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Invitare de abonament.
Deschidem prin aceasta nou abona

ment pentru anul ce începem, 1897, 
la

„Revista Orăștiei14.
Foaia va apare și mai departe că

lăuzită de aceleași dorințe, de care și 
până aci: de a fi anume o paznică cre
dincioasă a Românismului peste tot, 
aducând știri despre tot ce se petrece 
mai însemnat în vieața publică a Ro
mânilor de pretutindenea, îndeosebi însă 
priveghind asupra mersului treburilor 
românești din comitatul Hunedoarei, și 
străduind a da, după putință, ajutor cu 
sfatul seu, pentru ducerea și înălțarea 
tot spre mai bine atât a desvoltării noas
tre naționale, cât și a celei materiale, 
economice, în aceste părți!

In anul trecut, 1896, am dat două 
premii abonaților noștri, unul la mijlo
cul anului: tabloul viteazului Iancu, 
ear’ acum la sfîrșitul anului, chipul țe- 
ranului erou dela 1784: Horia.

Pe viitor vom da câte cinci premii: 
două tablouri naționale în forma celor 
din anul trecut, și trei premii literare: 
trei cărticele, cu poesii, nuvele, glume, 
etc. retipărite pe ales din foița »Re
vistei®.

Rugăm drept aceea pe toți binevoi
torii foii noastre, să ne dee sprigin și 
în anul pe pragul căruia ne aflăm, și 
să cerce a ne spori abonenții, ca cu atât 
mai ușor să putem face lucruri tot mai 
frumoase și tot mai bune!

Apa re în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII

Aurel Popovici-Barcianu, director.

Prețul de abonament la „Revista Orăș- 
tiei,‘ rămâne tot cel din anul acesta:

Pe patru luni . . . 1 fl. — cr.
Pe jumetate de an 1 „ 50 „ 
Pe un an întreg . 3 „ — „

Domnii abonenți vechi sunt rugați a în
semna pe cupon (locul pentru scris), numărul 
de pe fașia sub care primesc foaia, ear’ abo- 
nații noi, a ne scrie cât se poate de curat 
numele lor și locuința.

Administrația
„Revistei Orăștiel“.

Străjile poporului.
Este neamul nostru românesc în 

această țeară, fără îndoeală greu ame
nințat în ființa sa de cătră dușmanii 
lui de veacuri.

Lovituri după lovituri, cari de cari 
mai îndelung plănuite și chibzuite, se 
îndreptează asupra lui, ca loviturile mi- 
șelești de secure la trunchiul falnicului 
stejar strein, sau ca aruncările haitei 
sălbatice de lupi, asupra stânei de bune 
și blânde oi!

Când turma trece prin locuri pri
mejdioase și în vremuri primejdioase, 
lipsă mare e de îndoirea și întărirea pa
zei în apropierea ei.

Poporul nostru trece prin vremuri 
într’adevâr primejdioase pentru el.

Primejdiile își au și ele foloasele 
lor: deșteaptă și ridică adesea puteri 
de apărare în locuri și în măsuri, pe 
care vremuri obicinuite, nici-odată poate 
nu le-ar fi ridicat.

Ridicatu-s’au și în mijlocul primej
duitului nostru neam, tocmai în vederea 
primejdiilor, mulți și falnici străjeri na

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva“ în Orăștie.

ționali, bărbați cu durere de inimă și 
cu jertfire de sine pentru poporul ro
mânesc, cari străduință multă pun întru 
a face ca loviturile îndreptate asupra 
lui, să aibă soartea săgeții ce se lo
vește de stâncă, sfărîmându-se și căzând 
jos fără a-’i fi putut pricinui vre-o 
stricăciune!

Pentru a putea face ca lupta de 
împotrivire, și de păstrare a naționali
tății, să fie mai cu putere, mai cu sorți 
de isbândă, luptătorii au întemeiat și 
întemeează unde pot, foi naționale, prin 
care aduc la cunoștință ce s’a întâm
plat aici, ce dincolo, ce se plănuește 
de urgisitorii noștri și ce e de făcut în 
fața tuturor.

Străji credincioase și bune.
Dar’ bunătatea lor de puține roade 

aducătoare va rămânea, dacă marea 
obște a poporului, nu se va interesa și 
ea și nu se va aduna în jurul lor, as- 
cultându-le vorba și sfatul.

Intrăm în anul nou 1897 cu întreg 
numărul de străji, foi naționale, ale po
porului nostru, nici una voind să ră
mână napoi, ba înmulțindu-ne chiar.

Marea obște văzând bunăvoința și 
gândurile curate de care se călăuzesc 
foile noastre, dee-le tot ajutorul ce 
omenește e cu putință, și cerce a se 
pune în tot mai strînsă și mai întinsă 
legătură cu ele!

