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Raze de speranțe.
Trăind între împregiurările între cari 

trăim, nouă Românilor din Transilvania 
și Ungaria rar ne este casa casă, masa 
masă și sărbătoarea sărbătoare.

Pe când .Ite popoare, libere și no
rocite în patriile lor, au vreme la zile 
mari să se veselească, să prăznuiască în 
felurite chipuri, noi putem cel mult să 
ne cufundăm în gândiri asupra luptei 
și suferințelor noastre, atât de asemă
nătoare cu luptele și suferințele cele 
din întâiele vremuri ale creștinișmului, 
lupte purtate cu atâta eroism pentru 
răspândirea cuvântului lui D-zeu, până 
când acesta a fost dus la triumf!

Pe când foile altor neamuri mai cu 
noroc, aduc la sărbători ca cea a Naș
terii Domnului, fel și fel de articli de 
bucurie, de sărbătoare, bietele foi na
ționale române dela noi, nici chiar la 
astfel de zile nu-’și pot scuti cetitorii 
de știri dureroase pentru inimile lor de 
Români. Și ani de zile trebue să treacă 
ca la o zi mare să aibă și ele un cu
vânt de bucurie.

Nici sfintele sărbători ale Crăciunu
lui din ăstan nu ne află, peste tot luat, 
mai bine ca în anii trecuți, când odată 
ne erau temnițele pline de bărbați de 
frunte, altă-dată erau temnițele mai goale, 
dar’ era furtună de neînțelegere între 
noi înșine, furtună care a sdrobit ca o 
grindină rea țarina, cât azi vedem o 
tristă pustiire în jurul nostru, — cel din 
ăstan însă, par’că vrea totuși să ne fie 
și nouă mai cu noroc! Par’că îngerul 
ei păzitor vrea să-’i aducă luptei noa
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stre naționale earăși frumoase daruri, 
de care să ne bucurăm apoi toți.

Drept cel mai frumos dar de Cră
ciun este pentru noi vestea ce ne vine 
din România, că cearta ce isbucnise în
tre conducătorii Ligei Culturale acum 
un an, deodată cu certele dela noi, s’a 
împăcat cu desăvîrșire: toți Românii de 
bine se adună ear’ în jurul bunului așe
zământ, care atâtea binefaceri a revăr
sat asupra păturei celei mai de pe la 
margini a neamului românesc. Pe ziua 
de 12 Ian. v. este conchemat la Bucu
rești un congres extraordinar al tuturor 
despărțămintelor Ligei, având a se pune 
toate la cale, ca înalta instituțiune să 
se ridice și să plutească ear’ sus, pre
cum în anii de mai nainte. Legăm fru
moase nădejdi de aceasta.

Un al doilea lucru bun, ce-’l putem 
privi ca un frumos dar de Crăciun pen
tru poporul român din aceste părți, 
este întemeierea nouei foi, „Tribuna 
Poporului"', la Arad, foaie ce pe zilele 
sfintelor sărbători se va afla pe masa 
cetitorilor. Sunt adunați în jurul aces
tei foi un însemnat număr de bărbați 
probați în focul luptei, și după a căror 
lucrare Românii pot să nădăjduească 
ear’ frumoase înălțări a luptei naționale.

Eată pentru-ce Crăciunul de față 
totuși nu mai e atât de posomorit pen
tru noi, căci cele-ce se întâmplă în vi- 
eața noastră publică românească, fac să 
ne străbată în inimi noue raze încălzi
toare de speranță și de îmbărbătare, și 
eată pentru-ce astăzi mai veseli urăm 
iubiților noștri abonați și cetitori:

sărbători fericite!

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

Un cuvent
în ajunul alegerilor de protopopi.

S'au publicat de foaia oficioasă a Archi- 
diecesei gr.-or. române din Transilvana, în 
săptămâna din urmă, 6 concursuri pentru 
posturi de protopopi, dintre cari trei din co
mitatul nostru: Deva, Dobra, Orăștie. Alegerile 
sânt a se face prin Ianuarie—Februarie viitor. 
Iubiții cetitori ai «Revistei Orăștiei» de prin 
tracturile numite, vor petrece sfintele sărbători 
ale Nașterii Domnului în chip foarte vrednic, 
dacă între altele se vor gândi bine și asupra 
acestui lucru, dându-’i însemnătatea care ’i-se 
cuvine, și despre care ne vom spune și noi 
părerea noastră.

Intre comitatele locuite de Români, al 
Hunedoarei ocupă locul al doilea, în întreagă 
Ungaria și Transilvania, în privința mulțimii 
Românilor. Chiar după statisticele maghiare 
9 la sută dintre locuitorii acestui comitat, sânt 
Români. Cu toate acestea, puține ținuturi 
împoporate cu de-ai noștri sânt mai rău tractate 
de cât acest comitat; în puține locuri binele 
adevărat al poporațiunii este călcat în picioare 
ca aci; în rari părți Românii sânt împedecați 
în desvoltarea lor firească, cum sânt aci.

Căci rar ca aci, sânt puse în lucrare un 
număr așa însemnat de fel și fel de așe
zăminte chemate a înăduși desvoltarea vieții 
romanești:

In Deva, este preparandie de stat, cu limbă 
de propunere numai maghiară; este școală 
reală cu limbă numai maghiară; în Orăștie 
este colegiu reformat, cu limbă numai maghiară; 
în Hunedoara, școală civilă de stat, cu limba 
numai maghiară, și așa mai departe, cu toate 
că chiar și în aceste orașe poporațiunea este 
în mare parte română, și cu toate-că legea 
poreclită a naționalităților prescrie anume că 
statul are datorința ca, între astfel de îm
prejurări, se pună ca limbă de propunere 
pe aceea a poporației care e în număr met; 
mare.

Și cu câte mizerii nu avem să ne luptăm 
în vieața noastră de toate zilele, din pricina 
lipsei de bunăvoință a celor-ce cârmuesc comi
tatul și cari n’au ochi pentru nici unele din 
lipsurile noastre, n’au urechi pentru tânguirile 
și păsurile bieților locuitori. Ei știu să- și zi
dească numai palate, ca în povești dar1 
pentru trebuințele poporațiunii, ei, tot ca în 
povești, sânt: «n’aude, nu vede, n'a greul pă
mântului».
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In idee,

O singură fortăreață li-a mai rămas Ro
mânilor din acest comitat, ca și 
fraților lor din fericita Ungarie: este 
și fiica ei: școala. Acestea sânt 
din cari se mai apără contra 
volnice. Dar' și ele, durere, mai 
întărituri z7z idee, decât în faptă 
pentru-că mai ales asupra acestui nefericit 
comitat, par’că și biciul alor ai noștri ar fi 
aplicat în chip dureros. Mai vîrtos ca în alte 
părți, aici s’au văzut protopopiate lipsite șiruri 
întregi de ani, de fireștii lor conducători: de 
protopresbiteri, prin ce biserica a fost lipsită 
de un bun scut contra feluritelor isbiri duș
mane, ear' școala în atâtea locuri a căzut 
chiar jertfă meșteșuguirilor și viclenelor uneltiri 
ale vrășmașilor noștri.> •

Așa, de pildă, protopresbiteratul Devei 
este vacant de vre-o 7 ani, al Hațegului de 
vre-o 5 ani, al Orăștiei de trei, al Dobrei 
asemenea.

Nu știm ce îndeamnă la aceste trăgănări 
pe autoritățile noastre bisericești. Nu știm 
dacă ele cunosc mai deaproape ori nu stările 
noastre vrednice de plâns. De aceea nici nu 
bănuim pe nimeni. Una însă o vedem si o 
știm: dușmanii culturei și ai vieții noastre bi
sericești și naționale cuceresc teren zi de zi, 
șt cuceresc șt dm pricina că sentinelele noastre 
firești: protopresbiteru,fiind protopresbiteratele 
vacante, lipsesc dela postul lor!

