de noapte, au venit patru d-ni 
cu trăsura și unul călare și earăși s'au dus 
pe la numita biserică și casa preotului, pân
dind. Preotul nu era acasă. Cânii au înce
put a lătra și păzitorii de noapte socotind că 
vor fi hoți, au început a da alarmă. Eroii 
atunci au luat-o la fugă. Drăguții de ei I 
Tare trebue că-’și simt sufletul curat în urma 
purtării lor față de impilatul nostru neam, 
de li-se nălucește așa din senin, cât trebue 
să iee câmpii noaptea, pe întunerec, ca pase
rile nopții.

♦
De ale poștei. Onoratul public ce are 

de lucru cu posta în treburi de primire de 
bani, se face luător aminte, că o sumă de bani 
ce n’a fost ridicată în timp de 7 zile dela 
primirea recipisei, după acele 7 zile nu mai 
poate fi ridicată, căci se trimite napoi, de 
unde a venit I

*
Aldașurile milleniului. In zilele acestea 

întreprinzătorul unuia din cele mai de frunte

ORĂSTIEI1
hoteluri de milleniu în Pesta, a hotelului 
«Europa», ’și-a perdut urma. II chema Agray 
Felix. A fugit nu numai din Pesta, dar’ și 
din țeară, lăsându-’și familia în miserie. Po
liția a aflat, că numitul ’și-a luat catrafusele, 
pentru-că făcuse o mulțime de datorii pentru 
milleniu, dar’ fiindu-’i hotelul slab cercetat, 
venitele ’i-au fost de tot puține, încât a trebuit 
se bancroteze, în vreme-ce Ungurii se laudă 
cu mulțimea cea mare de cercetătorii Eată 
de ce le trebue mii de țerani români la Pesta, 
doar’ mai lasă și ei pe-acolo ceva scuturături 
de buzunare, că altfel e prost de totl

*
Secerișul în Secusig (în Bănat), precum 

ni-se scrie, s’a sfîrșit. Roada însă a fost slabă. 
Jugerul catastral de grâu abia a dat 5—6 
măsuri.

*
Trei gemene. Soția lui Corpade Ale

xandru, minar la minele de cărbuni din Pe
troșeni, a născut la 22 Iunie 3 fetițe, cari au 
trăit până Sâmbătă în 27 dimineața și atunci 
toate trei au murit. Au fost puse toate trei 
într'un sicriu și înmormântate. Poate-că ar fi 
trăit mai mult, dar’ s’au spăimântat de milleniu. 
Mama lor e sănătoasă.

*
Volnicie cu tricolorul românesc. N. 

Brailă și cu stimata-'i soție Maria Țața din 
Seliște de mai mulți ani negustoresc în Pe
troșeni. De curând au adus de vânzare brâne 
naționale. Un servitor a cumpărat un brâu 
și ’l-a încins. Și așa-’i ședea de bine, că era 
mândru flăcăul, lucru marel Dar’ umblând prin 
oraș s’a întâlnit cu 2 gendarmi, cari îndată 
’l-au oprit în loc și ’i-au luat brâul, întrebându-’l 
de unde ’l-a cumpărat? Aflând de unde, s’au 
dus gendarmii la negustorii numiți și au mai 
aflat brâne tricolor fi le-au luat pe toate fi le-au 
dus la căsarmă împreuna cu neguțătorul, cu 
care a luat protocol înfricându-’l că îl vor și 
închide I

*
Lovitură de trăsnet. In 18 Iunie des- 

cărcându-se o furtună groaznică asupra co
munei Petrila (1. Petroșeni) și fiind mai mulți 
adunați în cârcima Iui Trif Basil, a trăsnit în 
cârcimă lovind pe o țigană, care a și murit 
îndată. Acest Trif Basil e Român dar’ trăește 
în concubinat cu o Jidancă, și poporul zice 
că de aceea a trăsnit în casa lui.