Fiecare cărturar român în comuna 
sa, fie pentru popor un răsunet despre 
ce află în foi că se întâmplă în lumea 
mare, ear’ pentru foi un răsunet despre 
ce se întâmplă în poporul din nemijlo
cita sa apropiere.

INSERȚIUNILE:
Un șir garmond prima-dată 5 cr., a 2-a oară 
4 cr., a 3-a oară 3 cr. și timbru de 30 cr. 
Atât banii de abonament cât și pentru inserțiuni, sunt 
a se trimite la adresa: „Miner va“ institut tipografic 

în Orăștie (Szăszvăros).

Ca astfel legăturile de pază a scumpei 
noastre naționalități, biserici și școale, 
să se întărească întreit în fața viitoru
lui, încât ca zăgazuri nebiruite să stăm 
în contra valurilor dușmane ce amenință 
a ne îneca.

Tinzând unii altora mână, răzimân- 
du-ne unii pe alții și frățește ajutându-ne 
împrumutat, ne vom întări și înălța în 
ciuda tuturor opintirilor păgâne ale 
dușmanilor noștri.

Rugând pe toți cetitorii noștri a ne 
fi de ajutor în lucrarea noastră aceasta, 
în decursul noului an le dorim:

An nou cu bine!

Sermanul popor.
— Pricina pedepselor dela Voia. —

Dl Dr. A. Muntean, advocat în Orăș
tie, s’a ridicat în adunarea de Luni a 
congregației comitatului nostru, și pe 
temeiul celor scrise în „Revista Orăștiei“ 
a făcut dorita interpelare la adresa vi- 
cișpanului.

’L-a întrebat anume, că are d-sa știre 
despre aceea, că fisolgăbirăul Beke dela 
Geoagiu, a eșit și a pedepsit pe vre-o 
30 de oameni din comuna Voia, pentru- 
că au zidit fără înștiințare case noue, 
și de fapt statutul de zidire, în putere 
la noi de doi ani, lor nu le fusese pu
blicat ?

Cere ca vicișpanul să pornească cer
cetare aspră în pricina asta, să nimicească 
osânda dictată oamenilor și să pedep
sească pe slujbașii vinovății Ear’ pentru 
încungiurarea alor astfel de nedreptăți 
pe viitor măcar, să publice toate regu
lamentele comitatului, traduse românește, 
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Scrisoare.
Amicei mele G. B.

Te miri c'un gest de supărare 
De-al sufletului meu pustiu, 
Un vers măcar de fericire

De nu mai scriu.

Iubitul meu nu ml desmiardă
Drăguțo, ca sl poți ceti
Vr'o scenă de îndrăgostire, 

Cum ai dori.

El e un zeu, ce nu- și arată,
Celor mai mici al seu cuvent, 
Pricepe-veit copilă dragă,

Amoru-'mi sfanți

Păgânii îți făceau un idol,
Și unei pietri se ’nchinau,
Dar1 dela ea in a lor suflet

Câte sperau.

Iubitul meu nu-mi dă la ruga-mi 
Răspuns dorit din al seu cer,
Dar câtă hrană- mi varsă ’n suflet 

Acest mister ....

Elena din Ardeal.

Adormi frumos.
De mult s’a dus soarele jos
Și păsărelele s’adună, — 
De-acum, copilă, sara bună, 

Adormi frumos.

Prin ramuri vrăbii s’au pitit, 
Sub aripi capul și-’l-au pus 
Și dorm — și satul doarme dus 

Somn liniștit.
Păpușa doarme cum o culci, 
Adormi cu dînsa împreună; — 
Somn liniștit și noapte bună 

Și visuri dulcii..

O, lasă-’mi.
O, lasă-’mi privirile-’ți încă;
Cu farmecul lor mă pătrunzi.
Eu văd, eu sorb marea adâncă 

în ochii profunzi.

Și capul meu ține-’l pe sin —
Și lasă-mă ciasuri așa:
Eu simt că porți cerul senin 

In inima ta.

Cu brațul cuprinde-mă eară, — 
O mână pe frunte-’mi s’o treci: 
Respir calmul nopții de vară 

In brațele-’ți reci I

Micuța.
5

Mamă, eu te rog frumos —
Ș’o să-’mi spui, că tu ești bună:
Cum în donița cu apă
Stă copila cea nebună?
Azi în doniță cu apă
Am văzut o fată, una
Ca și mine și zău, mamă,
Cum rîdeam, rîde? nebuna.
Eu rîdeam mereu de dînsa, 
Ea de mine-a rîs într’una.
Pân'am început a plânge — 
Și ca mine-a plâns nebuna.
Și ’mi-a fost așa de ciudă
C’am vrut donița s’o stric:
S’a vărsat atuncia apa -— 
Dar' n’a fost, mamă, nimic.