Au fire-ar cu putință, dacă ar fi întregite 
toate amintitele tracte cu bărbați într’adever 
*apți și bine meritați pe terenul bisericesc și 
școlar» ca să se impună, într’un comitat cu 
un popor așa de covîrșitor românesc, nume 
d’alde: Răthy, Tâglâs, ’ Solyom, Hollaky etc. ?

Fire-ar cu putință, ca atâtor școale cu 
limbă numai maghiară, și cu un spirit cu 
desăvîrșire străin nouă, să nu li-se creeze un 
contra-pond, dacă 8 protopresbiteri, ajutați de 
un cler număros și, mulțumită Celui de sus, 
binișor luminat, și de un însemnat număr de 
credincioși, afirmându-se din ce în ce mai 
mult, li-s’ar pune pe toată linia acestora în față?

Vorba e numai ca căpeteniile noastre bi
sericești când la întregirea însemnatelor posturi 
de protopresbiteri, să stărue într’acolo, ca să 
ajungă întrînsele oameni luminați țz devotați 
cu trup cu suflet bisericii și neamului lor / 
Purcezând altfel, fără voe, ba chiar împotriva 
voinței lor, mină apa pe moara contrarilor 
noștri, pe moara acelora cari și așa sânt atât 
de tari, cât abia le mai putem suferi greutatea 
apăsării lor.
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Asa de rece.
Așa de rece și străin
Te porți de-apururea cu mine 
Ce-aș face să te încălzesc

Pe tine r

Mii de stele- s risipite
Peste cerul clar, curat,
Și-o tăcere visătoare
Peste câmpuri s'a lăsat —

Și cum adierea nopții
Prin frunziș se scurge lin,
Așa visuri dulci, iubite,
Trec prin sufletu-mi senin...

Traian.

O viață am, și de-aș putea
Pe rug cu drag eu ’ți-aș jertfi-o, 
Mă tem însă că, idol crud,

Tu nai primi -o.

Și fumul, ce ’ți-aș înălța
Din rugul meu spre tămâiare,
Imprăștia-’l-ai pe păment

Cu nepăsare.

Strein pe veci, dacă ’mi-e dat,
Să- mi fie dulcele seu nume,
Atunci de ce m'am mai născut

Pe lume?
Elena din Ardeal.

In umbra serii.
Lângă tufe înflorite,
In mirosul lor plăcut,
Stau perdut, în umbra serii, 
Șt la ea gândesc tăcut...

H O R I A.
Eată câteva date din vieața țeranului erou 

care înainte cu 200 de ani, ’a cercat să ri
dice odată întreg poporul românesc asupra 
tirăniei de care era apăsat prin nemeșii unguri.

Horia se chema după numele seu de fa
milie Ursu Nicola, și numele Horia ’i-s’a dat 
de cătră munteni pentru deosebita lui plă
cere de a hori, de-a cânta, și pentru-că cânta 
cu un farmec și putere atrăgătoare. La 1784, 
anul revoluției, era de 54 ani. Era țeran io
bag, dar' om de-o deșteptăciune rară. Re- 
simția în toată inima sa nedreptățile mari ce 
se făceau țeranilor, și ne mai putându-le su
feri, ’și-a luat inima ’n dinți și-a plecat dea- 
dreptul la împăratul Iosif II (cel bun) să se 
plângă și să ceară ușurarea sorții poporului. 
A fost primit de împărat și încă cu multă 
bunăvoință, ceea-ce pe Horia îl încuragiă, și 
venind acasă el spuse obștei că chiar voința 
împăratului este, ca să se răscoale contra 
asupritorilor nemeși. Vestea aprinsă odată

toate inimile; revoluția se începu, Horia fiind 
conducătorul ei, și se întinsă în scurtă vreme 
asupra Ardealului întreg; toate văile și coli
nele fură luminate de flăcările castelelor ne- 
meșești aprinse, și toate răsunau de sunetul 
pintenilor nemeșilor și nemeșuților ce fugeau 
mâncând pământ; numele lui Horia ajunse a 
fi spaima lor; de-’l rostia cineva în glumă 
numai, lor li-se clătinau dinții în gură. «Ho
ria bea la făgădău, domnii fug fără hinteu«, 
• Horea bea la crâșmă ’n deal, domnii fug 
toți din Ardeal». — Și aveau de ce fugi. 
Un popor de sute de ani asuprit, supt ca de 
lipitori și vampiri răi, se scutura cu lipito- 
rile în spate ca să le strivească la pământI

Horia a plătit cu vieața curagiul de-a se 
fi pus odată în fața tirăniei, și încă în niște 
vremuri când alte popoare mai luminate și 
cu bărbați mai învățați, nu cutezau să o facă I 
El a fost prins, dimpreună cu soții sei Cloșca 
și Crișan, și omorît prin tragere în roată, în 
piața Albei-Iuliei la 28 Februarie 1785, dim
preună cu Cloșca, după-ce Crișan murise în 
temniță.

A fost ucis, dar’ sângele lui nevinovat și 
drept, a fost totuși primit pe altarul cel sfânt; 
a fost ucis, ca să se înspăimânte alții a-’i 
urma pilda, dar’ dreptatea mișcării lui a fost 
simțită și recunoscută: împăratul a dat slo
bozenie iobagilor a se muta dela un domn 
la altul, dacă nu le place, drept ce până aci 
nu-'l aveau, și care în acele vremuri a fost 
pentru sărman i iobagi o mare ușurare a sorții.

Eată al cui este chipul ce-’l dăm azi ce
titorilor noștri.

Există oare iubire fără jalusie ?
Această întrebare a pus-o de curend una 

dintre foile din Pesta cetitorilor sei, cu ru- 
garea să-’și dee care cum crede, părerea asu
pra acestui lucru. A primit mai multe răs
punsuri, pe care le-a publicat de Crăciun, și 
între care e și cel următor:

*
»Că poate fi iubire fără jalusie?»
Dar’ este creangă fără foi?
Este floare care și fără miros să aibă preț? 
îți poți închipui marea fără vîltori ?
Despre pasăre cântăreață ar scrie oare 

poeții dacă paserile n'ar avea glas?
Poate-se despărți norul de umbra sa?
Iubirea e totul în lumea aceasta. E mai 

mult chiar decât lumea însăși. Căci în ea 
este și «ceealaltă lume» I Cerul își are lă
cașul în inima omului ce iubește, și iadul se 
aprinde tot din inima omului ce iubește. 
Raiul ni-’l dă faptul că »Ea« e cu totul a 
noastră. Iadul îl aprinde cu flăcări tremurul, 
că da de cumva este într'însa o părticică, un 
gând macar, care nu e al nostru!

Amorul pentru aceea e amor, că nu se 
poate împărți și pentru-că nu vrea să împarță!

Am cunoscut om căruia puteau să-’i placă 
și 100 femei deodată; căruia ’i-a plăcut fie-
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Am ținut să facem această mică privire 
peste stările din comitatul nostru peste tot, 
pentru-ca apoi să ne oprim nițel la tractul 
Dobrei, în care ca și în celelalte cari sunt 
vacante, peste puțin timp, amăsurat concur
sului publicat zilele trecute, se va săvîrșl, cu 
ajutorul lui D-zeu, alegerea de protopresbiter.

