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Pacea națională.
Am spus în numărul nostru trecut 

cum între altele în Austria lucrurile în
cep să iee o desvoltare mai priincioasă 
și pentru celelalte neamuri mai merunte, 
care multă vreme au fost nesocotite și, 
întocmai ca la noi azi, prigonite de nea
mul nemțesc stăpânitor, ccea-ce a dat 
naștere la lungi și grele încordări na
ționale între apăsați și apăsători. Lă
săm de astă-dată se urmeze cuvintele 
însusi întâiului ministru Badeni, rostite 
de curend asupra acestui lucru. El a 
zis între altele:

.Socotind numeroasele deosebiri, și legă
turile. feluritețor țeri ce se țin de noi, cpeste 
putință a mai și vorbi despre tri buri politice, 
fără a ne da seama despre pacea națio
nală! Readucerea, sau cel puțin pregătirea 
păcii naționale, trebue să treacă naintea fie
cărui guvern, ca una dintre chemările lui cele 
mai de căpeteniei

»Ear’ voind a ajunge la această țintă, în
trebuințarea de măsuri unilaturale (adecă nu
mai unei păi ți părtinitoare), e înlăturată I Ba 
guvernul nici nu poate purcede de capul seu 
pe acest teren. Pacea între naționali
tăți (între teluritele popoare ce alcătuesc 
statul), este fără îndoeală o mare trebu
ință pentru stat! Dar’ și statul e o tre
buință pentru naționalități, cari vor să se în
treacă una pe alta. Aceste treburi pot fi 
duse la bun sfîrșit numai cu tact și bună
voință, și nu e iertat ca o naționali
tate se fie lăsată pradă altei națio
nalități !‘‘...

Știut fiind că miniștrii când se ros
tesc asupra unui lucru mai însemnat, 
totdeauna cumpănesc foarte mult fiecare 
cuvent nainte de a-’l zice, și că aceea 
ce ei spun este arătătorul drumului pe 
care are să înainteze munca lor, —■ 
vorbele ministrului Badeni, au fost în- 
timpinate cu mulțumire de popoarele 
Austriei, și anume cu atât mai vîrtos, 
că și prin faptele sale guvernul austriac 
începe să dovedească că are porniri 
spre bine.

Apare în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII:

Aurel Popovici-Barcianu, director.

După încercări de multe zeci de 
ani, au venit adecă conducătorii țerii 
la încredințarea, că cea mai mare tre
buință pentru binele țerii este totus^ 
pacea națională, mult tulburată de 
ei înșiși atâta vreme, — și de aceea, 
oameni ce văd lumea aceasta mai cu 
ochi limpezi, nu nebuni de șovinism 
cum cei dela noi ved, încep să o dee 
pe drumul cel firesc, ducător la bine.

Foile ungurești își cam bat joc de 
austriaci, că spun că ’și-au perdut ca
pul și nu mai sunt în stare să ție frâ
nele, — si nu vreau să creadă că știu 
aceia de ce fac așa, și mai ales nu vor 
să creadă că ventul blând ce suflă azi R
peste Austria, are să-’și întindă, ca mâne, 
aripile sale și peste Ungaria, și tot așa 
vor trebui să facă și ei, de-or vrea apoi 
ori de n’or vrea!

Procesul unui teran1 
pentru Jidani.

In ziua de sftu Dumitru s'a parlractat la 
Sibiiu, în fața tribunalului, un proces pentru 
ațitare la ură, pân’acum singur în felul seu 
chiar și la noi cei dedați cu procese de acestea, 
dar în cari mereu am fost osândiți pentru 
ațițare la ură contra nației .cavalerești» ma
ghiare. Cel dela Sibiiu e altfel.

Țeranul Achim Rădoiu din Apoldul mic 
a fost acusat cu ațițare la ură contra Jido
vilor drăguților , prin aceea că a pus afară 
pe un perete al casei spre drum, un chip făcut 
în România, arătând cum Jidovii la Tisza- 
Eszlăr omoară pe o fată de creștin (la 1882) 
ca se’i iee sângele pentru trebuințele lor re
ligioase. Bravul țeran s'a purtat foarte ho- 
tărît în fața judecății.

— E drept că d-ta ai bătut chipul pe 
păretele casei spre drum ? — l’a întrebat 
președintele.

— Drept; — a răspuns țeranul.
Președintele: Și de ce ai făcut asta?
Țeranul: Pentru-că după-ce l’am ținut pa

tru ani în casă, am văzut că nu se cade să 
stee între icoanele sfinte, de aceea l’am dat 
afară I

Președintele, aretându-’i cei patru șachteri 
ce omoară fata, în vreme-ce alții pe de la
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Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

turi se roagă ca se le fie .jertfa» bine pri
mită, întreabă: Ce-’s aceștia?

Țeranul: Sânt oameni, bagseamă Jidovi ; 
Președintele: Și ce fac ei ?
Țeranul: Vor fi tăcând ceva cu vr’un 

creștin...
Președ.: Dar’ nu te-ai gândit d-ta că atîr- 

nând în uliță acest chip, vei ațîța la ură îm
potriva Jidovilor ;

Țeranul: Nu, peutru-că în casă mai am 
eu icoane cari arată cum Jidovii chinuesc pe 
Christos și pe apostoli...

După acestea procurorul ’și-a ținut vorbi
rea cerend osândirea țeranukii, care da, a 
voit să ațîțe la ură contra neamului jidovesc 
prin punerea chipului în uliță!

Pe acusat ’l-a apărat dl C. Meseșan, îm
puternicitul dlui Dr. Frâncu, și anume foarte 
bine și frumos, dar’ poți apăra cât de fru
mos, tribunalele au hotărîrea lor dinainte, 
dela care nu se abat, sau, mai drept spus, nu 
să prea pot abate, că altfeal sânt ele bănu
ite de «nepatriotism», și cu toate că preșe
dintele tribunalului era tocmai un Român, 
Bădilă, țeranul a fost osândit la 2 septemăm 
închisoare și io fl. în bani ori alte 2 zile 
închisoare.

Asta ca să se arate, că acum nu numai 
Ungurii sunt ce află căldură sub aripile cloștei 
baron Bănffy, ci și perciunații, cei reci- 
piați, care-’l spriginesc cu bani în toate re
lele ce vrea să le facă celei mai mari părți 
a locuitorilor acestei țeri.

Țeranul n’a mai făcut nici un recurs, a 
spus că pe nimicaI Iși va împlini osânda și 
tot acela va fi care a foști

Sângele apă nu se face!

Intr’un oraș anumit din Bănat, era până 
nainte de aceasta cam cu vre-o două luni, 
aplicat, între alții, și un Român ca epistoler 
la postă. Intr’o zi trebuind se trimiță niște 
bani undeva, omul scrie pe mandat româ
nește suma ce avea să trimiță. Primitorul 
n’a voit se iee mandatul; bunul Român s’a 
întrepus și a făcut nițică gură că de ce nu 
i-’l primește? ear’niște răutăcioși au făcut ară
tare asupra lui la conducerea poștelor, că, 
pentru-ce ’i-s’a făcut, năcăjit a vorbit rău și 
despre stat! S’a făcut cercetare, și nu s’a 
putut dovedi pîra, dar’ totuși Românul a fost 
strămutat într'un oraș din Croația, unde să 
nu mai aibă deloc Români în jurul seu. Omul
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e între altele și cetitor al .Revistei Orăștiei«, 
și cerând să-’i trimitem foaia la noua adresă, 
ne scrie la urmă:

Mi-au lăsat părinții ca și pe stradă, 
fără ajutor, oameni de 8o de ani, că nu câș
tig mai nimic! Salutare sinceră, căci ori
unde voiu fi, tot Român rentân !“...