Si când ...J
Și când o clipă te-am văzut,
Minune dulce și senină,
A fost întâiul pas făcut 

înspre lumină.
Și când cu ochii ’n jos rămas 
’Mi-ai dat o gură ca de foc,
A fost acela ’ntâiul pas

Cătră noroc.
Ear’ când cu lacrimile ’n glas 
’Mi-ai zis să uit că te-am iubit
A fost acela ’ntâiul pas

Nenorocit. A. Stavri.

Țiganul la popă.
Rătăcește un Țigan drumul când se în

torcea dela oraș unde se dusese să vănză 
niște scoabe, și abia după mult umblet ni
merește într’un sat tocmai când se înoptase 
de tot. La marginea satului vede o casă 
mai curățică. Bate la ușe și aude un glas 
bărbătesc întrebând din lăuntru:

— Cine e acolo?
Om bun, răspunde Țiganul.
Stăpânul căsii trase zăvorul de din lăun

tru, crepă ușa și se uită să vadă cine e.
— Dă-’mi sălaș noaptea asta, taică pă- 

rinteo, (că popă era stăpânul casei) că uite 
ham rătăcit satul și ’ți-oi face și io o treabă.

’L-a lăsat popa de a întrat în casă.
Țiganul ’i-a mulțumit, ’și-a întins într’un 

colț o dulamă ce o avea pe el și s’a trântit 
să se culce.

In vremea aceasta preoteasa întinse o 
masă... știi d’alea popeștile, și se așeză cu popa 
și îmbucă...

Țiganul de colo:
— Iii, taică părinteo, ce mai mâncare zeu!
— Ei, păi Țiganul tot Țigan.., Nu-’ți 

ajunge că nu te lăsai să degeri afară, acum 
mai ceri și de mâncare, zise popa care era 
sgârcit foc.
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în «Revista Orăștiei», după-cum s’a și 
adus altfel hotărîre în o altă adunare, 
din anul trecut, la propunerea d-sale.

Vicișpanul a dat îndată răspuns dlui 
Dr. Muntean, spunend că are cunoștință 
despre pedepsirea oamenilor, fiindcă au 
fost la el, nu de mult, rugându-se să le 
maz lungească terminal de plătire a pe
depselor. Dacă oamenii ar fi făcut re
curs în timpul prescris, în contra pe
depsei ce li-s’a croit, dînsul aproape 
sigur arfi nimicit osânda, dar’ ei n’au 
recurat, terminul a trecut, judecarea 
lor are azi putere de lege, și nu o mai 
poate ridica!

Cu alte cuvinte a recunoscut chiar 
și cel dintâiu slujbaș al comitatului, că 
o nedreptate s’a făcut poporului din 
Voia, de cătră ramolitul betrân fisolgă- 
birău al cercului.

Poporul putea înse, să mai fie mân
tuit de grelele urmări ale pedepsei lui 
pașa Beke, dacă avea cunoștință de 
dreptul seu, de a recura contra pedepsei!

N’a știut însă, și n’a făcut-o.
S’a supus, deprins fiind de vremuri 

cu atâtea loviri și nedreptăți, încât lui 
îi par toate prea firești și de neîncun- 
giurat, de cari scăpare nu este!

Deprinderea aceasta își are și ea 
istoria ei tristă.

In sute de cașuri, poporul nedrep
tățit, face recursuri. Recursurile însă se 
resping toate, întărind osândele instan
țelor mici. Omul rămâne cu banii risipiți 
și pe recurs, și și cu pedeapsa pe grumaz. 
De aci ia apoi învățătura, că a recura 
contra ori-cărei osânde, este deopotrivă 
cu a mai arunca în vent un rend de 
cheltueli, că dreptate tot n’are să ’i-se 
facă. Cine-’i dar’ de vină ? Și neștiința 
poporului, dar’ mai ales răutatea «dom
nilor» noștri, cari au făcut și fac mereu 
să se stingă în popor ori-ce credință 
întru a găsi dreptate prin plângeri și 
recursuri.

Sânt stări bolnave acestea, la a căror 
lecuire va trebui să muncim cu toții ca 
să o facem să urmeze. Ear’ asta se 
poate numai prin o încordată fi eroică 
luptă contra tuturor nedreptăților ce 
ni-se fac!

— Bine părinteo, sărut mâna, nu te su
păra că eu nici n’am cerut, nici nimic, dar’ 
dacă e așa, o să fac Și eu ce a făcut tata 
când nu ’i-a dat să mănânce, și să cază pă
catul asupra dumitale.