Ne’opnm la acest protopresbiterat pentru- 
că șeful acestui tract, care se mărginește cu 
eparchiile sufragane, având atingeri cu preoții 
și protopresbiterii învecinați din acelea, trebue 
se fie om care se poată representa clerul tractual 
și archidiecesan, cu cuvenita demnitate; pentru- 
că, în timpul din urmă, începând a se ivi și 
pe aci unele unde ale șovinismului răsfățat, 
viitorul protopop, dacă e se nu perdem tot 
mai mult, trebue se fie un bărbat care, în 
înțelesul principiului «principiis obstal», să fie 
destoinic a li-se pune față, îndată la ivirea lor; 
pentru-că aci, din hărnicia credincioșilor, 
și mai ales a fostului protopop Crainic, se 
află o școală capitală română, a cărei existență 
fiind spin în ochii răuvoitorilor, devine în- 
doelnică dacă nu va fi fiitorul cap al tractului, 
un om cu ochi de Argus, și care, pe lângă 
pricepere, să poarte și un viu interes școalei.

Facem aceste stăruiri, și ne exprimăm 
aceste dorințe, din causa că, din mai multe 
părți ale acestui tract norocos în trecut cu 
șefii sei, am primit și primim mereu vești cari 
sânt apte a naște puternice îngrijiri în inimile 
tuturor oamenilor de bine ai bisericii și ai 
școalei noastre, și cari cu drept cuvânt au 
stîrnit o neplăcere generală între fiii bisericii.

E vorba anume, că administratorul proto- 
presbiteral de acum Avram S. Păcurariu, acel 
om care la alegerile de deputați dietali, călcând 
în picioare hotărîtile conferențelor naționale și 
nesocotind stăruințele foilor noastre naționale, 
a lucrat fără sfială și a îndemnat și preoțimea 
să lucreze la reușita de deputat dietal a ma
ghiarului Lăzâr Ărpăd, — acest om se vor
bește că ar fi favorit din partea autorității noastre 
bisericești din Sibiiu de candidat al tractului.

Avem fericirea a cunoaște pe toți membrii 
consistoiului archidiecesan, și tocmai pentru 
acest cuvânt nu sântem aplicați a da creză- 
mânt acestei vești, deși ni-s’a scris că însuși 
pomenitul administrator ar fi zis cu emfasă, 
în ființa de față a multora, și într’un local 
public din Dobra, că chiar numai 2 voturi să 
aibă, și ori-cine să-'i fie contra-candidat, ve
nerabilul consistor archidiecesan — tot pe el 
îl va întării

O altă vorbă e următoarea: «Fiind de față 
la acea masă și diregătorul deputatului Lăzăr 
Ărpăd, Ungurul încarnat Bir6 Albert, s’a sculat 
și a zis cu glas cam răstit: <Ori voiți ori nu 
voiți de protopop pe dl Păcurariu, tot el va fi 
protopopul vostru, căci Măria Sa (Lăzăr Ărpăd) 
va întrevenl prin fișpanul dela Deva la E. Sa 
din Sibiiu, pentru întărirea dlui Păcurariu».,.

Am publicat întocmai cele-ce ni-s'au scris, 
numai ținând seamă de onestitatea trimiță- 
torului, care este o persoană vrednică de 
crezământ, dar' am făcut aceasta cu multă 
durere sufletească, văzând din această vorbă 
cum din partea unor oameni ca administra
torul Păcurariu, care se crede la adăpost prin 
distanța cea mare dintre Sibiiu și Dobra, se 
ia îndeșert numele Archipăstorului nostru!

care femeie adevărată; care avea 20 de ideale 
în aceeași vreme: unul între brunete, altul 
între blonde, altul între cele negre, altul în
tre cele roșii. Ba doar’ și între frumoase fe
mei cărunte. Dar’ să iubească cu amor, nu
mai pe una era în stare și acela!

Poftească și probeze ori-cine. Poftim și 
te amoresează în două femei de-odată. Ear' 
când vei crede că ești pân’ la nebunie în
drăgit în amândouă, încearcă să-’ți alegi pe 
una din ele. Dar’ alegerea să fie necondi
ționată, definitivă. Pentru una să trebuiască 
să te desparți de ceealaltă pe veci.

Ori-cât să te doară gândul despărțirii, și 
fie tălmăcirea acelei dureri ori-care, doar’ mila, 
fie obicinuirea, ori lacrimile vărsate pentru 
noi: în urmă totuși ne vom putea despărți 
de una. Numai însă nu de aceea, pe care 
cu adevărat o iubim!

Neputința de a abzice de asta, lasă să în
țelegem apoi totul. Această neputință e cel 
mai mare egoism. înseamnă că «Ea» e a 
noastră, pentru totdeauna, întreagă, cu tot 
picurul seu de sânge, cu toate simțămintele 
salel Am voi ca cel mai ascuns gând al ei, 
al nostru să fie; pismuim cuvântul ce sună 
altuia, privirea ce cade pe altul. Dacă zim- 
bește, când nu la noi se uită, în inimă ne 
săgeată întrebarea: la cine gândește? pe cine 
vede? cui a dat această mișcare gingașe, dulce, 
a buzelor sale ? I’am fura visul; am pândi să 
aflăm ce trădează, ce dă de înțeles baterea 
inimii sale; am dori să o prindem oare-cum,

După cât cunoaștem și noi pe E. Sa Me- 
tropolitul, ne vine foarte greu să credem, că 
stând I. Prea Sfinția Sa în tronul Archipăstoresc, 
să poată cutare deputat dietal, ori cutare co
mite suprem, să ne denumească pe proto
popii noștri, căci ce alta ar fi asta decât o 
denumire ?

Au trecut aceste vremi, și ne măgulim cu 
nădejdea că trecute sântl

îndeosebi în fracturile din comitatul Hu
nedoarei, am zis, și o reperăm, sP cer în frunte 
bărbați luminați, bărbați cu tragere de inimă 
cătră biserică și scoală, bărbați cu durere pentru 
neamul lor, bărbăți, cari pe lângă o deosebită 
lăpădare de sine și hotărîre, si! aibă deplina 
încredere, stimă și iubire a poporului încre
dințat lor, dacă e vorba, ca să nu ne strivească 
curentul zilei, și ca păstrându-ne vieața, să 
putem ținea pas cu lumea!

Nădăjduim dar’ că atât înalt Prea Sfinți
tul Metropolit cât și Venerab. Consistor, la 
întregirea protopresbiteratelor vacante din co
mitatul nostru, să vor conduce de interesele 
bine pricepute ale bisericii și ale națunii noastre, 
ambele mult cercate, și astfel urmând, vor 
întări pe aceia dintre candidați, cari vor fi 
mai cualificați, mai apți și mai bine meritați; 
cari vor dobândi în mPsură mai mare încre
derea credincioșilor, și cari vor da cele mai 
multe și mai mari chezeșii, că vor ști să re- 
presinte oficiul protopopesc, și să țină față 
greutăților și zădufului zilei!!

Exposiție în Brad.
In 27 Decemvrie st. v. (a treia zi de 

Crăciun), se va arangia în localul școalei gr.- 
or. române din Brad o mică exposiție (le lu
cruri de mână femeețti, cum s’a aranjat la 
timpul seu în Hunedoara și Cugir. Țerancele 
române din Brad și jur vor expune tot felul 
de țeseturi de casă, ear’ o comisie de dame 
va hotărî care din ele să fie premiate. Se 
vor împărți 40 coroane votate de «Reuniu
nea femeilor române din comitatul Hune
doarei» în adunarea sa generală de anul tre
cut. Exposiția se arangiază sub supraveghe
rea doamnelor Aurelia Dămian din Brad și 
Maria Gligor din Baia-de-Criș, exmisele 
Reuniunii.

Luăm cu bucurie notiță despre aceasta 
și legăm bune nădejdi de reușita și a aces
tei exposiții, precum au reușit cele două ce 
’i-au premers.