Ne-a înduioșat, firește, scrisoarea bietului 
om sărac, prigonit de soarte numai pentru-că 
e... Român în Țeara-Ungurească, și are ome
nia de a nu se lăpăda de românitatea sa! 
Ii trimitem cuvintele noastre de mângâiere 
și frățească salutare pentru frumoasa pildă 
ce o dă, că sângele cel curat, în vine de om 
cinstit curgând, nu se face apă, mai ales nu 
apă tulbure,, ungurească!

„Istorici“ maghiari.
Un prietin ne trimite, drept curiosum, 

și nouă numărul dela 15 Sept. a. c. din 
„ 184.8—49 Tortfnelmi Lapok", foaie istorică, 
ce apare în Cluj, și în care între altele aflăm 
și o înaltă dovadă de știință și cunoștințe atât 
istorice cât și geografice. Eată dovada:

„Portretul lui Avram Iancu. .Revista 
Orăștiei«, o fițuică valachă, ce apare în IMPu- 
reș-Oșorheiu (?) împarte cetitorilor sei por
tretul lui Iancu, al tribunului de sângeroasă 
aducere aminte... Iancu e în haine naționale 
cu mâna dreaptă răzimat pe un tun, în stânga 
având sabie, la șerpar pistoale și la picioare 
altfel de unelte răsboinice. .Revista» înfăți
șează Românilor pe Iancu, ca pe un model 
de jertfire de sine pentru patrie și dorește 
ca chipul lui să afle în casa fiecărui Român! 
Știm că în anul trecut Valachii au început o 
colectă pentru-ca să-’i ridice lui Iancu monu
ment în Zlatna (?) dar’ pcrocuratura re
gească (!) a oprit colectarea, și banii adu
nați’i-a confișcat pe seamă erarului, făgăduind 
aspră pedeapsă tuturor cari vor să-’i prea
mărească în acest chip memoria lui Iancu! 
Eată că „Revista" însă s’a îngrijit ca aduce
rea aminte de Iancu să nu peară între Ro
mâni! Din locuitorii reședinței săcuiești (Mu- 
răș-Oșorheiul) se se fi stîns oare sângele să- 
cuiesc, din care fiecare picur prețuește comori 
scumpe, de sufer ei în mijlocnl lor astfel de 
nepatriotice fapte ale unei fițuice valache?»...

Atâta spune această revistă „istorică"' ma
ghiară care ’și-a pus de țintă a ființei sale: 

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIE!11

Prea copil!
Când umblam pribeag pe drumuri 
Și cu dorul de muncit,
Ești copil, ’mi-ați spus ironic,
Prea copil 1 Și m’ați gonit.

Am luptat. Când stors de lacrimi, 
’Mi-am topit durerea ’n vers,.
Ești copil, zimbit-ați earăși,
Nu poți ști al vieții mersi

Am iubit. Când beat de viluri
Lângă ea m’am alintat,
E copiii din nou strigat-a^i
Prea copiii Și... m’a uitat. —

Soarte, când făcuși din mine
Al durerilor asii,
Pentru-ce și tu, ca dînșii,
Nu ’ți-ai spUs: E prea copil!...!

Radu D. Rosetti.

Remâi...
Rămâi în lumea tal de-acum
Te las, rămâi cu binel
Nu pot al vieții mele drum
Se-’l mai străbat cu tine...

Căci de nimicuri ce sclipesc,
De baluri și de rochii,
In sinu-’ți doruri clocotesc
Și lacomi îți stint ochii.

Și sufletul robit ’ți-’l pleci
Deșartelor nimicuri;
Visări de fleacuri ție ’n veci
In gând îți cad în picuri...

Și tot ce ’mbracă un vestmânt
De glumă, te încântă;
Un vis mai bun, un dor mai sfânt
Gândirea nu-’ți frământă.

Cu ochii marmorilor reci
Dureri sfâșietoare
Privind, prin lume vecinie treci
Senină, zimbitoare...

Trecând cu suflet rece, ’nchis
A lumii grele păsuri
Nici vrei a chinului abis
Cu-ai mintii ochi să măsuri I...

O! chinul lumii când nu simți
Ci treci zimbind, nainte,
Pe drumu ’ngust al celor strîmți 
La suflet și la minte,

Putea se-’ți fie ’n lume scris
Să poți a mă cunoaște, 
Dar’ între noi adânc abis
Putea a nu se naște ?

*
Al despărțirii noastre cias
Se bate trist și rece...
Rămâi, rămâi... de-acum te las, 
Cum vreai de-acum petrece I

De azi în lume cum ’ți-e scris 
Treci veselă, ușoară, 
Părându-’ți viața-ne un vis 
Ce-a fost menit să moară!

Și-o clipă se nu-’ți pară tău 
Când cel-ce-’ți stete-alături
II vei vedea din drumul tău
Că se abate ’n lături...

Și nici cu sufletu-’ți se ’nclini 
Spre dureroasă jale...
Când tot aceiași ochi străini 
’Ți-oi arunca în cale, —

Ci pentru veci uitării dă
Ce-a fost mai înainte...
...O, șterge-’ți geana umedă 
De lacrima fierbinte!

*
Un greu m’apasă, nu știu cum
Și simt crudă durere,
Când mă gândesc că tu de-acum 
De mine ești stinghere;

Că, poate, singură mereu
A vieții căi vei bate, 
Că sub al traiului vânt greu
Ades te vei abate!

Și totuși, vai, nu pot s’ascult 
De ruga ta, de plânsu-’ți...
Când despărțirea-ne de mult 
Gătit-o-ai tu însuți.

Și-apoi, — pot pentru ochiu-’ți ud 
Se uit a lumii chinuri,
Și-ai lumii vaet să n’aud
De grelele-’ți suspinuri?

O, nu! nu pot al vieții drum
Să-’l mai străbat cu tine...
...In lumea ta pe veci de-acum 
Rămâi, — te las cu bine!

(Brad) A. Drumaru,
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cercetarea întâmplărilor din 1848, și scoate
rea la iveală a adevărului istoric la lumina 
științei, privitor la toate faptele din acele vre
muri de obștoască neorîndueală. Cum ’și-a 
fi împlinind chemarea ei această foaie, 
care într’o cronică de câteva rînduri dove
dește o ignoranță de desprețuit, - și-o poate 
închipui fiecine 1 Redactorii «istorici < dela 
«Tortenelmi Lapok» din Cluj, atâta știu din stă
rile Ardealului, că «Revista — Orăștiei apare 
la (Jșorheiu, și se provoacă la sângele să- 
cuiesc din Oșorheiu pentru a pedepsi «fap
tele nepatriotice» ale «Revistei Orăștiei»!... 
Ear’ cunoștințele de drept încă trebue că au 
grozave, când nu știu nici că procuratura re
gească nu are putere executivă și în special 
nu poate opri «colectarea», nici poate făgă
dui pedeapsă, ci toate acestea le-a făcut mi
nistrul de interne. Și domnii aceștia fac 
«istoria» vremurilor trecute...

PACEA LUMII
Italienii în Africa.

,,Piccolo“ din Triest a dat mai săp
tămâna trecută știrea, că cu Menelik 
nu s’a putut ajunge la deplină înțele
gere, că nu vrea să primească învoiala 
Italiei pentru restabilirea păcii, nu vrea 
să dee pe prinsonerii italieni, așa că 
Italia se va vedea silită să înceapă 
nouă atacuri contra lui Menelik. Alte 
foi aduc știrea, că în fața acestor stări 
de lucruri, Italia s’ar fi gândind să pă
răsească de tot părțile acelea primej
dioase din Africa.

înarmarea Turciei.

Guvernul turcesc a hotărît să co
mande 500.000 de puști noue (sistem 
Mauser) și 100 de milioane patroane, 
de cele cu praf fără fum. Avend și 
puștile acestea, Turcia va putea pune 
sub arme un milion și 200.000 de os
tași pentru apărarea sa!

Mâncărime de bătae.