Se gândi popa la vorbele țiganului și se 
cam înfricoșă.... «Cine știe ce-o fi făcut tat- 
șeu, cugetă popa, o fi schinguit pe cineva, 
l-o fi omorît... Cine știe!... Dracu mă puse 
să ’l primesc în casă?.. Acum mai bine să-’i 
dau să scap de belea.

Ii dădu.
Mâncă țiganul de parcă se băteau zece 

nebuni la gura lui. După-ce văzu popa că 
s’a săturat îl întrebă:

— Ia spune, mă țigane, ce ziceai că 
a făcut tată-tău când a cerut de mâncare și 
nu ’i-adat?...

— Ce să faaă, cinstite părinte, săracul ?... 
S’a culcat nemâncat I

(«F. p. t.») Dumitru Stăncescu.

O servitoare vine la o doamnă și se îmbie 
să o primească.

— Dar’ pentru-ce ți-ai lăsat pe stăpânii 
de până acum? întrebă doamna.

— Domnu era nervos, răspunde servitoarea, 
și nu putea suferi zuruitul săbiei de husar...

Neștiința poporului. Am pus-o și 
asta ca o vină a Voienilor că li-a remas 
pe gât pedeapsa lui Beke. Dar’ de-am 
cerceta mai aproape, ’l-am afla, sigur, 
și aici tot pe dînsul vinovat. Când a 
dictat oamenilor pedeapsa, spusu-le-a că 
în atâtea fi atâtea zile au drept să 
facă recurs?

Noi nu credem se li-o fi spus. Și 
atunci blăstemăția pedepsei lui este și 
mai mare!

Conducătorii poporului nostru din 
toate părțile, să tragă cuvenitele învă
țături din aceste pățănii și din desba- 
terile ce le facem asupra lor, și unde nu
mai pot să dee poporului lămuriri că 
ce e de făcut și să sară într’ajutorul 
lui și contra celor-ce-’l isbesc crud și 
nedrept!

Convict în Brad.
Corpul profesoral dela gimnasiul ro

mân gr.-or. din Brad a pus temeiu 
unui așezământ de prea mare însemnă
tate pentru noi Românii din aceste părți.

A înființat anume un fond, care să 
crească până din venitele lui să se poată 
deschide un „Gwz'zk/1' pe seama elevi
lor cari cercetează gimnasiul.

Așezământul e de mare folos.
Azi tinerii sunt încuartirați toți pe 

la case private, și hrăniți care cum pot, 
mai cu mâncare adusă de-acasă dela 
părinți, mai cu cost dela gazdele lor.

Atât locuința însă, cât și hrana ce 
elevii o au, și felul cum ei petrec tim
pul liber și timpul de masă, este de 
mare însemnătate pentru creșterea ti
nerilor, și pentru formarea caractere
lor lor.

Nu va trage nimeni la îndoeală, că 
altfel de oameni va dobândî societa
tea din niște tineri crescuți într’un con
vict, unde să aibă și cuartirul și mân
carea, și ca atare stând sub nemijlocita 
și neîntrerupta supraveghere a profeso
rilor și inspectorilor puși anume. Ei 
primesc mereu și mereu îndrumări și 
îndreptări și în vremea șederii în odăi 
și în timpul mesei, și creșterea lor poate 
fi înrîurită neasămănat mai mult spre 
bine, decât atunci când ei vor fi risi
piți prin casele oamenilor în oraș, unde 
fac ce vreau, fără să poată fi din dea- 
juns ori aproape deloc, supraveghiați.

Fără să prea lungim vorba, credem 
că ori-ce părinte român și ori-ce om 
de bine, va înțelege și numai din pu
ținele cuvinte arătate mai sus, că de 
un bun lucru e vorbă, și că datori 
suntem cu toții a da mână de ajutor 
ca dorința corpului profesoral din Brad, 
trup să se facă în cel mai scurt timp!

La 1/13 Februarie 1897, corpul 
profesoral arangiază în Brad, un bal, 
cu scop ca venitul lui curat, să se verse 
în vFondul convictului gimnasial".

Se vor trimite sute de invitări în 
toate părțile și totodată liste de adu
nare de ajutoare pentru nobilul scop.

Toți cei-ce putință au, să dee dar’ 
ajutorul lor la reușita fi materială a 
balului, ear’ cei-ce nu se pot duce, să 
răspundă apelului trimițând sume de 
bani adunate dela cunoscuți și din po
por, pentru mărirea fondului de care 
e vorba.

Numele binevoitorilor adunători de 
ajutoare, precum și a celor-ce n’au în

târziat a dărui, după putință, pentru 
fond, se vor face cunoscute prin ziare.