*
Un soț crud. In comuna Micănefti 

(lângă Zam) s’a întâmplat săptămâna trecută 
un omor crud. Onuț Nicu, om căsătorit, trăia 
în legături neiertate cu altă femee, pentru-ce 
începuse a-’și urî pe a sa. Stând câteva zile 
afară în câmp unde le erau vitele, păcătosul 
soț a luat criminala hotărîre să-’și ucidă femeea, 
spre a scăpa de dânsa. ’I-a dat o lovitură în 
cap și o împunsătură de cuțit în gât. Ea a 
murit îndată. A eșit comisie de medici de 
au secționat (tăiat) cadavrul, și în decursul 
secționării atâta ’l-a mustrat suflftul pe vi
novat, că a mărturisit tot. E închis, aștep- 
tându-’și răsplata.

*

Alt omor. In 17 Iulie n. Moise Dan din 
Petrila s’a dus la pădure să vază cum ’i-se 
măsură locul de cătră silvanistul dlui Toroczkai, 
și seara întorcându-se cătră casă, făptuitori 
necunoscuți i-au eșit în cale și ’l-au omorît. 
S’a aflat în capul lui mai multe tăieturi și 
împunsături de cuțit. A rămas muierea și 
un băiat orfan.

*

Logodnă. Dl loan Muntean, director 
la școala poporală din Sighișoara, ’și-a încre
dințat de viitoare soție pe d-șoara Maria 
Valeria Popovici din Orăștie.

*
Domnii abonenți noi ai „Revistei Orăf- 

tiei“, cari n ar fi căpătat nr. 26 cu chipul 
eroului Avram Iancu, si binevoiască a ne scrie 
fi li-1 vom trimite.

TJn învățăcel de tiporafle se pri
mește îndată la ‘Minerva*,  institut tipografic, 
societate pe acții în Orăștie. Cei cu cuno
ștință de limbi vor fi preferiți. Vârstă între 
13—-15 ani.

Examene
(Urmare)

16. Almaf-Se lifte, înv. N. Sorinca, elevi 
34. Resultatul: îmbucurător.

17. Tămăfefti, înv. I. Cer cea, elevi 20. 
Resultatul: îndestulitor.

18. Zam, înv. N. Russ, elevi 55. Re
sultatul examenului peste tot: foarte bun. 
Disciplina: exemplară.

19. Cărmazinefti, înv. A. Gabor, elevi
20. Resultatul: suficient.

20. Vica, înv. P. Jupan, elevi 39. Re
sultatul : foarte bun. Disciplina: exemplară. 
Elevii au dat răspunsuri lămurite, cu deo
sebire s’au produs frumos cu cântările.

21. Glodghilefti, înv. S. Vancu, elevi
I 16. Resultatul: slab.
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22. Burjuc, înv. A. Bomemisa, elevi 25- 
Resultatul: bun.

23. Tătărefti, înv. C. Filimon, elevi 25. 
Resultatul: bunișor.

24. Sîrbi, înv. I. Oprean, elevi preș. 32. 
Resultatul: bun.

25. Bretea, înv. N. Iuga, elevi 24. Re
sultatul: bun.

26. Ilta, înv. I. Olariu, elevi presenți 34. 
Resultatul: foarte bun. Disciplina: foarte bună. 
Aci se vede că dl învățător învață copiii nu 
pentru școală, ci pentru vieață.

27. Bacea, înv. I. Popa, elevi 20. Re
sultatul : mulțumitor.

28. Ulef, înv. T. Isteriu, elevi 28. Re
sultatul : bun. învățătorul are metod bun de 
propunere.

In Boiu (înv. I. Haida) și în Brădățel 
(înv. I. Herbeiu), examenele încă nu au avut 
un resultat: mulțumitor.