*
Petrecere cu joc.

Tot la 27 Dec. v. (a treia zi de Cră
ciun), se va arangia în hotelul «Central» din 
Brad o petrecere cu joc de tinerimea ro
mână de-acolo. Venitul e destinat pentru 
, Reuniunea femeilor române din comitatul 
Hunedoarei".

pe veci, să o prindem spre a nu o mai slobozi, 
căci nici bunului D-zeu n’am da din ea nici o 
picătură! Am duce-o cu noi peste tot locul; 
nu ne-am lua de pe ea ochii nici-odată, pe 
nici o clipită. Peste tot locul sântem în cer 
acolo unde și ea este de față. Și am trage-o 
cu noi în mormânt dacă simțim moartea în 
apropierea noastră. Ne sfîrșim bucuros pentru 
dînsa, dar’ și dînsa să fie pe veci lângă noi.

Ei, și ce e asta, dacă nu jalusie?
*

Un altul a răspuns în următorul chip:
Iubire fără jalusie? Cred că nu este, dar 

poate și să fie. Să vedem numai.
De aș vrea să lucrez cu asemănări, aș 

sfirși-o ușor; dar’ să vorbim pe temeiul ști
ințelor naturale.

Dacă omul iubește, voește să fie singur cu 
părechea sa. Dacă o altă figură, bărbat, 
femee, se îmbulzește ca a treia între cei doi: 
amoresatul se supără mai mult ori mai puțin, 
după firea sa. Dacă e de-o fire foarte aprinsă, 
el va și omorî pe celalalt, dacă e de o fire 
moale, blândă, — pe sine.

In urma acestora cred că se poate spune, 
că da, iubire cu patimă, nu poate să fie fără 
jalusie I Nu la începutul iubirii, ci Ia mijloc 
ori la sfîrșitul ei se arată mai ales. Omul, 
dacă nu e măgar, totdeauna simte umbra 
figurii a treia; dacă e temător, cu ochi buni, 
o și pândește. De altfel totul atîrnă dela na
tură și dela aceea, că — femeea cum ’și-a 
obicinuit bărbatul.

Un amestec păcătos.
Ne este dat ca săptămână de săp

tămână se descoperim câte-o «ispravă» 
care de care mai ungurească în acest 
comitat.

Ca un rîu plin de nomol urît și 
pietri, eșit din al via sa și amenințând 
să înece întregul câmp rodnic, se revarsă 
și peste ținuturile românești din comi
tatul nostru, rîul de tină al ungurisării.

Ne bucurăm, că oamenii de bine 
încep să ne dee tot mai mult mână de 
ajutor ca să descoperim relele, să le 
arătăm lumii, să putem vorbi despre ele, 
și se ne sfătuim cu toții ce ar fi de 
făcut, ca să nu se lățească tot mai tare 
urîtul nomol.

De astă-dată vom să vorbim despre 
isprăvurile unui notar cercual, ce, orbit 
de încrezut în ticăloșia stărilor de lu
cruri din această țeară, a mers așa de 
departe, cum alții încă nu știm să mai 
fi mers.

E vorbă de comuna Bersău (dela 
Deva peste Murăș), care a rămas fără 
preot de vre-o 2 ani.

In parochie doreau doi inși să ajungă, 
un preot absolvent de teologie, și un 
alt preot, absolvent de cursul extraor
dinar. Cest din urmă în virtutea regu
lamentului bisericesc, n are drept a trece 
în altă parochie, deci nu putea fi ales. 
Poporul însă îl voia. S’au întemplat în
cordări neplăcute și alegerea nu s’a 
putut face.

Folosindu-se de neînțelegerile dintre 
oameni, și de aprinderea lor, notarul 
Kovorddnyi Mâr se vîră printre oameni, 
și neavend el nici în clin nici în mânec 
cu treburile lor bisericești, le făgăduește 
«ajutor». Și a făcut o prostie mai mare 
ca zidurile șurii sale. Eată anume ce 
ni-se scrie:

De lângă JUitrPș, Dec. 1896.
Pe când Consistornl încerca să îndrepteze 

lucrurile pe calea lor bună, respingând oame
nilor cererea de-a le da preot pe competentul 
ce nu putea fi trecut în altă parochie, 
notarului Kovordânyi M6r îi plesnește prin 
minte sP facă o cerere la ministru 1 Zis 
și făcut. El în calitate de notar convoacă 
comitetul comunal (!), nu parochial, ca sP 
subscrie cererea făcută de dinsul și rp o tri
mită la ministru spre deslegare. Nu trece 
mult și ministrul râspunde întrebând că în 
adevPr oamenii cer „preot de st(lt“ ? La 
aceasta voinicosul notar convoacă de nou 
comitetul comunal, dar’ abia s’a adunat o 
mică frântură, cu care dl notar râspunde mi
nistrului că da, e adeveratl

Un al treilea povestește cum ’și-a cercetat 
pe un amic de școală, bărbat serios acum 
și așezat, căsătorit într’un orășel de pe mar
ginea Dunării. Intr’o seară târziu, după multe 
alte povești și plăcute aduceri aminte, ’l-a în
trebat pe amicul seu:

— Și acum ești fericit ?
— Sânt jalus. Grozav; cum nu se poate 

spune.
— Pe cine?
Bărbatul a rămas o clipită tăcut, apoi a 

răspuns:
— Pe bărbatul dintâi al soției mele, mort 

acum cinci ani... Mă tem că și acum tot pe 
el îl iubește.

— Jalus pe un mortl
— Mort sau viu, tot una. Simțământul 

e același, și asta îmi strînge și îneacă gâtul. 
De-aș fi sigur de asta, aș fi în stare s’o omor, 
deși tremur de dragul ei, ador femeea acea- 
stal Sânt jalus pe gândurile, pe visurile, pe 
suvenirile cari îl privesc pe el. Mă iau fer- 
bințeli când îmi închipuesc, că în visul seu, 
poate mă înșeală cu un spirit...

Ipocrisie.

Când sunteți singuri, logodiți,
Vi ziceți Tu9 căci vi iubiți;
Și 'n fața noastră, ipocriți,
VH spuneți D-Ta9 smeriți. —

Apoi când nu vi mai iubiți, 
întors, pe-același ton mințiți: 
In fața lumii'. Tuf uniți;
Ear' singuri: D-Ta, reștiți!..•

Radu Rosetti,

Ce va fi făcut ministrul, până acum nu 
se știe.

Atâta știu și văd însă, dle Redactor, că 
poporul e azi, în cea mai mare parte, în- 
scârbit de nebunul amestec al notarului în 
treburile noastre bisericești, cu scop de-a vîrî 
zarvă între oameni.

«Noi, ziceau oamenii dela cari ’mi-am 
luat știrile, cerem ca dl notar să ne lase în 
pace și sâ nu se amestece în trebile noastre, 
ci caute-’și de cancelaria sa și așa destul de 
neglijată, și aducându-’i aminte că atunci când 
a venit, și din metalurg la Măgura, cum era, 
de cerea de pe la Români curechiu și mă- 
laiu, a ajuns jude comunal acolo, ear’ din 
jude comunal prin mijlocirea fostului proto- 
pretor Barcsay, s’a făcut notar la noi, unde 
a venit cu tot ce avea în spate, ear’azi s’a 
înavuțit și îngrășat tot de pe ale noastre 
spate, cu drept cuvânt putem să-’i cerem 
purtare cuvenită, și nu stricare, zarvă, ceartă» 1

Cașul e atât de scandalos, că îi stă. 
omului mintea în loc auzind că se poate 
așa ceva chiar și în Țeara-Ungurească, 
unde multe se pot I

Trebue se cazi pe gânduri de e 
omul care face acest lucru, în toată 
firea, ori că ar trebui stropit cu nițică... 
apă la cap?