Dorim să putem arăta un sfîrșit fru
mos, un semn că publicul nostru și pri
cepe și voește să ajuture aceea ce cu 
bun gând și spre al neamului bine se 
pune la cale!

DIN COMITAT
Concert în Hațeg. Diletanții români din 

Hațeg arangiază în favorul înfrumsețării pr o
menadei, Marți, în seara de Silvestru, 31 De
cemvrie v. 1896, în sala hotelului «Mielul de 
aur», un concert cu următorul program: 1. 
«Ouverture Freischiîtz», pentru patru mâni de 
Weber. Executat de d-nele Octavia Barițiu și 
Victoria Popovici. 2. «Reverie russe», pentru 
vioară și pian de J Schlosser. Executat de 
dl Cornel Popovici și d-na Octavia Barițiu. 
3. «Visul», cântec pentru voce și pian de 
Gozlan. Executată de d-nele Elena Popovici 
și Octavia Barițiu. 4. «Variations sur une Oir 
fovorit Serbes», pentru pian, solo. Executat 
de d-șoara Emilia Roman. 5. aj «Berceuse 
slave», pentru vioară și pian de F. Neruda, 
b) «La Straniera», pentru vioară și pian de 
Ch. Danela. Executate de d-șoara Ersilia Po
povici și d-na Victoria Popovici. 6. «Bărbier 
de Sevilla», cântec pentru voce și pian de 
Rossini. Executat de d-nele Elena Popovici 
și Octavia Barițiu. 7. «Symphonie concert», 
trio pentru 2 vioare și pian de Ch. Danela. 
Executat de dl Cornel Popovici, d-șoara Ersilia 
Popovici și d-na Victoria Popovici. La urmă 
un tablou viu: representarea Anului-Nou. După 
concert dans.

*
Regular ea țărmilor Mureșului, 

Intr'un rescript ministerial de curend trimis corn. 
Hunedoarei, ministrul de agricultură face 
cunoscut, că țărmii Mureșului se vor regula 
deocamdată numai dela Seghedin până la 
Zam. Dela Zam în sus numai tocmai unde 
e lipsa foarte mare se vor face după trebu
ință întăriri a țărmilor. Pentru regularea al- 
vie: lui la Gelmar, unde Mureșul își schimbă 
vadul într’una, pricinuind mari pagube, mi
nistrul, precum spune »Hunyad«, pregătește 
un plan anume, și doar’ va da și ceva ajutor.

*
Teatru în Hunedoara. Producțiune 

teatrală împreunată cu dans se va arangia în 
Hunedoara Sâmbăta viitoare, la 16 Ianuarie 
st. n. 1897, în sala hotelului «Hunyadi Vâr- 
hoz». Venitul curat este destinat pentru 
fondul «Reuniunii femeilor române din Hu
nedoara». începutul la 8 ore seara. Se va 
juca: „Drumul de feru, comedie cu cântece 
într’un act, de V. Alexandri, de cătră urmă
toarele persoane: D-șoara Constanța Dă- 
nilă (Mama Balașa); dl Simeon Cistean (Ma- 
tachi Nalb); d-șoara Ana Dănilă (Adela); dl 
Nicolau Macrea (Radu); d-șoara Maria Dima 
(Caliopi); dl Romul Gomboș (Manole); dl 
Petru Moisin (Manolache); d-șoara Victoria 
Dănilă (Ioana); dl Ioan Dima (Sava.) După 
producțiune, dans.

*
Spital în Brad-Musariu. Societatea 

de mine dela Brad-Musariu a cerut voe minis
trului treburilor din lăuntru a țerii, ca să zi
dească acolo un spital privat mai ales pen
tru lucrătorii de bae bolnăviți. Ministrul a 
dat îngăduința.

*
Bal în Hunedoara. La 23 Ian. st. n. 

1897, se arangiază de cătră curatoratul bi
sericii gr.-cat. din Hunedoara un bal în 
favorul bisericii gr.-cat. de acolo.

*
Bal î/n Brad. Corpul profesoral dela 

gim. român din Brad arangează pe ziua de 
1/13 Februarie 1897 un bal în hotelul «Central» 
de acolo, în’scop ca din venitul lui să se spo
rească fondul convictului gimnasial, menit a 
fi de bun ajutor studenților acestui institut.

*
Concert î/n Băița. (corn. Hunedoarei). 

Corul bărb. al biserici gr.-or. din Băița aran
giază un concert-declamatoric Luni în 6/18 
Ianuarie 1897 în sala Calmanești, din Băița 
în favorul fondului corului. Se vor cânta în 
cor cinci cântări naționale, ear’ dnii Avram 
Mihuț, jun., N. Igna, Sabin Mihuț, N. Braica 
și Lazar Gabor vor declama poesii.