Se scrie din Odessa (mare oraș ru
sesc), că trupele de acolo sunt cuprinse 
de un mare dor de luptă, fiind de cre
dință, că chemarea lor e a cuprinde 
Constantinopolul! Flota (armata ma
rină) de pe Marea-Neagră este așa pre
gătită, că în ori-ce vreme poate tăbărî 
asupra Constantinopolului cu 25.000 de 
soldați de cei mai de frunte.

Cum războiul din 1877 cu Turcii, 
încă să spune că s’a început în urma 
dorului de foc al armatei rusești, și cum 
Armenii și Cretenii amenință cu noauă 
isbucniri revoluționare asupra Turcilor, —• 
pacea lumii pare a sta pe picioare slabe.

Revaș negru.
Despre alegerea de deputat dela Dobra 

primim raportul de mai jos dela un cărturar 
din cerc, om cu bună inimă românească. In 
scrisoarea cătră redacție, prin care ne roagă 
să-’i publicăm raportul, bunul Român scrie:

«Domnule Redactori Singurul mijloc, 
prin care noi Românii azi ne mai putem arăta 
gândurile și simțămintele noastre ade
vărate, și ne putem apăra mai bine în 
greaua luptă națională ce purtăm, este 
presa, foile. De aceea dați-ne voe să 
ne spunem și noi gândul deschis și curat 
despre cele petrecute aici la alegerea 
de deputat. In cercul Dobrei s’a hotărît 
pasivitatea și mulți preoți seraci și dăs' 
căli și mai seraci, dar cinstiți și sta
tornici, deși au fost îmbiați cu sute 
de florent unul flecare, na pară- 
sit-o I Dar' durere, că șeful tractual al 
preoțimii și dăscălimii, s’a pogorît la 
josnicul rol de a o sparge, și prin ame
nințări și momeli, a silit pe unii bieți 
învățători să meargă la vot!... Ne doare 
inima. Ear’ când am aflat că adminis
tratorul protopopesc a strîns pe lângă 
sine pe învățătorii și preoții ce ’i-a pu
tut, și Ii-a spus că se stee gata și dacă 
va fi lipsă toți să votez? pentru Lazar 
Arpâd, — ni-s’au umplut sufletele de 
scârbă I Unii dintre cei-ce merseseră, 
neștiind poate de ce-'s chemați, aflând 
de ce, au fugit din odioasa ceată, dar’ 
alții au rămas»...

Raportul însuși despre alegere e următorul:

D-le Redactor,
Candidați de deputat în acest cerc au 

fost baronul Stoianovici Ivan, guvernamental, 
și fostul deputat Lăzăr Arpăd, oposițional. 
Mituirile, corupțiunile și amenințările arătau 
pe deplin «libertatea» și «dreptatea» la noi 
în țeară la alegeri. Unii dintre alegători ca 
să nu scape prilegiul de a-’și uda gâtul, nici 
nu s’au mai trezit din ajunul alegerii până 
Vineri seara! După sosirea celor de peste 
Mureș, în frunte cu notari, slujbași, cu baro
nul din Ilia, cu pădurarul Ăcs, tîrgul era de
plin. Treizeci fl. era prețul unui cap de... 
om, care mugea în tabăra guvernamentală. 
In tabăra oposițională, dela 3 deci țuică în 
sus până la 10 fl. și o porție zamă de crum- 
pene. Corteși de tot soiul, între cari Jidovi 
în frunte: Lobel. Fișer Albert din Dobra, și 
alții, cărora nu le putem imputa știind sco
pul lor, «geșeft», dar' ne doare inima ca și 
«de ai noștri» și încă oameni cu prindere 
bună și pretinși Români, cum e Ludovic Gro- 
zuța din Dobra, erau printre eil Ba întrecea 
chiar pe Jidani întru a lăuda pe Lăzăr. Atâta 

bătea din gură ca o meliță ori moară hodo
rogită, că dacă ar mai fi o alegere ar căpăta 
suspin! Nu s’a lăsat mai pe jos nici comer
ciantul din Zam Alexandru Petrovici. «Ze
loși» erau apoi mai toți notarii. Onoare ex- 
cepțiunilorl

Dar’ să ne întrebăm, ce-i cu pasivitatea 
în cercul Dobrei ? Grelele lovituri și rare ale 
morții venite din partea celor dela cârmă, 
sângerând încă și azi pe corpul națiunii ro
mânești și cu deosebire pe corpul preoțesc 
și învețătoresc, sîlnt și vor fi isvor de neîn
credere față de acest mașter guvern. Ele 
sunt cari pun la probă și oțelesc atâtea ca
ractere întru bărbătească statornicie, dar' tot 
ele cari ne arată apoi și uscăturile. Pe de
plin încredințată, că nici un bine nu va face 
această stăpânire, inteligința, cu deosebire 
preoți și învățători, cu puține abateri, fie zis 
spre lauda lor, a respectat pasivitatea! Dar’ 
un lucru de tot trist, ne-a amărît pe toți câți 
am fost de față în ziua alegerii la Dobra ca 
privitori numai. Dobra cu împregiurimea e, 
era ieri-alaltăieri mândră, avend un membru 
zelos și devotat al pattidului național în mij
locul seu. Azi soartea tristă și ticăloșia unora, 
a lăsat să ne vie aici un Efialte! Căci ni-a 
fost dat aici să vedem un nespus de păcătos 
exemplu de fățărnicie și vânzare! Un con
vocator al alegatorilor români, la adunarea 
cate a hotărît pasivitatea, om în care inteli- 
gință și biet popor își punea toată încrede
rea, alegându-’l chiar ca delegat la conferența 
națională din Sibiiu, peste noapte se face 
coadă la topor, vânzând în masse preoțimea 
și învățătorimea din tract! adunând pe unii 
învățători și împingendu-’i de spate în vîrte- 
jul rușinos, în schimbul alor 200 fl. pe seama 
bisericii din loc! Pentru aceștia, și poate alți 
arginți, a scris și circularul dela 14/26 Oct. 
care sună:

Cătră on. preoțime tractuală!

«Fiindu-ne amenințată existența națională 
«confesională a școalelor noastre, viu a 
«vă provoca a vă întruni în o confe- 
«rență confidențială pe Mercuri în 16/28 
>1. c. în cancelaria protopopească, la 
«care conferență nesmintit au să parti- 
«cipe toți preoții, învățătorii și epitropii 
«parochiali precis la 9 ore a. m.

Dobra, 14/26 Oct. 1896.
Oficiul protopopesc:

Avram S. Pfcurariu m. p., 
adm. prot.

Pe rubru era scris: Spre circulaic cu 
expres în comunele: M'hăești, Roșcani, Pane, 
Lăpugiul-superior.

La alte comune nici nu s’a trimis circu
lare de acest soiu. Ear’ la adunarea «confi
dențială» a mântuit existența bisericii și școa- 

lei, primind pe seama bisericii 200 fl. ca să 
voteze! Dle administratori Pe prețul vin
derii sufletului preoțimii și învățătorimii din 
tract ai voit să comandezi orologiul în tur
nul bisericii din Dobra ? Protestăm, contra 
josnicului angajament și vânzării caracterului 
nostru! Nu vă mustră conștiența, comitet și 
epitropie a Dobrei, pentru arginții primiți? 
Aruncați dela voi arginții necurați, căci prea 
vor lăsa pată pe numele sfintei voastre bise
rici! In urma acestei urîte ispitiri a fost se
dus învățătorul Vasilie Mihailovici la votare, 
primind și personal 2 zloți și trei decilitii 
de vinars, apoi învățătorul Musca din Pane. 
Cel puțin primit-ai stimabile, denumirea de 
învățător ori ai rămas numai cu cele 15 li- 
brc dela Arpăd?! Sărmanul învățător din 
Lăpușnic, neavând diplomă de învățător, dar’ 
om sîrguincios a fost amenințat cn suspendare 
din partea șefului seu dacă ni votează!