Eată lucruri asupra cărora, ca și 
asupra altor multor, noi atragem luarea 
aminte a vicișpanului și a conducătorilor 
comitatului peste tot, despre cari credem 
că înțeleg ce e iertat și ce nu chiar și unui 
șovinist, și trebue se roșască când aud 
despre astfel de «bravuri» ale slujbașilor 
lor minori, — se-’i scuture nițel din frâu, 
că prea le fac boacăne.

Ear’ poporului nostru iubit, îi adresăm 
cuvintele frățești:

Nu ve lăsați orbiți de patimă și ură, 
și necazurile noastre de casă să le isprăvim 
noi între noi, cum ne-om pricepe și ne 
va ajuta D-zeu, dar’ nici-odată, ori-cât 
de năcăjiți am fi, să nu alergăm după 
ajutor la dușmanul nostru de obște, căci 
el se va folosi de asta și va lucra la 
perirea nu numai a celui contra căruia 
îi cerem ajutorul, ci și a noastră care 
i-’l cerem, căci pe toți deopotrivă ne 
urăsc în inimile lor!

PACEA LUMII.
Deocamdată pacea lumii nu prea e 

tulburată prin întâmplări ca cele sânge
roase din vara trecută, dar’ totuși e o 
pace pe care dacă o privești mai dea- 
proape, te iau mai curend fiori, decât 
să te simți bine în mijlocul ei. Este 
întocmai pacea din ajunul unei furtuni 
teribile de vară, când natura încă nu
mai tot adună, îngrămădește la nori în- 
cărcați cu materii explosive, pentru-ca 
în ora următoare să descarce asupra 
pământului întreagă puterea lor sdro- 
bitoare.

Așa și noi în Europa. Avem pace. 
Dar’ o pace care îți dă fiori când te 
gândești la ce va urma în chip neîn- 
cungiurat, după această »pace« !

Toate statele în cei din urmă 20—30 
ani, au cheltuit sumele cele mai mari 
din venitele lor, pentru întărirea arma
tei și darea de cele mai bune arme în 
mâna ei. S’au înmulțit an de an în 
chip îngrozitor trupele și li-s’au dat cele 
mai rafinate arme și s’au învățat în chi
pul cel mai înaintat în meșteșugul po
topirii altor armate, încât se zice cu 
drept cuvânt, că Europa este azi în
treagă o casarmă uriașă, cu mai multe 
milioane de soldați înarmați până ’n 
dinți 1 Ear’ când trupele acestea vor 
începe să se miște și să-’și încerce pu
terile unele față de altele în două ta
bere mari, va fi o priveliște îngrozitoare, 
cum doar’ nu s’a mai văzut! Și că azi 
e încă pace, e numai fiindcă și o parte 
și alta se teme să înceapă atacul, și și 
una și alta nu se crede destul de pre
gătită, cât să fie sigură de înfrângerea 
contrarului, de aceea lasă să fie încă 
pace, o pace ce îngrămădește mereu 
materiile aprinzătoare, ca cu atât mai 
teribilă să fie detunătura când se va da.
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In Francia a descoperit, de curend, 
un Francez un nou fel de tunuri, cu 
mult mai presus de tunurile cele de 
azi, numite Krupp, până acum cele mai 
bune. Francia bogată s’a și pus în
dată pe lucru, și cu cheltueală de vr’o 
300 milioane, s’a apucat de fabrica
rea de noue tunuri, cu cari se-’și înzes
treze și așa temuta ei artilerie. Știrea 
înse a străbătut în afară și a făcut fiori 
reci mai ales Nemților din Germania, 
cari la vreme de primejdie, ei vor fi 
cei dintâi asupra cărora se se măsoare 
puterea nouei arme. Guvernul germân 
e hotărît se schimbe și el tunu
rile armatei germane, dar’ această 
schimbare cere o cheltueală atât de 
mare, de peste 200 milioane, încât nici 
nu cutează se vină în dictă cu cererea 
după atâția bani! Și totuși o va face!

In împărăția noastră se va face 
deasemenea înoirea, care va costa ear’ o 
sută de milioane, și după asta în toate 
țerile pe rînd: care de care, nici una 
nu se poate lăsa mai jos; toate se pre
gătesc în chip înfiorător de repede și 
scump, pentru teribila zi ce va urma 
acestei „păci' în liniștea ei așa de ase
mănătoare liniștei din ajunul unei fur
tuni potopitoare de vară.

Alegerea de notar la Poiana.
Alegerea de notar la Poiana-Techereu s’a 

săvîrșit Luni în sâptemâna trecută, într’un 
chip fără pereche de scandalosl Voința po
porului a fost călcată în picioare în chipul 
cel mai păcătos de cătră fisolgăbireul Beke! 
A pus trei candidați de tot nesuferiți și ne- 
cunoscuți poporului; poporul întreg din 3 co
mune cu bărbați de încredere cu tot, au pă
răsit sala șina voit nimeni se voteze / Singur 
înv. Cibean din Poiana, necăjit pe popor, a 
votat pentru ungurul Benedek Săndor și pe 
temeiul acestui un vot, pașa Beke (numai că
ciula turcească cu ciucur îi lipsea), a declarat 
ales cu «unanimitate» pe Benedek. Bătbații 
de încredere și primarii au fost aduși cu 
gendarmiî și siliți se subscrie protocolul. Vom 
publica o corespondență amănunțită.

Cronică scandaloasă.
Lucru naibii. In »Tribuna« nr. 273 

domnul A face un reasumat biografic al în- 
temnițaților din Bocșa, cari ar fi ars un steag 
unguresc la 10 Maiu.

Unii dintre întemnițați sânt oameni foarte 
săraci și susținători de familii. Datorința noa
stră — zice dl — ar fi dară să-’i spriginim 
si să le ușurăm greul vieții. Contribuirile 
eventuale s’ar putea trimite dlui advocat Co- 
riolan Bredicean la Lugoj*.

Lucru fiumosl
In nrul 275 al «Tribunei» însă, vine dl 

Bredicean și declară, că d-sa nu primește co
lecte, căci colectarea nu este permisă!

Lucru cu cunoștință de causăl
Vin însă și dnii dela „Tribuna" și zic, că 

colectarea e — permisă..
Lucru naibii! Eată de ce. Nu e mult 

de când domnii dela «Tribuna» paradau cu 
apelul lor pentru nefericiții din Mehadica. 
Apelul a aflat răsunet în toate părțile locuite 
de Români și ajutoarele în bani nu au lipsit. 
Dar’ ce să vezi, „Tribuna" nici până astăzi 
n’a publicat toate colectele, ear’ pe timpul 
procesului Mehadicanilor, încrezutul lor din 
Caransebeș li-a scris de trei-ori și li-a tele- 
grafat odată, după o parte din bani, dar’ 
răspunsul sunător ca ’n palmă.

Numai cunoscănd lucrurile acestea se pot 
înțelege cuvintele domnilor dela «Tribuna», 
cari zic: dacă dl Coriolan Brediceanu nu pri
mește ajutoarele eventuale, le primim noi. 
ffi rugăm a nise trimite, căci acest 
lucru legea nu-'l oprește". Știe-multe.'♦

Cu toată lumea! Când acum un an 
isbucnise «crisa» la «Tribuna», noii «șefi» se 
folosiau ca de-o armă tare în contra «trădă
torilor», de tinerimea universitară, care, spu
neau, e cu ei! Azi, după un an, și după-ce 
n’a mai rămas nimic neocărît în inteligința 
română, după-ce «leul» de odinioară Lucaciu 
a fost redus la o figură de compătimit, ar- 
chiereii noștri dela unu pân1 la unu crestați, 
luptătorii cei mai buni naționali isbiți, ne mai 
având pe cine «disciplina», «Tribuna» a luat 
la refec pe tinerii universitari, și pe cei din 
Pesta ’i-a și «nimicit», simt, pentru ea, niște 
oameni pentru cari v'—p nici loc nici vreme 
să mai step ’ - oare nu e cer

ea asta vrea

NOUTĂTI
„Tribuna Poporului" apare Luni, în mă

rime de 8 pagine, având în frunte cuvântul 
pe care inițiatorii sei, vre-o 25, îl adresează, 
subscriindu-’l, cătră public.