Știri politice.
Pertractările între cele două jumătăți ale 

împărăției noastre, Austria și Ungaria, pen
tru încheierea unei noue legături pe. iO ani, 
după știrile cele mai noue, vor fi în curând 
sfîrșite de cătră comisiile însărcinate cu pre
gătirea lor, și pe la mijlocul lui Februarie 
se vor și aduce în dietă planurile pregătite, 
spre a fi desbătute și primite.

*
Foile din Pesta dela 6 Ian. spun că e 

vorbă de o schimbare ce are să se facă în 
minister. Ministrul trebilor din lăuntru, Per- 
czel Dezsâ, are de gând să se retragă din 
guvern. Pricina ar fi, că Bănffy-Pașa la ale
gerile de deputat a trecut peste cercul seu 
de drept de prim-ministru și s’a amestecat foarte 
mult în cercul ministrului de interne, el dând 
îndrumări și porunci, pe care acesta numai 
avea drept să le dee. Lucrul acesta atâta 
’l-a supărat pe Perczel, că și de deputăție 
vrea să se lase. Asta ar fi o bună palmă 
lui Bănffy, ar însemna atâta, că un om care 
a stat foarte aproape de el, și îl cunoaște 
bine, scârbit de purtarea căprarului de pan
duri, necum într’un guvern cu el, dar’ nici 
macar într’o dietă cu dînsul nu mai vrea să 
lucreze I

Dela Cono-res/atie.c, & •>
— 4 Ian. n. 1897. —

Lunia trecută s’a ținut în Deva adunarea 
congregației comitatului nostru. Cornițele su
prem, br. Szentkereszti, a deschis-o cu foarte 
puține cuvinte, felicitând pe cei de față pen
tru venirea la adunare în număr așa însem
nat, și spunând că-’i place când membrii con
gregației arată atâta «interes» pentru lucru
rile comitatului. Bine ar fi, dacă așa ar fi, 
însă venirea alor cam 180 de membri din 
450, a fost interesul de pane, că era pus la 
ordinea zilei alegerea primului vice-notar co- 
mitatens în locul celui pensionat.

Interesul unei părți din membrii munici
pali se arată, durere, numai atunci, când 
este a se da ear „un os de ros“! Și acum 
s’a dovedit aceasta pe deplin, pentru-că după 
alegere, când erau să se pertracteze multe 
treburi însemnate de-ale comitatului era larga 
sală aproape deșeartă!

Onorata redacție să-’mi dee voe a-’i arăta 
treburile mai de însemnătate, de interes na
țional român, și la a căror desbatere au luat 
parte mai mulți membri români.

Din cele 71 puncte a fost de interes 
fundamental nr. 4, prin care guvernul nostru 
«părintesc», ministerul de culte, cere ca co
mitatul să facă un împrumut de 180.000 fi 
pe seama școalelor populare de stat aflătoare 
pe teritorul comitatului! Cererea aceasta o 
face guvernul nesmintit la îndemnul »fiilor< 
sei ce conduc comitatul, și spune că apoi îl 
va plăti el, ministerul, pe conta și din bud
getul seu propriu. Comitatul să Iacă numai 
împrumutul (că bagseama ministerul nu mai 
are crezăment, nu jmai poate face datorii).

Comitetul permanent primește acest îm- 
biemânt aflându-’l de tare inimos și de primit.

Contra acestui lucru, se ridică dl Fran- 
cisc Hossu Longin, și combate atât îmbie- 
mântul cât și propunerea făcută de comite
tul permanent, de a-’l primi, arătând că școa- 
lele poporale de stat, câte se află pe terito
rul comitatulni, sânt tot atâtea așezăminte de 
maghiarisare a poporului român, care face 
mai bine de 9O°/0 a locuitorilor; că guver
nul în toate aceste scoale aplică limba de 
prelegere cea maghiară, deși după însăși le
gea fundamentală din 1868, limba de pro
punere ar fi să fie numai cea română, adecă 
a majorității locuitorilor; ministrul ceară dela 
dietă ajutorul, nu încâlce comitatul în datorii. 
Arată mai încolo cum școalele de stat sânt 
«puiul mamii«, pe când școalele confesionale 
sânt fiii vitregi ai statului și asttel sânt și 
tractate din partea tuturor organelor de stat 
și administrative, cu tot prilegiul și zi de zi. 
Școalele de stat tără ajutoare nu pot înainta; 
ear’ cheltuelile ce se fac cu nu răspund acelea 
deloc roadelor ce aduc. Vorbitorul are teamă 
că ministrul de culte va lăsa cu timpul această
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sarcină în cârca comitatului s’o plătească lo
cuitorii lui; și pentru-că Românii sânt contra 
școalelor de stat maghiarisătoare.