Dintre preoții din tract păstorul cel bun 
nu a putut seduce nici unul! Onoare vouă 
bravi fii ai bisericii și națiunii I Cu durere 
voiu aminti, că învățătoarea dela școala ca
pitală română din Dobra, Eugenia Popp, încă 
n’a putut ședea frumos, ci a predat nou ale
sului deputat Lăzăr o mândră cunună de 
flori naturale!... Vai, vai!

CORESPONDENTĂ.
1

Ilondol, Nov. 1896.

In 27 Oct. a. c. v. s’a ținut sinodul pro- 
topresbiteral al tractului Geagiu I. pe anul 
1896 în Hondol.

Dintre desbuterile lui aflu de vrednic a 
Vă împărtăși următoarele:

Membrul A Ungur a pus președintelui 
întrebarea: Are Onoratul presidiu cunoștință 
că în parochia Bârseu s’a cerut paroch 
dela ministru! și că aceasta a cerut în
voirea comitetului comunal în causă, ceea-ce 
cu conlucrarea notarului de acolo s’a și dat, 
și că astfel de lucruri se fac la îndemnul pre
otului din Ardeu V. Glodean ?

Presidiul respunse că a fost de 2 ori la 
fața locului pentru a face alegerea de paroch 
dar’ fiindcă a fost numai un candidat cuali- 
ficat ca concurent, ear’ poporul a stat pe 
lângă V. Glodean care nu are dreptul a con
cura, alegerea nu s’a putut face cceace s’a ra
portat Prea Venerabilului Consistoriul Arch. 
Despre pașii făcuți la ministru în causa aceasta 
nu are cunoștință.

Interpelantul se declară mulțumit cu res- 
punsul și face propunerea, ear’ sinodul pri 
mește că, de oare-ce preotul V. Glodean 
este dintr’alt tract, Prea Ven. Consistor să 
fie rugat a porni cercetare contra densului 
pentru faptul de care e învinuit.

S’a pus la ordinea zilei raportul comite
tului protopresbiteral, prin membrul P. Mihuț

Păcălită.
Era la o masă mare în hotel. In jurul 

mesei erau o mulțime de inși. Tocmai se is
prăvi masa; toți se sculaseră, numai un tinăr 
înalt, blond și bine făcut, mai rămase să-’și 
sfîrșească cafeaua.

In față cu el era o damă bătrânică, și o 
domnișoară ca de vre-o 16—17 ani. D-șoara 
tocmai cetise o scrisoare și se supărase rău, 
că spunea hotărîtă, aproape strigând:

— Să știi c'am să ’i-o spun în față că 
nu-'l vreau, că... ce sfint eu? o marfă, să mă 
precupețească astfel, sau ce sunt?

— Vai de mine, d-șoară, nu striga așa 
că ne aude lumea!...

—• Da ce să nu strigi...
Privirile fetei căzură pe tinăr și deodată 

amuți.
Amândouă se sculară dela masă și fără 

să se mai uite înapoi se făcură nevăzute pe 
scările hotelului. Tinărul mai rămase câteva 
minute și sculându-se începu să se plimbe 
prin odaie. Deodată fu agrăit:

— Domnule, fii buni...
Era domnișoara. Rumenă, abia îndrăsnia 

se ridice ochii la el, cu toate acestea tot îl 
întrebă:

— In ce parte o să plecați, nu-i așa că 
înspre Karlsbad? Am auzit că locuiți chiar 
acolo.

— Da, domnișoară, chiar acolo, cu ce vă 
pot fi folositor?

— Cunoașteți pe un oficer George Bachner ?
— Nu, nu-'l cunosc, dar’ dacă locueș e 

vre-unul pe acolo... de sigur trebue să fie 
foarte fericit.. că vă interesați de el...

— O, nu, să nu credeți, dar’ aș... aș 
vrea să-’i dau o scrisoare și nu știu cum. 
Să vă spun ce este, și D-Voastră o să mă 
scusați, nu?

Zicând acestea se uitase împrejur să vadă 
daeă cineva îi observă, apoi urmă:

— E un văr al meu, pe care nici-odasă 
nu ’l-am cunoscut. Părinții noștri încă din 
leagăn au hotărît să ne unească și acuma 
am aflat, dintr’o scrisoare cătră frate-meu, că 
abia așteaptă să sosesc, și eu aș vrea să-’i 
spun, — și-’i spun în scrisoarea asta — că 
nu sânt o păpușe, că nu-’l iubesc și că face 
foarte rău de vrea să cumpere pisica în sac.

— In tot cașul frumoasă pisică...
— Vă rog., dacă ați voi să vă însărci

nați cu scrisoarea asta... fiindcă eu nu o pot 
da, guvernanta mea nu mă lasă la postă, 
și-apoi figura d-tale îmi inspiră simpatie, așa 
că mă pot încrede, cel puțin așa cred, în 
bunăvoința d-voastre.

— Da, cum nu, domnișoară, mă simt foarte 
onorat...

— Și... o să vă mai întoarceți p’aici?
— Da, fiindcă nici nu-i așa departe.. 

’mi-se pare abia zece chilometri d’aici.
— Da, așa aproape? Nu cred., dar’ vă 

rog, dacă o să-’mi aduceți și un răspuns dela 
vărul meu; nu-i așa c’o să-’l găsiți? să ’mi-’l 
aduceți în parc, o să vă aștept pe banca cea 
din urmă...

— O să fiu acurat; la revedere, d-șoară, 
pe mâne la patru...

Și se despărțiră.
Fata, după-ce dăduse biletul, par’că nu-’și 

era în toate toanele... începu să-’i pară rău, 
rău fiindcă încredințase unui străin, o hârtie, 
și-apoi hârtia, ca hârtia, dar' ce avea să gân
dească străinul de dînsa.

La urmă, după câteva socotințe foarte 
desnădăjduite, se liniști. A doua zi aștepta 
în parc nerăbdătoare.

Cum se făcu patru se duse de-adreptul 
la banca ceea și găsi pe tinărul de ieri cu o 
scrisoare în mână.

— Domnișoară, zise el sculându-se res
pectuos, v’am adus răspunsul.

Dînsa deschise scrisoarea și uitând cu to
tul că e de față tinărul, ceti scrisoarea. Se 
vedea că e mișcată, căci două lacrimi îi cur
seră pe obraji. Receti a doua-oară scrisoarea 
și după-ce mai scăpă alte două lacrimi, șopti:

— Vai sărmanul, ce crudă am fost. Eu 
’i-am scris așa de brutal și dînsul îmi răs
punde cu atâta bunătate...

— Dar’ ce, ce s’a întâmplat de plângeți?
— Am fost foarte nesocotită și acum îmi 

pare rău, așa de rău...
— Eu nu văd pentru-ce v’ar părea așa 

rău, mai ales că nici nu știți ce ’i-s’a întâm
plat pe cât se vede...

— Cum, ce ’i-s’a întâmplat ?
— Ieri cetind scrisoarea D-Voastre era 

călare și nu știu ce a făcut calului, că odată 
s’a ridicat în două picioare și 'l-a trântit în
cât ’și-a rupt o mână.

— Sărmanul! și dacă ați ști ce bun e 
și cu câtă blândeță îmi scrie...

— ’Mi-se pare că fiindcă a căzut de pe 
cal vă e milă de el...

— Nu, dar’ dac'ați ști ce-’mi scrie...
— Ce scrie?...
— Nu pot să vă spun; deși eram hotă

rîtă să nu-’l iau, acum deși nu-’l cunosc per
sonal, totuși, după scrisoarea lui judecând, îl 
iubesc, și, dacă s’ar putea, aș vrea să fie aici 
să-’i spun acestea lui și să-'l rog să mă ierte.

— Ce ați zice ckică vi-’l-aș aduce eu, 
domnișoară ?