*
Comitetul „Reuniunii femeiler române 

din corn. Hunedoarei" a ținut Dumineca tre
cută ședință, în Deva, hotărînd ca pe ziua 
de 14 Febr. se se convoace adunarea gene
rală a Reuniunii, în care se vor faee mai 
multe propuneri de un interes deosebit.*

Producție teatrală în Orăștie. Tinerii 
diletanți români din Orăștie arangiază Joi, a 
doua zi de Crăciun, o Producțiune teatrală 
în sala hotelului «La Leul de aur» (Cs6sz). 
începutul la 7 ore seara. Venitul curat este 
destinat pentru procurarea de cărți, pe seama 
elevilor săraci dela școala română din loc.

Programul: 1. „Vlăduțul mamei", comedie, 
jucată de: dl Petru Muntea (Vlăduț), Rusa
lio Ionescu (Iftimie Sbîrciog), Alexandru Io- 
nescu (Costică Șoimescu), d-șoara Lucreția 
Iancovici (Sevasta, mama lui Vlăduț), d-șoara 
Leontina Deneș (Smarandița, fiica lui Iftimi);
2. „Surugiul", cântecel comic de V. Alexan
dri, predat de dl Constantin Baicu; — j. „Ar- 
vinte și Pepelea", vodevil jucat de dl Deme- 
triu Martin (Arvinte), Ioan M. Corvin (Pe
pelea), d-șoara Lucreția Iancovici (Mandica). 
După producțiune, urmează joc.

*
Un tablou frumos. Un pictor din Viena, 

s’a hotărît se facă un mare chip pe pânză, 
care se înfățișeze una dintre cele mai fru
moase scene ale petrecerii M. Sale împăra
tului Francisc losif în România în toamna 
trecută. Ear’ una dintre acele scene este și 
aceea, când pe câmpul dela Cottoceni, M. Sa 
Regele Carol I. în fruntea armatei, primește 
pe M. Sa împăratul nostru, dându-’i raportul 
milităresc despre trupe. Clipa aceasta a stării 
față în față a înalților domnitori dinaintea 
oastei române, mai mulți fotografi s’au grăbit 
a o prinde în chipuri. Dc pe o astfel de 
fotografie pictorul vienez a pictat un tablou 
mare, pe care a mers în săptămâna trecută 
însuși M. Sa împăratul se-’l vadă, și văzen- 
du-’l ’i-a plăcut foarte, spunând că samănă 
foarte bine. Tabloul s’a trimis deja M. Sale 
Regelui Carol, dar’ același pictor va pregăti 
unul tot așa și pe sama M Sale împăratului 
nostru. *

Noul episcop al Lugoșului, Dr. Dem. 
Radu, va fi sfințit de episcop la 11 Februa
rie n. în ziua de trei ierarchi, în catedrala 
din Blaj, ear’ instalarea sa în scaunul de epis
cop se va face în Lugoș la 28 Februarie a. c. 
Episcopul a fost săptămâna trecută de a cer
cetat Lugojul. *

Castelul lulia Hașdeu. Profesorul B. P. 
Hașdău ’și-a zidit un măreț castel în Câm- 
pina. Cum bătrânul învățat adoară și azi 
mai presus de toate memoria genialei sale 
fiice lulia, răposată la vîrsta de 16 ani, după- 
ce dăduse dovezi neîndoioase de un rar ge
niu, —- a dat palatului numirea de Castelul 
lulia Hașdeu.

*
„Corporațiunea industrială din Orăștie", 

își începe activitatea sa cu 1 Ianuarie i897. 
înscrierile în reuniunea pentru ajutorarea bol
navilor se vor efectul zilnic înainte de ameazi 
dela 9—11 ore, după ameazi dela 3—5 ore 
în localul reuniunii, strada Berăriei nr. 10.*

Dar bisericii. Dl Mărâ Lăszlâ, mare pro
prietar în Demșuși, a dăruit pe seama bise
ricii gr.-or. din Salașul-superior un potir, disc, 
svezdă, copie și linguriță, pentru împărtășirea 
Sfintelor Taine, în preț de 90—180 fl., drept 
suvenire de pie memorie a răposaților șei 
părinți Mărâ Lfirintz și Lukăcs Leontina, 
pentru-ce ’i-se aduce și pe această cale 
mulțumite. Zacharia Muntean, paroch gr.-or.

*
îndreptare. Privitor la notița noastră din 

numărul 48 despre lucrurile urîte ce s’ar fi 
petrecut în Almașul-de-mijloc, că s’ar fi spart 
ușa la biserică, pentru a putea întră preotul, — 
primim o lămurire, că adecă lucrul s’a petrecut 
mai blând decum ne fusese scris nouă. Preo
tul Hancheș venise să slujască; crâsnicnl însă 
nu da cheia, spunând că e la ait om în sat, 
ca să nu se poată servi. După o așteptare 
prea lungă, da, s’a deschis ușa bisericii for
țând încuietoarea, căci altfel preotul spunea 
că-’și bat joc de el aducându-’l și nelăsân- 
du-’l în biserică. încuietoarea s’a reparat în
dată earăși. Preotul Hancheș n’a mers pe ne
drept, ci având și densul (și și preotul din 
Ardeu) îngăduință dela oficiul protopopesc. 
In urma neplăcutei întâmplări însă, d-sa n’a 
mers mai mult să servească în numita paro- 
chie. Nemulțumirea vine de acolo că Ardeul 
e prea departe de Almaș, e al patrulea sat, 

și părintele Glodean și pe lângă asta mai are 
în administrare vre-o 2 parochii, așa că abia 
vre-odată în lună de poate merge în paro- 
chie, pe când în comunele vecine și de tot 
aproape de Almaș, sunt preoți cari ar putea 
administra mai des i și poporului ’i-ar fi 
mai ușor a merge la dînșii când are trebuință.*

Matriculant Jidan. In 15 Dec. a avut 
loc în comuna Grădiște (corn, nostru) 2 ale
geri de matriculanți. Una pentru comunele 
Grădiște și Hobița, alta pentru comunele 
Păucinești și Zăicani. Pentru comunele Gră
diște și Hobița a fost ales tinărul Litsek 
Gyula din Grădiște; ear’ pentru comunele 
Păucin“ști și Zăicani a fost pus cu puterea 
din partea stăpânirii de «magy. kir. matri
culant civil»: știți cine? — Tordai Bcrtalan! 
Jidanul aruncat din slujba de notar al Den- 
cului-mare, pentru multe »isprăvuri» patrio
tice, încât nici «drepții» noștri cârmuitori nu 
’l-au mai putut coperî și iertai Acum eată-’l 
mutat numai cu câțiva chilometri într’altă 
parte, și făcut — popă de legea nouă! Re- 
presentanța comunelor ce e drept a fost che
mată la alegere, dar’ a ei voință nu a fost 
luată în seamă si astfel poporul amărît în 
suflet zicea: «La ce ne mai chiamă la ale
geri, dacă nu ascultă de noi». Se auziau zi
când:» E foarte trist, ca un creștin și încă 
Român să se căsătorească la... un Jidan». Vai 
de noi sub ce legi am ajunși

*
Inaintrre. Din Viena ni-se împărtășește, 

că dl Drd. Aurel Tincu a fost de curând 
denumit de asistent lângă profesorul Warne- 
kros dela universitatea din Berlin. In 29 Dec. 
dl Tincu a și plecat la Berlin.