Drept aceea propune luarea dela ordinea 
zilei a acestui obiect, cu atât mai vîrtos, că 
Românii din comitat nu sânt aplicați a se 
maghiarisa, odată cu capul!

Inspectorul de scoale, cunoscutul Rethi 
Lajos, se încearcă a «combate» pe antevor
bitor, spunând că statul atâta este de întărit, 
încât nu este primejdie că n'ar putea plăti 
pe rînd împrumutul, și spune cu o răutate și 
un cinism scandalos, că școalele confesionale 
sunt spre stricarea poporului, că ele nu lasă 
a se cultiva poporul de altmintrelea foarte 
bun și aplicat spre înaintarel și mai vîrtos îl 
ține în întunerec inteligința română I Că nu 
este lege in Ungaria, care să prescrie că sta
tul să ajutoreze școalele naționalităților: drept 
aceea susține propunerea comitetului per
manent.

Dr. A. Muntean, susține cu dovezi 
contra-propunerea dlui F. H. Longin și 
combate pe antevorbitorul Rethi, zicând că 
statul este dator a ajutora școalele naționa
lităților și dacă ministrul de culte stă bun 
că limba de propunere va fi cea a locuito
rilor, este aplicat a vota împrumutul.

Vicarul din Hațeg, N. Nestor susține 
școalele confesionale și arată, că cu înfiin
țarea școalelor de stat, apoi cu băgarea în 
ele a limbii maghiare, organele respective prea 
dovedesc sili și tocmai aceasta este în pa
guba înaintării limbii maghiare; să se lase 
în bunăvoea fiecăruia, că mai curând se 
ajunge la sfirșit plăcut Maghiarilor, dar’ si
luirea mai mult strică.

Propunătorul A. H. Longin combate pe 
Răthi, în mod obiectiv și scurt, recoman- 
dându-’și propunerea sa. Vicișpanul stă bun 
că plătirea împrumutului o va face ministrul 
de culte.

Punându-se la vot, majoritatea primește 
propunerea comitetului permanent, pentru a 
se lua împrumutul de care e vorba.

Acestea din ședința de nainte de ameazi. 
După ameazi desbaterile au fost nu mai pu
țin însemnate și pentru noi Românii. Vom 
da raport în alt număr.

O „întimpinare“.
Câțiva domni, > membri ai sinodului pro- 

topopesc» din tractul Dobrei, ne trimit din 
Dobra o întimpinare la articlul apărut în 
nr. trecut 52 al »Revistei Orăștiei», Iau în 
apărare pe dl adminstrator protopopesc 
Avram S. Pecurariu, și tăgăduesc toate cele 
ce în acel articlu și în alte corespondențe 
de mai nainte, s’a scris despre dânsul. D-lor 
susțin «sus și tare< că dl Păcurariu poate 
representa «cu toată demnitatea» tractul ve
cin cu eparchiile sufragane. In purtarea dlui 
administrator denșii nu aflg nici un greș. 
Chiar și în treaba cu alegerile de deputat, 
s’a purtat foarte corect 1

«S'a declarat — zic dânșii despre acea 
alegere — și o mai relevăm și noi, ca pur
tarea dlui administrator a fost întocmai con
formă intențiunilor conferențelor naționale (?) 
împedecând inteligența de a întră în acțiune 
pe calea corupțiunii, pentru-ca la timp când 
partidul național ar dori să dispună de ea 
în favorul seu, să o poată face nespurcân- 
du-se cu banii I

„Așadar cea mai corectă pur- 
cedere.'“.. ,

*

Cu oameni cari așa încearcă a răstălmăci 
fapte osândite de tot Românul bun, natural 
că nu putem ajunge la înțelegere. A apăra 
în acest fel pe un om, e mai curând a-’l cu
funda însuți I

Ne-am spus părerea în causa asta. Nu 
ne abatem dela ea. Faptele Ie judecăm și 
noi, nu alta, dar', firește, în altă lumină, în 
lumina mândriei naționale și a iubirii de 
neam, ear’ nu a umilirii lui, și în această lu
mină fapta dlui administrator apare foarte 
tristă.

Restul întimpinării e și el de prisos. Noi 
vedem în aceste părți naționalitatea noastră 

foarte primejduită și cu turbare atacată: de 
oameni cari să ne fie de bun ajutor în lupta 
noastră aceasta de apărare avem lipsă, ear’ 
pe cei-ce la prilegiuri date, ne lasă cu onoa
rea națională în baltă, noi nu-’i dorim și nu-’i 
recomandăm nimănui. Atât.