Cu puțină abatere, examenele au avut 
o înfățișare sărbătorească, școalele împodobite 
cu verdeață și flori. Insă afară de o singură 
școală, în cea din Câmpuri-Surduc, nu sa 
învățat gimnastică, ceea-ce este o mare gre
șeală I

*
Precum se vede, peste tot socotit, învă

țământul în tract a arătat roade mai mult 
mijlocii, prea multe resultate numai «îndestu- 
litoare» și prea puțin «foarte bune». Corpul 
învățătoresc ar trebui să-’și țină de mândrie 
a sa, să ridice cât mai sus resultatele exa
menelor, să se poată cu fală spune că cele 
mai multe au fost «toarte bune», multe «bune» 
și numai puține «îndestulitoare» I Atunci am 
avea cuvânt a ne mândri și a ne bucura mai 
din inimă de sfîrșitul lor, decât acum.

Mă îndrept, drept aceea, cătră domnii 
învățători cu rugarea să-’și pună la inimă această 
dorință a noastră, a obștei ce de ei și de 
chemarea lor mari nădejdi legăm, și să-’și dee 
toată silința ca macar din generația de acum 
să străduiască a scoate un număr cât mai 
mare de oameni cu carte, cu care apoi multe 
lucruri bune se pot pune la cale. Doresc 
din inimă că la anul să pot scrie de zeci de 
ori mai mult bine despre examenele din 
părțile noastre. D.

FEL DE FEL
= Bună întrebare.
«Tată, îmi dai voe să te întreb ceva?
— întreabă.
«Spune-’mi dară, unde stau vânturile 

când nu bat?...
*

* *

= Trei nenorociri mai mari are vieața: 
Bătrâneța, boala și moartea. Avuția e o no
rocire, care însă n'are putere să vindece pe 
nici una din cele trei nenorociri, din contră, 
din pricina ei boala vine mai des, bătrâneța 
în pas mai repede, ear’ moartea mai de 
timpuriu.

POSTA REDACȚIEI.
D-Sale loan Breaza în Oravița-rom. Chipurile 

lui Horia, Cloșca, Crișan, nu le avem gata, dar’ ier- 
tându-ne puterile, le vom da pe rînd, cum am dat pe 
al lui Iancu.

Dlui I. Șandru în Allios. Publicăm cu toată 
plăcerea numai să ne scrie-Ți ce se întâmplă pe la 
d-voastră. Vă rugăm chiar, pentru aceasta.

Dlui I. P. în L. Scusați că în cel de față n’am 
mai avut loc. Va urma în cel viitor.

Dlor Z. P. și S. Dr. în Cisnidie. Din lipsă de 
spațiu, abia în vre-unul viitor va putea apare.

Dlui G. M. în Fofeldea. Spațiul nostru de ziar 
de săptămână nu ne iartă să-’l publicăm întreg, asta 
o pot ziarele de zi. Vom face însă un extras.

Din public
(Pentru cele publicate în rubrica aceasta, redacția 

nu primește răspunderea).

Politică de rubedenie.

Un domn, Dr. Aurel Muntean, care se 
«recomândă» publicului românesc drept frate 
al faimosului Augustin Muntean dela Dej, 
agentul baronului Bânffy, publică în „Revista 
OrăftieP o proză proastă, plină de laude 
pentru naționalismul dulcelui seu frate Augustin 
și încărcată de injurii personale la adresa mea.

Și toată rodomantada asta epileptică, mai 
are pretenția de a fi un fel de răspuns la o 
aserțiune din articolele mele din «Tribuna» de 
acum — 5 luni de zile.

Frățiorul dlui Augustin Muntean simte 
o nespusă mâncărime de a sări, așa netam- 
nesam cu gura, și a se amesteca și el într’o 
chestiune politică mare și serioasă, pe care
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n’o pricepe, dar' pe care el crede a o putea 
resolva ca ori-ce „sommâs kerdtfs“ »taxându-o<, 
«timbrând-o» și >ștampilând-o< pur și simplu 
drept o afacere de rubedenie și de onoare per
sonală pentru frate-seu, căsnindu-se ca un 
desperado să «dovedească» (!) că frate-seu, 
acest «naționalist» de cea mai nouă invenție, 
nu ar fi tratat cu dl Ion Slavici și tovarășii 
sei în causa politicei de împăcăciune cu Ungurii 
precum susțineam și susțin eu.