— Ce să zic? Nu știți cât v’aș mulțumii
— Mă duc îndată să-’l chem.
— Dar’ ziceați că ’și-a rupt o mână.
— Cu mâna ruptă cum o fi, vi-’l aduc.
Tinărul se depărtă și d-șoara rămase câ

teva clipe în așteptare.
Trecuseră poate câteva minute și încă nu 

mai sosise, când văzu pe tinăr venind dar’... 
singur 1

- Nu ’l-ați găsit pe vărul meu, domnule?
— Ba ’l-am găsit, d-șoară I
— Dar’ de ce nu ’l-ați adus? unde este? 
Tinărul se plecă înaintea ei:
— ’L-am adus, și cată-'l la picioarele tale, 

Veturia, scumpă Veturial...
Sărutări de dragoste au încheiat hotărî- 

rea părinților lor. La urmă dînsa zise:
— Tot au dreptate, știu ei părinții une

ori ce fac...
Dînsul sigilă cuvintele ei c'un nou sărut.

După Gr. Janotot. 
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S’a pertractat averea fondului protopresbiteral, 
care astăzi constă din 2029 fi. 15 cr. bani, și 
30 fi. 44 cr. utcnsilii.

Banii sânt elocați, racioținiul în ordine.
La propunerea membrului A Ungur s’a 

decis că de aci încolo banii ce curg la cassa 
fondului, să nu se mai împartă între debitori 
ci să se depună la banca „Hondoleana" în 
Hondol, până se vor depune toți banii fon
dului la aceea bancă, ceea-ce are a se efep- 
tui prin epitropia protopresbiterală.

Față de preotul Petru Duma din Tecăreu, 
s’a luat cu părere de rău la cunoștința nein- 
teresarea lui față de treburile sinodale, de- 
oarc-ce dânsul ca comisar protopresbiteral la 
alegerea membrilor sinodali, nici până astăzi 
nu a așternut nici un raport!

Membrul I. Ioanovici propune că fiind 
pentru rațiociniul fondului votat l°/0 din in
teresele fondului, acel procent (vre’o 20 fl.) să 
se împartă între cassar și rațiocinist și să nu 
se mai voteze altă retnuncrațiunc. După o 
lungă discusiune la propunerea membrului 
A. Vlad se hotărește a se da casarului re- 
munerațiune anuală de 10 fl. dar’ numai pe 
periodul present, de-oare-ce lucrul se sim
plifică cu trecerea fondului la bancă.

S’a primit propunerea făcută de membrul 
G. Guga, ca, pentru a avea sinodul protopres
biteral cunoștință despre mersul lucrărilor 
parochiale din tract, oficiile parochiale să fie 
îndatorate a așterne protocoalele sinoadelor 
parochiale, oficiului protopresbiteral, în tot 
anul în nainte de ședința sinodului proto
presbiteral, ca comitetul să le poată examina 
și să poată raporta despre ele sinodului.

S'a ales un asesor în scaunul protopresbi
teral și anume dl G. Guga, preot în Șoimuș.

Notarul.

Concert în Deva.
Corul bisericesc român din Deva dă o 

noauă probă de viață și dor de înaintare. 
în 22 Noemvrie n., din prilegiul adunării 
Reuniunii învățătorești din districtul Devei, 
arangează un noii concert in opidul Deva, 
la care publicul român este și pe această 
cale rugat să binevoiască a lua parte în 
număr cât mai frumns, atât din Deva cât și 
din jur!

Concertul, condus de harnicul conducă
tor al corului, dl Toma Roșu, are următorul

PROGRAM:

1. „Hora Sevcrinului", cor mixt de Viest.
2. „Stăncuța", cor mixt de Musicescu.
3. „Taci bărbate'1, cor mixt cu soli, de Vidu.
4. „Nevasta care iubește", cor mixt Musicescu.
5. „Ce faci Icano", cor mixt de G. Dima.
6. „Rămas bun codrului", corm. F. Mendelsohn.
7. „Baba și moșneagul", cor mixt de Musicescu.
8. „Cucuie cu peana sură", cor mixt de Dima. 
•J. „Brcul popilor", cor mixt de Musicescu.
Venitul: jumătate fondului Reuniunii, 

jumătate fondului corului.
După concert, joc\

NOUTĂȚI
Concert în Orăștie. Dl Gh. S Vassiliu, 

tenorist, care a concertat Mercurea trecută 
la Sibiiu, ne vestește că mâne, Duminecă 
în 3/15 Noemvrie c., va da un concert și în 
Orăștie, despre ce avisând onoratul public, 
îl roagă și pe această cale pentru binevoi
torul seu sprigin.

*
Scarlatină și diftiritis. Din Balomir ni 

să împărtășește că în 5 Nov. n. s’a dovedit 
prin medicul cercual, că între băieți bântue 
boalele lipicioase scarlatina și diftiritisul, din 
care pricină s’a închis și școala în comună. 
Au murit păn’ acuma vr-o 5 băeți și mulți 
sunt încă bolnavi.

♦

Recursul d-lui N. Trimbițoniu, înv. în Gră
diște, înaintat la Curie contra osândei de 
60 fl. și spese, în procesul cu gendarmii, — 
a fost respims de Curie și osândă întărită.

*
Societate de cumpărat băi. E vorbă 

că în curând să se înființeze în Pesta o so
cietate americană, cu capital mare de bani, 
care se cumpere băile de aur de prin Ardeal 
și să le lucreze cu aparat mai mare.

*
Deputați congresuali pentru congresul 

național-bisericesc al bisericii gr.-or. române 
din Transilvania și Ungaria, se aleg mâne, 
Duminecă în 3 15 Noemvrie.

Comisarii consistoriali în cercurile din 
comitatul nostru sunt: Pentru colegiul preo- 

țese Deva: Avram P. Păcurar, protopop la Ilia, 
pentru colegiul preoțesc al Iliei: Ioan Papiu, 
protopop, Sibiiu, pentru colegiile mirenești: 
la Deva: Ioan Moțiu, jude de tribunal; — 
la Ifațeg; Ambrosiu Bârsan ; — la Ilia: Dr. 
Ioan âhhit, advocat și director de bancă în 
Orăstie; — la Hondol (cercurile Geoagelor) 
August A. Nicoara c. de advocat și pro
prietar în Deva; — la Brad Constantin 
Costin, prof, gimn.

*
Teatru în Brad. Joia viitoare, la 7/19 

Noemvrie a. c., se va da în hotelul «Hun- 
garia< din Brad o representațiune teatrala ur
mată de petrecere cu joc. Venitul e desti
nat, o parte, pe seama bisericii gr.-or., altă 
parte, pentru fondul de convict la gimnasiul 
român din Brad.

Programul: „Sgârcitul risipitor''", dramă 
în 4 acte de V. Alexandri. Persoanele: An- 
tohi Sgârcca (dl Dr. Ioan Radu); Șatrarul 
Sandu Napoilă (dl Dr. Pavel Oprișa); Polidor, 
copil de suflet al lui Antohi (dl Petru Cio- 
ran); Clevetici (dl Lazar Lazar); Tribunescu 
(dl Ioan Bîrna); Tachi Ischinzarliu (dl George 
Jula); Majorul Ivan Stancovici Ibrailof (dl N. 
Păcurar); Mașa, fiica majorului (d-șoara Pe
tiția Rmb.iș); Contesa Irina de Pupăzămberg, 
cochetă bătrână (d-șoara Zoe Rimbaș); Ena- 
che Rufincscu (d-na Eugenia Oprișa); Doc
torul (dl Andron Bogdan); Costică Duducescu 
(dl Alexandru Draia); Martin, serv, vechiu al 
lui Antohi (dl Ioan Șipoș); Un comisar de 
poliție. George, feciorul lui Polidor. Dame, 
cavaleri și servitori.

*
Deputăție la metropolie. Joi în 12 No

emvrie n. a fost din Orăștie o deputăție de 
4 parochieni gr.-or. trimiși de popor, la E. Sa 
Metropolitul din Sibiiu, cu rugare pentru în
tregirea protopopiatului ori a postului de ca- 
pelan-preot în Orăștie, simțindu-se foarte mult 
lipsa aceasta aici. Vom reveni în alt număr.