*
întregire. Sântem rugați se întregim mul

țumită publică din Deva, tipărită în numărul 
nostru trecut: au mai solvit pentru acel con
cert încă dnii S. Horvat, procuror, 2 fl ; Se- 
rafin Olariu 50 cr., N. Stanciu 1 fl., — și să 
îndreptăm 2 cifre, anume că dl I. Șerban a 
dat 4 fl. 40 cr. nu numai 3 fi. 40 cr., er’a 
dl I. Șerban a dat 1 fl. nu numai 20 cr.

O plângere.
Din Bistriță primim dela 7 locuitori ro

mâni cunoscători de carte, o scrisoare mai 
lungă în care ni-se plâng asupra multor ne
ajunsuri sociale și bisericești. Scoatem din- 
tr’însa următoarele:

Sântem, dle Redactor, peste 450 familii 
române în Bistriță, peste 3000 suflete, și pe 
lângă parochia din Bistriță mai aparțin și 
filialele Vinda, Zsolna, Aldorfu, Penticu și 
Beșineu, care încă dau foarte mult de lucru 
parochului administrator, totuși numai un 
preot avem, din care causă afacerile biseri
cești ni-se împlinesc numai cu foarte mari 
scăderi.

Din nepăsarea senatului bisericesc, casele 
bisericești care ar putea aduce cel puțin 
4—500 fl. la an, de un an parte stau goale, 
parte sânt date gratis, însă nu la vre-un om 
serac, ci la un tinăr cu venit de 800 fl. la an.

Tot din negrija acelui senat, biserica 
noastră a fost pedepsită din partea Direcțiunii 
finanțiale cu 120 fl. pedeapsă de timbre.

Fiindcă școala noastră confesională nu 
are puteri didactice deajuns, cea mai mare 
parte dintre Români își trimit copiii chiar ca 
începători la școalele străine.

Școalele străine germane și maghiare 
sânt cercetate în tot anul aproape de 300 
copii români, însă religiunea li-se propune 
cu foarte mari scăderi, ear’ de limba ro
mână nime nu se îngrijește.

Se plâng mai încolo cei 7 locuitori, că 
întemeiaseră în Martie 1895 o Reuniune de 
meserieși, ale cărei statute ministrul le-a re
trimis spre oare-care întregire, și acum dela 
începutul anului de față până azi stau la un 
domn advocat neîntregite și nimeni mai in- 
teresându-se de lucru.

Și așa mai departe și alte rele ce ar cere 
grabnică lecuire și pornire spre mai bine a 
lucrurilor.

Am dat deocamdată cu toată cruțarea și 
blândeța aceste știri, în bună-credință că au
toritățile bisericești, și inteligința română din 
Bistriță vor face cele de lipsă, ca (plângerile 
să nu se repețească și agraveze!

Convocare.
Prin aceasta se convoacă adunarea gene

rală a reuniunii învățătorilor gr.-or. români 
din districtul Zarand pe zilele 29 și 30 De
cemvrie a. c. în Brad.

La această adunare sânt poftiți a parti
cipa toți membrii precum și spriginttorii 
reuniunii,

PROGRAMA:
Ședința I. Duminecă în 2cp Dec. a. m.
Serviciul divin împreunat cu chemarea 

Duchului Sfânt, după terminarea căruia se 

va deschide ședința prin președinte la 101 3 
ore a. m. în localul școalei poporale din loc.

2. Constatarea membrilor presenți.
3. Statorirea programei.
4. Presentarea de exibite între cari și ra

portul general.
5. Alegerea comisiunilor.

Ședința a Il-a în 2 cp Dec. la 2 ore p. m.
6. Constatarea presenților.
7. Verificarea protocolului ședinței prime.
8. Discusiune asupra temei: »Cari temeri 

sânt normative la premierea elevilor cu oca- 
siunea examenului de vară».

9. Constituirea reuniunii pe un nou pe
riod de 3 ani.
Ședința a IH-a Luni în 30 Dec. la a. m.

10. Constatarea presenților.
11. Verificarea protocolului ședinței a doua.
12. Prelegere practică din Abecedarul de 

Ioan Popescu: >d cu ton înmuiat» de Geor- 
giu Jula.

13. Prelegere practică din limba maghiară: 
«adiectivul ca predicat» de Arseniu Duma.

14. Prelegere practică din comput: «mul- 
tiplicațiunea cu multiplicatorul de mai multe 
cifre» de Maria Cristea.
Ședința a IV-a Luni în 30 Dec. la 2 ore p. m.

15. Constatarea presenților.
16. Verificarea protocolului ședinței a 3-a.
17. Raportul comisiunilor.
18. Statorirea budgetului pe anul 1896/7.
19. Alegerea unei comisiuni pentru veri

ficarea protocolului acestei ședințe.
20. închiderea adunării.
Brad, la 18 Nov. i896.

Vasiliu Damian, 
președinte.

FEL DE FEL
Oare cu lămpaș electric
In Ungaria-millenară, 
Ar găsi azi Diogenes 
Ce căuta la el în țeară? —

*
Ea altceva vrea să știel 
Un tinăr îi șoptește cu mult foc unei co- 

conițe frumoase:
— Domnișoară, D-Ta ești singura fată pe 

care o iubesc în lumea astal...
— O, asta e lucru cu totului de-a doua 

mână. Se poate că mă iubești, dar’ lucru de 
căpetenie e acela, că eu sânt oare acea fată 
pe care D-Ta vrei s’o iei de nevastă?

POSTA REDACȚIEI.
Tuturor cetitorilor noștri:

Serbători vesele și fericite!
D-nei A. B. în S. Vă sântem recunoscători pen

tru bunăvoință, dar’ traducerea nu e potrivită pentru 
foaia noastră. Gluma ceealaltă va apare.

Dlui R. — în V. In cel de față nu ne-a mai în
căput; în primul din anul viitor apare. Scuză că n’a 
apărut notița trimisă pentru postă. Sosise prea târ
ziu, ear în săptămâna următoare o credeam neactuală. 
Altă-dată cu plăcere

Dlor „Asistenți" în Dobra. Având deja un articlu 
în cauză pentru numărul de față, din a D-Voastre n’am 
luat. Poate ceva în cel viitor.

Pentru redacție responsabil: Ioan M. Corvin.

Dr. August Drăghici 
medie 163 (538) 1-5 

ordinează, în Deva, zilnic între orele 
2—3 d. a. în casele dlui Alexandru 

Moldovan, în piață.

929 <«■ 162 (539) 1-1

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirt birdsăgi vâgrehajtd az 1881 âvi 

LX. t.-cz. 102. țj-a ârtelmâben ezennel kOzhirrâ 
teszi, hogy a kdrOsbănyai kir. jărăsbirdsăg 1896. 
âvi 7630 es 7631 szămu vâgzâse kdvetkeztâben 
Candrca Gerasim tlgyvâd ăltal kâpviselt Ris- 
kutzâ Dumitru javăra Popovits Iovu a. Idzsi 
ellen 32 frt. âs 34 frt s jăr. erejâig 1896. âvi 
oktdber h6 20-ăn foganatositott kielâgitâsi ve- 
grehajtâs utjăn lefoglalt âs 397 frt 20 krra 
becsUlt takarmâny, szarvas marhâk, tolgyfa 
szâlak âs egyâb hâzi tărgyak âs eszkdzOkbdl 
âll<5 ingâsăgok nyilvănos ărverâsen eladatnak.