Dacă neconsolatul frate și procator al dlui 
Augustin Muntean e atât de greu la cap, încât 
n’a putut înțelege, că articolele mele nu aveau 
de a face cu onoarea personală a cuiva dintre 
aceia, a căror politică națională o discutam și 
condamnam eu, aceasta nu mă privește; eu 
am scris și scriu pentru oameni cu judecată 
normală și înțelegători în chestiuni politice, 
dar’ nu pentru imbecili și fanfaroni. Nu mă 
pot deci preocupa de plânsetul copilăresc și 
de mofturile fratelui dlui Augustin Muntean 
menite să «dovedească» lucruri mai pre sus de 
biata sa inteligență, pentru-că cu chipul acesta 
’mi-ar putea veni mâne vre-o soră sau vre-o 
mamă a vr’unui asemenea om politic și «bi
nefăcător național» pe care eu îl critic și con
damn, să mă ia în respăr, că am atacat re
putația națională a copilului ei.....

Insă acest ignorant e și obraznic și ține 
să-’mi caute pricină personală cu frate-seu, 
pentru-ca folosindu-se de depărtarea în care 
mă aflu, se se atingă în chip mojicesc de 
onoarea mea personală.

Evident, că nu un om serios și nu un 
om de cinste își ia refugiul la asemenea 
mijloace piezișe și infame într’o chestiune po
litică, ci numai un Don Qnijote sau un mișel, 
— pe cel dintâiu îl ierți, căci vorba scripturii: 
«glasul măgarului nu se aude la ceruri», pe 
cel de al doilea nu-'l poți de cât desprețul 
cât timp hotarul te împedecă a-’i administra 
o lecție sunătoare pe obraz.

Bușteni, 3/15 Iulie 1896.

Aurel C. Popovici.

Abschied.
Zeit und Umstănde erlauben es mir nicht, 

gelegentlich meines Scheidens von Broos 
Jedem personlich Lebewohl zu sagen.

Ich erlaube mir daher hiemit mich von 
allen Freunden und wohlwollenden Bekannten 
von Broos geziemend zu verabschieden.

Cari Leonhardt Oberlieutenant
1/62. Bataillons.

LOTERIE.
Tragerea din 4 Iulie st. n.

Budapesta: 63 87 15 59 22

Tragerea din 11 Iulie st. n.

Timișoara: 87 6 48 26 80

Tragerea din 8 Iulie st. n.
Sibiiu: 88 35 14 15 29

CALINDARUL SEPTEMÂNEI
dela 7—13 Iulie st. v.

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. a 8-a după Ros. gl. 7, sft. 8.

Dum.
Luni
Marți 
Mere.
Joi 

Vineri 
Sâmb.

7 Cuv. Toma
8 S. Muc. Procopie
9 S. M. Pancratie

10 SS. 45 Mc. d. Nicop.
11 Mucenița Eufcmia
12 M. Proclu și Ilarie
13 Sob. Ach. Gavriil

19 Aurelia
20 Ilie Pror.
21 Pracsedis
22 Mar. Magd.
23 Apolinaris
24 Cristina
25 Iacob Ap.

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvin.
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Ărverâsi hirdetmeny.
Alulirt birosăgi vegrehajto 1881. 

ăvi LX. t.-cz. 102. §-a ârtelmeben ezen- 
nel kozhirrâ teszi, hogy a szâszvărosi 
kir. jârâsbirosăg 1896. evi 1456 szămu 
vegzese kovetkezteben Dr. Muntean Au
rel iigyvâd ăltal kăpviselt Szo'llosy Fe- 

rencz javâra Richter Năndor ellen 114 
frt40 kr. sjăr. erejeig 1896. evi âprilis ho 
13-ân foganatositott kielăgitesi vegre- 
hajtăs utjân le foglalt es 363 frtra 
becsiilt butorokbol ăllo ingosăgok nyil- 
vănos ărverăsen eladatnak.