*
Protopopiatul gr.-cat. al Orăștiei rămas 

vacant prin strămutarea dlui Ștefan Pop la 
Iezvin, va fi în curând întregit. Fostul pro
topop s'a strămutat de aici abia la 10 Oc- 
tomvrie n. și la j săptămâni s’a și publicat 
concurs pentru ocuparea postului! După ști
rile ce avem, dl protopop al Ciacovei, Bol- 
boca, va fi trimis ca protopop la Orăștie.

Când ne aducem aminte că protopopia
tul gr.-or. al Orăștiei, cu credincioși aproape 
întreit așa de mulți ca cel gr.-cat., e de doi 
ani vacant, și deși comitetul protopopesc ’și-a 
făcut datorința și a pregătit totul pentru a 
fi întregit, totuși nu e nici cea mai mică 
nădejde că va fi întregit în grabă, cu toate-că 
statutul organic prescrie întregirea în 2 luni, 
— cu drept cuvânt gr.-or. «constituționali* 
pot să pismuească, în această privință, pe 
greco-catolicii »absolutistici< ...

*
Lumină electrică în Orăștie. In pri

vința îmbucurătoarei hotărîri a dlui R. Kaess, 
de a întreprinde luminarea cu electricitate a 
orașului nostru, mai facem cunoscut, că ofer- 
tul dlui Kaess a fost luat în desbatere în 
adunarea din săptămâna trecută a represen- 
tanței noastre orășenești, și în principiu, pri 
mită! S’a numit apoi o comisie de patru, 
care să studieze în amănuntele lui ofertul, și 
să se pună în înțelegere mai deaproape» cu 
întreprinzătorul asupra punctelor singuratice 
din ofert. — Dorim ajungere la bun sfirșit 
cu această causă, care va fi o frumoasă îna
intare pentru orașul nostru.

*
Biserică nouă în Câmpuri-Surduc. Du

mineca trecută s’a ținut la Câmpuri-Surduc 
(tractul gr.-or. al Iliei) licitația pentru luarea 
în întreprindere a zidirii unei biserici noue. 
Au fost trei părți licitante, între cari și în
treprinzătorul român din Orăstie, dl N. Pârău. 
Suma preliminată în publicație, a scăzut până 
la 5449 fi. cu cât a rămas în mâna între
prinzătorului român Părău, care în primăvară 
va începe lucrarea sfântului locaș. Licitația 
s’a făcut fiind de față dl protopop tractual 
Avram P. PccUrar, preotul local Ioan Budoiu 
și comitetul parochial. Bucurându-ne în chip 
firesc, că întreprinderea a rămas în mâna 
unui Român, atragem totodată și luarea aminte 
a comitetelor noastre parochiale de amândouă 
confesiunile, de prin celelalte comune, ca vo
ind să zidească școale sau biserici noue, să 
se îndrepteze cătră numitul întreprinzător, 
care a mulțumit pe toți cărora li-a zidit până 
acuma, (vezi inseratul d-sale pe fața din urmă 
a foii).

Biserica din Ludești (protopopiatul gr.-or. 
al Orăștiei) fiind foarte bătrână și slabă, po
porul arătase dorința de-a face ceva pentru 
reînoirea și mărirea ei. Erau oamenii de pă
rere că pe zidurile vechi, foarte groase, ca 
de fortăreață, să mai ridice de un metru și 
s’o mai întindă, scurt să repareze numai te
meinic biserica. Săptămâna trecută însă (Marți), 
eșind dl administrator tractual, protopopul N. 

Ivan în fața locului, cu întreprinzătorul Pă
rău, au chibzuit dimpreună cu dl preot al lo
cului N. Giura, și cu comitetul parochial, și 
fiind părerea atât a dlui protopop cât și a 
Întreprinzătorului și a preotului, că e mai cu
minte și mai frumos să se zidească din te- 
meiu o biserică nouă, cinstiții membri ai co
mitetului parochial, oameni buni și de înțe
legere, s’au învoit și au luat frumoasa hotă
rî: e, să zidească o biserică nouă întru mări
rea lui D-zeu! Hotărîrea e frumoasă și noi 
lăudăm pe credincioșii comunei pentru ea, 
dorindu-le să ajungă se o vadă și întrupată. 
Se va face în curând planul zidirii și planul 
de spese, și vor urma apoi pe rînd toți pașii 
de lipsă în afacere.

*
Școala din Orăștioara-de-sus, fiind mult 

prea strimtă pentru numărul băieților înda
torați a o cerceta, și peste tot ne mai co
respunzătoare, comitetul parochial gr.-or. în 
frunte cu dl preot Avrămescu și învățătorul 
Baciu, a luat Marți în săptămâna trecută, fiind 
de față și dl protopop Ivan, hotărîrea lăuda
bilă, de a o reînoi temeinic, mărindu-o și 
făcându-o de tot potrivită cerințelor timpului 
și trebuințelor comunei, și scăpându-o toto
dată din gura peririi, că era mereu amenin
țată de inspectorul ungur de școale, că o va 
închide și va face școală comunală. Lăudăm 
cinstitul comitet parochial pentru hotărîrea 
luată, și dorim ca în cel mai scurt timp, să 
putem vesti că a și dus frumos în deplinire 
aceea ce spre binele bisericii, școalei și al 
neamului, cu voe bună și românească inimă 
a hotărîtl

*
Cununie. Mâne, Duminecă în 3/i5 Nov. 

își sărbează în Orăștie cununia tinărul George 
Porumbar din Cugir cu Saveta Simu din 
Orăștie.

— Dl Alecse Nicula și Maria Buzdugan 
își vor serba cununia la 22 November în bi
serica gr.-or. din Maceu!

Să fie în cias cu noroci
*

Reuniunea vânătorilor din Orăștie, îm
plinind 10 ani dela întemeierea sa, își săr
bează la 16 Nov. n. iubileul de 10 ani, ți
nând o adunare generală festivă a membri
lor sei, în hotelul «Szechenyi*, ear’ după 
adunare, banchet.

*
Pentru primirea dlor învățători în Deva, 

pe 10/22 Nov. la adunarea despărțământului, 
s’a întocmit în Deva un comitet de primire 
sub președința părintelui G. Nicoară, care 
pune lucrurile la cale ca toți să fie încuarti- 
rați și bine primiți. Vor avea dejun, prânz 
și cină în Restaurantul dlui Pascu, cu pre
țuri foarte moderate.

*

Vrea tren extra! S’a întâmplat în 7 
Nov. la stația din Seghedin. De pe trenul 
ce sosia dela Timișoara, s’a dat jos un domn 
bine îmbrăcat și a strigat cât ’i-a luat gura, 
în fața mulțimii:

— Am se împușc pe fiecare, care nu e 
prieten al virtuții I

Și între mulțime se vede că mulți nu erau 
prieteni ai virtuții, căci înspăimântați făcură 
gol în jurul amenințătorului. Acesta merse 
de-adreptul la șeful stației și-’l întrebă:

— E gata trenul extra ? — Al cui ? — 
Al meu! — Dar’ cine ești D-Ta? — Eu, 
cine ? Eu sânt trimis guvernial din partea 
Reuniunii de morală înființată pentru țeară 
de baronul Bănffy. Ei, dar’ grăbește, că vreau 
să merg iute pe urmele necredincioasei! 
Eată prețul trenului extra!.. Și puse în mâna 
șefului 3 cr. Poliția a deținut pe nenoroci
tul nebuni Se crede că o tragedie de iubire 
’i-a smintit mintea.