Mely ărverâsnek a kbănyai kir. jbirâsăg 
7742 1896. sz. vâgzâse folytăn 32 frt âs 34 frt 
tdkekovetelâs, ennek 1895. âvi szeptember h<5 2 
napjătâl jârâ 5o/0 kamatai âs eddig Osszesen 
47 frt 65 krban birâilag măr megăllapitott 
kdltsegek erejâig Riskulitzăn a vegreh. szenvedd 
hâzănăl leendâ eszkozlâsâre 1897. evi janilăr 
ho 12-ik napjănak âelelotti 10 orâja hatăriddul 
kituzetik âs ahhoz a venni szăndâkozâk oly 
megjegyzâssel hivatnak meg, hogy az ârintett 
ingdsăgokaz 1881. âvi LX. t.-cz. 107. âs 108. §-a 
ârtelmeben kâszpânzfizetes mellett, a legtdbbet 
igârdnek beesăron aiul is el fognak adatni.

Kelt Kbânyăn 1896. âvi Dec. 24 napjăn. 
Csues Gyula, 

kir. bir. vghajtd.
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164 (540) 1—3

Subscriitorii acțiitor institutului de credit și de economii „ZLAGNEANA" socie
tate pe acții în Zlatna se invită prin aceasta, în virtutea §-lui 154 al legii comerciale, la 
adunairea generală constituantă care se va ținfe în Zlatna Sâmbătă la 27 
Martie st. n. 1807 înainte de ameazi la 10 ore, în localul școalei gr.-or.

OBIECTELE:
1. Raportul fundatorilor.
2. Constatarea subscrierii capitalului social.
3. Stabilirea statutelor societății.
4. Constituirea societății cu capital social 100.000 coroane (50.000 fl. v. a.)
5. Alegerea comitetului de supraveghiare.
6. Absolvarea fundatorilor de responsabilitatea normată în § 152 al legii corn, 
în sensul §-lui 155 al legii comerciale, fiecare acție subscrisă dă un vot, mai

mult de 10 voturi însă nime nu poate exercita, ear’ subscriitorii pot participa la adunare 
sau în persoană sau prin plenipotentați.

Din ședința fundatorilor societății pe acții „ZLAG NBANA“, ținută la Zlatna la 
12 Decemvrie 1896.

-544 LIBRĂRIA
lui
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H. Graef în Orăștie (Szâszvâros)

George Vișia
președinte.

Emanuel Besa
notar.

TW

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 intreprindeie 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!
Am zidit până acum frumoasele școli din comunele Bomos, Bouioșel, Balomir, etc. 

In Orăștie: școala catolică, asilelc de copii, sinagoga evreilor, sala de gim
nastică a COllegiului etc., ear1 acum am în întreprindere biserica din Beriiu și cea din 
Câmpuri- Sur duc, și alte edificări.

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

146 (541) 3—15 Nieolae Fărău,
edilicător, în Orăștie.

H. Graef recomandă onor, public librăria sa bogat provăzută cu 
tot felul de cărți, anume cu: toate cărțile de învățământ, atât pentru 
școalelepoporale cât și pentru gimnazii, precum și tot felul de recuisite 
de școală: caiete și unelte de desemn, condeiun, tăblițe, hârtie, ș. a.

Ear’ îndeosebi publicului roman recomandă frumoasele întreprinderi 
literare ce apar la București și Craiova în România, și anume:

Biblioteca pentru toți“
editura d-lui Carol Miiller în București. Apar în fiecare lună 
2—3 volume frumoase ca înfățișare și neprețuit de bune ca 
cuprinși Au apărut din ea până acum 89 numeri. A să vedea 
cari sunt, la «Bibliografie». Fiecare număr costă numai 16 cr.

Asemenea recomandă onoratului public iubitor de literatură publicația numită:

„Biblioteca de popularisare‘‘înccXae
Director . Hussar, editor Ralian și gnat Samitca. A publicat 
până acum 23 volume (vezi «Revista Orăștiei« nr. 16 a. c. 
la «Bibliografie»). Fiecare volum costă numai 16 cr.

in urmă recomandă onoratului public cea mai nouă publicațiune, numită:
D.' ț-,1 i ^-.4- » , ry din Craiova, odată de G. Sfetea. Publică

țjtJlUllULCLcl llC/Lid volumașe de câte 40—50 pagini, de cu
prins ales și bun, cu numai 8 cr. fiecare volumaș.

Despre tot ce a apărut nou în aceste folositoare publicații, „Revista" 
vestește pe cetitori la rubrica „Bibliografie" ori „Cărți nouă‘‘. Totul să poate 
procura dela librăria mea în Orăștie. La comande prin postă, trebue adaus, 
peste preț, un timbru de 3—5 cruceri pentru porto.

La cumpărări mai mari de hârtie și tipărituri se dă rabat însemnat.

Ori-ce cărți, literare ori de știință, românești, ungurești, 
nemțești sau în alte limbi, ce nu le-ar avea deja, să procură 

îndată de această librărie!
'■ -/I

.e.

•' s

n

88 (542)

'".Tr . -U

Stabiliment de Seri
și sânt în posiție să servesc în ori-ce vreme cu ori-și-oe fel de flori!

Fac totodată cunoscut, că primesc și efectuesc îndată co
mande de buchete de nuntă, buchete de pept, buohete- 
mackart, cununi naturale și artifioiale pentru morminte

■ <

| FLORI.
Am onoare a aduce la cunoștința publică, că am deschis în 

ț Orăștie un

etc. cu cele mai moderate prețuri.
Comandele din afară se efectuesc îndată și , » / 

se garantează pentru sosirea lor în stare bună.
Elisa Hedwig Jz /

florăreasă. 15 — 26 Nf

«Ț « « « tt BUCHETE DE M'M.i
..............--

11!yto.y 4 ■ -Mrttio..

ATELIER de TÂMPLAR
ȘI

DE OBIECTE FUNEBRALE!DEP0SIT
Subscrisul îmi 

public din Orăștie

Drumul țerii Nr. S.

Casu proprie.

iau voe se atrag binevoitoarea luare aminte a onor, 
și jur, asupra bogatului meu magazin cu tot felul de

Se caută un neguțător!
In comuna Mada (p. u. Geoagiu, Algyogy) 

simțindu-se foarte mult lipsa unui neguțător, atragem 
pe această cale atenția pricepătorilor în ale neguță- 
toriei asupra acestei comune, de peste 300 familii, 
unde un neguțător priceput, poate avea un venit 
anual dela 1200 fl. în sus!

Cu informații mai deaproape servește eventualilor 
competenți subscrisul:

160 (543) 2—3 Iosif Bogdan,
preot gr.-or.

precum: scaune, paturi, mese, dulapuri, canapele, etc. ce se află 
totdeauna gata, ori, la dorință, se gătesc după plac și în grabă!

îmi recomand mai departe

Deuositiil de lucruri trebuincioase la înmormentari,

decând am aceste bogate magazine, în casele 
3), ear’ acum le-am arangeat și îmbogățit de

»Minerva« institut tipografic, societate pe acții.

cruci, 
cununi de mort, 

și toate 

guașele 
de 

lipsâl
mele proprii 

nou și temeinic i

precum:

sicriuri,
de

aramă, nuc,
goron și de

brad,
pompoase ori

simple;
Sânt 19 ani

(drumul țerii Nr.
Rugând onoratul public pentru numeroase comande, îi promit lucru 

bun cu prețuri foarte ieftinei

145 (545) 3—15
George Brassai

măsar.

Pentru tipar