Mely ârveresnek a fenti kir. jărăs- 
birosăg 2987 1896. sz. vegzese folytăn 
114 frt 40 kr. tokekoveteles, ennek 
1895. evi november ho 25-ik napjătol 
jăro 5% kamatai es eddig osszesen 32 
frt 60 krban biroilag măr megăllapitott 
koltsegek ados lakăsăn helyben leendo 
eszkozlesere 1896. evi julius ho 21-ik 
napjânak delutăni 4 6râja hatăridoul 
kitiizetik es ahhoz a venni szăndekozok 
oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy 
az erintett ingosăgok az 1881. evi LX. 
t.-cz. 107. es 108. §-a erteimeben kesz- 
penzfizetes mellet, a legtobbet igeronek 
becsăron aiul is el fognak adatni.

Kelt Szăszvăroson, 1896. julius 6.
Konya Ferenez,

kir. bir. vghtd.
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Haszonberi hirdetes.
Băro Szentkereszty Gyorgynenek 

Hunyadmegyeben Bokaji tagositott 
birtoka. 1896. oktober 1-tol tobb 
egymăsutăn kdvetkezo evre haszonberbe 
kiado. Kivănatra kimerito felvilăgosită- 
sokat ad: Băro Szentkereszty Gydrgy, 
posta es vasuti ăllomăs: Hosszuaszon, 
Kiskukullo megye. —
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Ârveresi hirdetmeny.

A hătszegi kir. jărăsbirdsăg mint tlkkvi 
hatosăg a „Hatiegana" elolegezăsi ăs hitel- 
egylet mint szfivetkezet Bontescu Mihăly 
tigyvcd ăltal kăpviselt văgrchajtatdnak Petruk 
Grtij î poklisai lakos văgrehajtăst szenvedo 
elleni iigyăben kozhirră teszi, hogy vegrehaj- 
tatdnak 107 fit hâtrălăk tdke, ennek 1894. 
6v junius hd 10-ik napjătol jărd 6% kama
tai, 4 frt 8 kr. ovăskdltsăg 1/3°/0 văltodij 
39 frt 45 kr. eddigi megăllapitott per es 
văgrehajtăsi valamint a jelenlegi 9 frt 50 
kr. es a meg felmerulendd kdltsăgek irănti 
kovetelăsenek kielăgităse vegett a devai kir. 
torvszăk (hătszegi kir. jbirdsăg) tertiletăhez 
tartozd Poklisa kOzsegi 42. sz. tjkvben A 
f 1—5 r. sz. a. foglalt ingatlanokbdl a 126. 
127. hr sz. ingatlant egăszben a 234. 237. 
310. 432 hr. szămu ingatlanoknak Petruk 
Grujăt illetd ’/4 răszăt rendszămonkenti răsz- 
letekben az egyidejtileg kibocsătott ărveresi 
feltătelekben răszletezett Asszesen 544 frt 82 
frt tevd kikiăltăsi ărban az 1896. evi augusztus 
ho 25-ik napjân d. e. 10 orakor Poklisa kozsă- 
gănek eloljărdja hăzănăl megtartandd nyil- 
vănos ărverăsen a lagtdbbet igăronek esetleg 
a kikiăltăsi ăron aloi is elfogja adatni. —

Arverelni szăndăkozdk tartoznak bănat- 
pănzill az ingatlanok kikiăltăsi ărănak 10°/0-ăt 
keszpănzben vagy ovadăkkepes ărtekpapirban 
a kikiildott kezăhez letenni, avagy annak 
elozetes birdi letetbe helyezăsăt tanusitd sza- 
bălyszerti elismervenyt ătszolgăltatni. Văgre- 
hajtatd kOvetelese erejeig keszpenz nelkiil 
ărverelhet. —

Vevd kdteles a vătelăr fele răszet, az 
ărveres jogerore emelkedăse napjătdl szămitott 
30 nap alatt, a măsik fele răszăt ugyanazon 
naptdl szămitandd 60 nap alatt, az ărveres 
napjătdl jărd 6% kamataival, szabălyszerii letăti 
kărveny mellett a hătszegi kir. addhivatal 
mint birdi leteti penztărnăl befizetni. A bănat- 
pănz az utolsd răszletbe fog beszămittatni.