*
La Palestina! Unul dintre bogății viței 

jidovești, un anumit Dr. Herzl, a venit la gân
dul, că n’ar fi rău, să încerce să împopuleze 
Palestina de nou cu Jidani, încercând re- 
întemeerea patriei Jor băștinașe. în Anglia 
s’a înființat deja o însoțire mare spre acest 
scop. Un milionar din Anglia a făgăduit că 
dă 150 milioane spre «mărețul* scop. O să 
adune Jidani din toate țerile, mai ales din 
acele unde le merge mai rău, și o să-’i ducă 
se-’i «fericiască*. Du-’i Doamne ca pe roiu
rile de mușite rele și așază-’i ori-unde, nu
mai pe noi mai scapă-ne de ei!

Cătră abonații noștri.

Domnii abonați cari ne datoresc 
încă cu sume din prețul de abonament, 
sunt rugați să binevoească a ni-'l tri
mite în cel mai scurt timp posibil.

BIBLIOTECA PENTRU TOTII 
edată de Carol Milller în București, 

Director Dumitru Stăncescu.

Eată cei mai noi numeri din această pu- 
blicațiune care e un avânt îmbucurător pentru 
literatura română:

Nr. 80—84 «Ciocoii vechi și noi«, roman 
de Nic. Filimon.

Nr. 85: «Din biografiile scriitorilor români* 
— de Adamescu.

Nr. 86: „Ce povestește pădurea* admirabile 
povestiri scurte de Putlitz.

Nr. 87: «Berberii, Hesperidele*, dl T. 
Buzoianu.

Nr. 88—89 „Denisa*, piesa teatrală în 4 
acte, de Al Dumas-fiiul.

Nr. 90: «Poeme* de Caralamb Lecca.
Nr. 91: «Geniile științei și industriei* de 

Gas inean
Nr. 92—99: „Dicționar francez ro- 

mân“ de Dr. Urechiă.
Nr. 100: „Carte de icoane fără icoane* 

de vestitul Andersen.

FEL DE FEL
O întâmplare tristă. Familia lui Enest 

Frait din Paris era cunoscută ca fiind cu stare 
foarte bună. Capul ei, om muncitor și în- 
cercător a câștiga avere. Avea femee și trei 
copii tinerei, toți sub 10 ani. Mare a fost 
mirarea tuturor celor ce l’au știut, când săp
tămâna trecută au aflat, ca atât domnul Frait 
cât și soția lui, cu cei trei fii cu tot, au fost 
scoși morți din apele Seinei.

Nefericitul încercase cu o întreprindere 
care să-’i aducă bogăție, și n’a avut noroc, 
ci a ajuns tocmai la sapă de lemn, de aceea 
s’a aruncat de pe un pod în valurile rîului, 
cu soție cu tot, și trăgând după ei și tinerele 
odrasle în brațele morții.

*
La apotecă.
Zilele trecute un țeran întră într’o apotecă 

și întreabă:
— Aici e loteria domnule?
— Nu. peste drum în prăvălia X., dar 

mult vrei să pui bade?
— Ba nu, da mi-o venit jucuția pe cap și 

vreau să dobândesc numai cât s’o plătesc 
pe ea...

POSTA REDACȚIEI.

Dlui 5. B. Natural! Nici că se putea ca d-voa
stră având aproape o tipografie românească, se nu 
tipăriți la una — jidovească 1 Vă rugăm se nu ne 
cereți dar' «ospitalitatea», că «din lipsă de spațiu» nu 
o putem publica în întregul ei...

Dlui I. S. în L. d. j. Te rugăm să nu stărui 
pentru publicare. D-Ta adeverești și mai tare și mai 
deaproape învinuirea ridicată asupra d-sale, ear' prin 
partea a doua (că a oprit însuși pe unii) ’i-ai strica 
numai. Nici noi n’avem idei așa de rele despre dîn- 
sul, dar' greșeală comisă astă-dată, cu părere de rău 
a trebuit să o arătăm, căci ne-a durut.

Dlui D. M. S’a cules, și când era gata, a venit 
convocare ce o vezi pe fața a 4-a, așa l’am lăsat afară. 
La S. n’avem raportor; îți suntem mulțumitori scri- 
ndu-ne.

Dlui I. B. in P. Va urma totuși scrisoarea. Scuză 
de întârziere.

Pentru meseriașii noștri.
Consistorul archidiecesan gr.-or. din Si

biiu a publicat zilele acestea concurs pentru 
împărțirea de ajutoare din cunoscuta funda- 
țiune „Andronic", pe anul 1897.

Ajutoarele sânt de trei feluri:
Pentru învățăcei de ori-ce meserie; pen

tru sodalt (calfe) cari s’au eliberat în decur
sul anului 1896; și pentru sodali, cari pe
trecând cel puțin 6 ani într’una la meseria 
lor, au dat dovezi despre hărnicia lor pentru 
a deveni măiestri de sine.

Toți cari voesc a concura la stipendii și 
ajutoare, au să alăture la rugare: 1) Carte 
de botez; 2) Atestat comunal despre averea 
lor și a părinților; 3) Atestat dela parochul 
locului despre familia părinților concurentu
lui, ear’ fiind și acesta căsătorit, și despre fa
milia dînsului; în atestat are să se arete, că 
în familie câți copii sânt minoreni, câți cer
cetează școala și câți se mai află la vre-o 
meserie ? 4) Concurenții pot fi numai Români 
gr.-or. născuți în archidiecesă.
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Ear’ dovezi îndeosebi au se alăture : în
vățăceii: a) că au împlinit anul al 12-lea al 
etății; b) că au cercetat cu sfîrșit bun, cel 
puțin școala poporală; c] că au încheiat con
tract cu măiestrul si că contractul s'a înre
gistrat în condica autorității industriale (la 
pretor ori magistrat). Contractul este a se 
alătura la concurs în original sau copie întă
rită; — Sodalii: a) că au sfîrșit timpul de învă
țătură în deoursul anului 1896 (atestatul au
torității industriale); b) că au purtare bună 
și fac spor mulțumitor în meserie (atestatul 
măiestrului); c) se arete prin atestat dela 
măiestru, ce cunoștință de limbă mai au; 
<7) fiintl membri la vre-o reuniune de mesc- 
rieși, se o dovedească aceasta prin atestat 
dela acea reuniune; — Sodalii, cari vocsc se 
se facă măiestri: a) să aibă certificatul de 
măiestru; b) se fi lucrat cel puțin 6 ani în- 
tr’una ca calfe (atestatele dela măiestrii la 
cari au lucrat); c) în cerere să se arete 
anume, unde voesc a se așeza ca măiestri, 
ce fel de mijloace In bani mai au, pentru 
a-și începe meseria pe socoteala lor?

Dela toți concurenții se reccre, ca cererile 
să fie scrise și subscrise de mâna lor pro
prie și adresate Consistorului archidiccesan 
gr.-or. în Sibiiu, cel mai târziu până la fi 
Decemvrie 1896 st. v.

Convocare.
„ Reuniunea îuvețătorilor români gr.-or. din 

districtul Deva" al archidieccsei transilvane 
își va ținea adunarea generală lă 10 22 No
emvrie 1896 și zilele următoare în opidul 
Deva cu următoarea programă :

1) După finitul serviciului divin deschide
rea ședinței în localul ce ni-se va pune la 
disposiție;

2) Constatarea celor presenți;
3) Raportul comitetului central, al cassa- 

rului și al bibliotecarului;
4) Alegerea comisiunilor revăzetoare și de 

controlare;
5) Deliberare așupra statutelor, desbaterea 

proiectului de statute și redactarea acelora 
pentru așternerc spre întărire;

6) Cetirea alor 2 disertațiuni: a) «Cari 
sunt mijloacele, prin cari învățătorul poate 
face pe elevi ca să cerceteze neforțați 
școala», de loan Balomiri;b) «Despre mijloa
cele educațiunii și aplicarea lor», de Iosif Pîrv.