A kir. jbirdsăg mint tlkkvi hatdsăgtdl. 
Hătszegen, 1896. ăvi mârczius hd 30-ăn.

Szâvu,
kirălyi albiro
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Sacii să primesc înderept numai în stare bună! O O Escelenta agă minerală .VENUS*  pentru vinuri. ❖ ❖
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Prima moară de aburi în Orăstie
a lui

63 (405) Rudolf Kaess. M”48

Recomandă onoratului public și cu deosebire 
oomercianților din provincie, spre vânzare

Făină de pane și aluaturi
în totdeauna proaspetă, excelentă și ieftină, în saci, și 
produsă esclusiv din grâu de Tisa, cu prețurile mai jos indicate: 
0123456 7 7B 8

9.30 8.85 8.40 7.95 7,65 7.35 6.98
75 Kilo

5.88 5.25 4.76
70 Kilo

Sacii se rescumpără cu 20 cr.
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PRIMA FLORĂRIE IN ORĂȘTIE
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FLORI.
Am onoare a aduce la cunoștința publică, că am deschis în 

Orăstie unf
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Stabiliment de flori
și sânt în posiție se servesc în ori-ce vreme cu ori-și-oe fel de flori! 

Fac totodată cunoscut, că primesc și efectuesc îndată co
mande de buohete de nuntă, buchete de pept, buchete- 
maokart, oununi naturale și artificiale pentru morminte 

etc. cu cele mai moderate prețuri.
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Comandele din afară se efectuesc îndată 
garantează pentru sosirea lor în stare bună.

Elisa Hedwig
florăreasă.(406) 6—26
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PBâliUl ROMÂNĂ
a lui

92 <40’> IOAN I. VULCU
(P i a ț a - m a r e) — în Orăstie — (Piața-mare)

Se atrage deosebita luare aminte a onoratului public din Orăștie și jur, asupra 
prăvăliei noue a lui Ioan I. Vulcu, negustor român, bogat provezută cu tot 
felul de mărfuri de băcănie și ferărie. Și anume: Mărfuri de

■= B A C Ă N I E: =
Făină de toți numerii ; zăhar, orz, urez, și tot felul de articli trebuincioși 
pentru hrană. Prețuri moderate Marfă totdeauna proaspătă și bună.

Ear’ îndeosebi țeranilor se atrage luarea aminte asupra feluritelor soiuri de 
----- FERĂRIE =

de tot ce le lipsește pentru lucru și economie acasă și la câmp. Și anume:

Fcruri de pl«g,
sape, arșauă, și altele, de cele mai 

noue și practice.

Fireze,
mai late și mai ânguste, săcuri, 
topoare, și alte unelte pentru lemnărit.

Coase di» Stycia, 
sistem nou și bun I

Se dau pe garanției Dacă nu cores
pund, se primesc înapoi ori se schimbă. 
Tot aci se pot căpăta cute pentru 

ascuțit, de cele mai bune.

Oțel și ta» 

drugi de fer și pante, etc și tot felul 
de articli și unelte trebuincioase la 

economie, acasă și în câmpl

Lanțuri• Vase
de tot felul, de fer și drot emailate și de fer, căldări, frigări etc.

Cuie de drot, Lampe,
pentru șindilă, potcoave, și altele. mari și mici, lumini, petroleu, etc.

W* Negustorilor în mic de prin comune, lise dau mărfurile tre
buincioase în condiții foarte ușoare și cu prețuri de tot moderate!

|«:: ssss
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BUCHETE DE NUNTĂ Rum, Cognac, Liquer-uri etc. ❖ >. A < 
< < ♦ ❖ .♦

»Minerva« institut tipografic, societate pe acții. Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu.