7) Prelegeri practice: a) «Albina», prele
gere de d-na Eugenia Paf. b) Prelegere din 
limba română de loan Rus, Petru Hadan și 
George Șandrn. c) Prelegeri din comput dc 
Nicolae Igna și Filon Nicoară. d) Prelegeri 
din învățământul intuitiv și din limba ma
ghiară de loan Bota, Ioanichic O Iar iu și G. 
Danii.

8) Raportul comisiunilor.
9) Stabilirea budgetului pentru anul viitor.

10) Propuneri.
11) Disposițiuni pentru verificarea proto

colului.
La această adunare genărală sânt învitați 

toți membrii acestei reuniuni precum și toți 
amicii și binevoitorii causei școlare.

Toți membrii cari vor să participe la adu
narea generală sunt poftiți a se insinua la 
dl învățător l'oma Roșu în Deva pentru în- 
cuartirare.

Din ședința comitetului central al reu
niunii învățătorilor români gr.-or. din distric
tul Devei.

Deva, la 20 Iulie 1896.
Nicolae Sâuzian, Nicolae Păcurar,

președinte. secretar.

Din public
(Pentru cele publicate în rubrica aceasta, redacția 

nu primește răspunderea).

0n. Redacțiune,
«Gazeta Transilvaniei» în nrul 215 a. c. 

publică o corespondență subscrisă de «Sen
tinela».

După-ce acea corespondență e o adevă
rată diatribă la adresa protopopului Rădic 
din Petroșeni, ce am probat prin reflexiunile 
adresate aceleiași redacțiuni, dar' nepublicatc, 
și mai vîrtos după-ce autorul în corespon
dența din chestiune insinuă că «protopopul 
Rădic la sărbarea millenară dela Vulcan a 
representat preoțimea tractuală», — ca unul 
care fac parte din acea preoțime, simțindu-mă 
jignit în ambițiunea mea de preot și Român, 
în considerarea puținului spațiu de care dis
puneți, declar, că afirmare a neadevărului, in
sinuare absurdă și mârșavă, ca cea debitată 
de «Sentinela», nu pot să provină, decât dela 
o persoană malițioasă și ignorantă.

In credință că după cele zise de mine 
mai sus, vom sta față în față cu cel atins, 
înaintea opiniunii publice, nu mă ascund sub 
tufă, ci mă subscriu

Cu toată stima
loan Bocaniciu, 
preot rom. unit.

Mulțumită publică.
Prea onoratului domn Dr. N. Maier, pro

topop în Săliște, care a dăruit pe seama bi
bliotecii școlare din Apoldul-de-jos 5 opuri 
în valoare de 3 fi. 90 cr., precum și dlui 
loan Măcelăriri, notar în loc, care a donat 
7 opuri în valoare de 12 fi. 50 cr. li-se aduc 
și pe această cale călduroase mulțumiri.

A p ol d u - d e-j o s, 30 Oct. 1896.
Nicolae Simitlescu, 

dir. și învățător.

Pentru redacție responsabil: loan M. Corvin.

LOTERIE.

1

Tragerea din q Noemvrie st. n.
Budapesta: 68 57 66 63 38

Tragerea din 31 Octomvrie st. n.
Timișoara: 84 5 13 70 81

Tragerea din 28 Octomvrie st. n.
Sibiiu: 82 45 3 72 41

CALINDARUL S^PTEMÂNEI
dela 3—9 Nov. st. v.

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. a 25-a d. Ros., gl. 8, sft. 3.

Dum.
Luni 
Marți 
Mere.
Joi 
Vineri 
Sâmb.

3 Muc. Achepsim
4 Cuc. Ioanichie
5 Muc. Galation
6 P. Pa vel Arch. Țar.
7 S. 33 Mei din Melit.
8 (f) Arch. Mich. Gav.
9 Muc. Onisifor

15 Leopold
16 Otmar
17 Grigorie
18 Odo Egum.
19 Elisabeta
20 Felice
21 Intr. Nasc.
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I INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII, CĂ SOCIETATE PE ACȚIUNI |

în Facset (Banat)
v acoardă după depuneri spre fructificare de ori-ce sumă o

« 6° o interese
0 la an, solvind institutul contribuțiunea după interesele capi- 

talisate si ridicate.9
CRF* Depuneri și ridicări pot efectui și pria postă.
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întreprinzător român!
Subscrisul am onoare a face cunoscut onoratului public român din 

împrejurime, și peste tot din comitatul Hunedoarei, îndeosebi însă onoratelor 
comitete bisericești și școlare, că iau în întreprinde! e și îndeplinesc zidiri de

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

La trebuință gătesc însumi întreg planul de zidire!
Ani zidit până actun frumoasele școli din comunele Ilomos, Jloniosel, BalOinir, etc. 

In Orăștie: școala catolică, asilele de copii, sinagoga evreilor, sala de gim
nastică a collegiului etc., ear' acum am în întreprindere 'biserica din Berliu si cea din 
Cilmpuri-Surduc, fi alte edificări.

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

i46 (496) i_i5 Nicolae Părău,
edificator, în Orăștie.

Arveresi hirdetmeny.

145 (497) 1—1

Alulirt birdsăgi vegrehajtd 1881. evi LX t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel kbzhirre 
teszi, hogy a devai kir. tOrvenyszăk 1895. evi 5440 szămu vegzăse kdvetkczteben Dr. 
Muntean Aurel ugyved ăltal kepviselt szăszvărosi «Ardeleana» hitelinlăzet javăra lomăni 
Turcu Lazar es tărsai ellen i95 frt s jar. crejeig 189 evi ........ h<5 foganatositott
kielegităsi vegrehajtăs utjăn lefoglalt es 1354 frtra becsult 4 okor, 5 tehen, 4 16, 5 disznd, 
3 szeker es tdbb butorb<51 ăll<5 ingosâgok nyilvănos ărveresen eladatnak.

Mcly ărveresnek a szăszsebesi kir. jbirdsăg 2459/1896 sz. vegzese folytăn 195 frt 
tokekbveteles, ennek 1893. evi november ho 9-ik napjătol jăr<5 6°/0 kamatai ăs eddig 
Osszesen 103 frt 26 krban biroilag măr megdllapitott koltsăgek erejăig szăszsebescn a kir. 
jărăsbirosăg hivatal hăzănăl leendS eszkdzlesere 1896. evi november ho 19-ik napjânak 
delelotti 9 orâja hatăridoul kitiizetik es ahhoz a venni szăndekozdk oly megjegyzessel 
hivatnak meg, hogy az ărintett ingdsăgok az 188I. evi LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ărtel- 
meben kăszpenzfizetăs mellett, a legtObbet igărânek beesăron aiul is el fognak adatni.

Kelt Szăszsebesen, 1896. evi augusztus h<5 27-ik napjăn.

Grasser Kâroly, 
kir. bir. vghjto.
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Fondat 1885. - „ARDELEANĂ" - Fondat 1885.

institut de credit și de economii, societate pe acții.

Reședința societății: Orăștie (Szâszvâros).

Birourile societății se află în casele proprii (Piața-mare Nr. 2 și 4). 
social: 366.0OG

Fonduri proprii ale societății: 175.000 cor.
Institutul primește:

DEPUNERI SPRE FRUCTIFICARE
sub următoarele condiții:

a) depuneri cu anunț de 30 zile, cu 5%;
b) depuneri cu anunț de 90 zile, cu 5l 8%
c) depuneri făcute de biserici, școale, corporațiuni 

culturale, ori cu scop de binefacere, cu 6%.

Permițend starea casei, depuneri până la 1000 coroane se re- 
plătesc îndată și fără anunțare.

Contribuția erarială pentru sumele depuse se plă
tește prin institut.

Regulametul special pentru depuneri, la cerere se trimite 
gratuit.

Depuneri, ridicări și anunțări se pot face și prin postă și se 
solvesc fără întârziere.

141 (498) 2— Direcțiunea.
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»Minerva« institut tipografic, societate pe acții. Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu.