NOUTĂTI
Strămutare. Dl Iuliu Follert, șeful pos

tai al Orăștiei, a fost strămutat ca șef al poș
tei mari din Sibiiu. Este această înaintare 
o meritată recunoaștere a meritelor dlui Fol
lert în purtarea cu onoare și mult zel al 
oficiului.

*
Concert militar în Orăștie. In 17 Ian. 

n. musica militară a Regimentului de infan
terie 82 din Alba-Iulia, va concerta în sala 
hotelului «Szdchdnyi» din Orăștie, începând 
la orele 71 2 seara. Intrarea 40 cr. de per
soană.

*
Concurs. Magistratul orășenesc al ora

șului Orăștie, a publicat concurs pentru ocu
parea postului de archivar la magistrat, cu 
plată anuală deocamdată de 500 fi. Concu- 
renții vor trebui să dovedească cunoștința 
limbilor germână, română și maghiară. Ru- 
gările au a le înainta până la i3 Ian. n.

*
Moarte. Adam Popa, învățăcel de tipo

grafie la «Minerva», a răposat la 6 Ian. n, 
în etate de 15 ani.

*
„De demult", un volumaș de 72 pag. 

cu drăgălașe poesii de Artur Stavri, a apărut 
în «Biblioteca pentru toți« (Nr. 98.) Sânt 
plăcute toate, dovedind îndeosebi talentul 
autorului întru a privi în fumuriile depărtări 
ale trecutului duios și întru a depinge fru
moase priveliști din natură. Tipărim în nu- 
numărul de azi câteva poesioare, de vedere.

*
împăratul Germaniei contra duelului, 

împăratul Germaniei, a dat de anul nou, o 
poruncă cătră armată, prin care ia măsuri 
întru a mărgini prea multele dueluri în ar
mată. Fiecare neînțelegere dintre doi oficeri 
se va supune întâiu unei judecătorii de 
onoare, care își va da străduința să împace 
fără luptă, pe împricinați, și numai când e 
neapărat de lipsă, vor fi lăsați să dueleze.

*
Bibliotecă școlară. Din Petrila ’ni-se 

scrie că comitetele școlare a celor două 
școale confesionale române au hotărît să 
arangeze petreceri și teatru, în scopul ca din 
venitul lor curat să se înființeze biblioteci 
școlare. Scopul e frumos; Ie dorim reușită.

*
„Paul și Virginia", roman de Bemardin 

de Saint-Pierre, tradus în chip măiestru de 
Dumitru Stăncescu, — este un volum nou 
în «Biblioteca pentru toți« (Nrii 96 și 97). Ro
manul «Paul și Virginia» e recunoscut ca o 
operă admirabilă, și noi îl recomandăm luării 
aminte a iubitorilor de romane.

*
O plângere. Din Biținți primim o scri

soare mai lungă în care ni-se spune că la 
22 Dec. tr. a fost acolo adunarea represen- 
tanței comunale pentru a hotărî în causa cu 
înființarea cassei de asigurare contra focului, 
pe care dnii dela comitat ar vrea s’o facă 
în cârca comitatului, și în care poporul nostru 
nu are încredere, fiind rău întocmit tot pla
nul ei, Membri români ai representanței au 
respins de-a întră și comuna lor Biținți în 
societate, numai părintele Ioan Botean, a vo
tat pentru intrare! «Tare ne temem, se 
zice în scrisoare, că dînsul a fost înțeles cu 
contrarii noștri, căci altfel ce au însemnat 
cuvintele lui, când întrebat de primarul că 
de ce nu ține cu ceialalți membri rom. a răspuns: 
«mie ’mi-’i tot una; apoi și așa un vot nu 
ajută nimica»... Poporul e tare năcăjit pe dl 
preot pentru purtarea asta a d-sale.

Amiciție—Distracție. Unii amici ne-au 
cerut în timpul din urmă, să le facem loc în 
«Posta redacției» la o vorbă două ce ni-au 
trimis la adresa cutărui amic ori... amică. Cu 
numărul de față al «Revistei» le-am deschis 
o rubrică deosebită, prin care pot să-’și tri- 
miță o vorbă discretă, să facă cuiva o amin
tire, o surprindere nevinovată, fără să și știe 
poate dela cine vine. Noi vom păstra secret 
asupra numelor celor-ce scriu în această 
rubrică.

Literatură.
Cercetări literare-istorice. I. Psal

tirea diaconului Coresi, tipărită la 1570 în 
Brașov. II. Rolul diiecilor din Moldova în 
cultura Romanilor din Transilvania, în seco
lul al XVII-lea. De Vasilie Mangra, profe
sor seminarial în Arad, București. Institutul 
de arte grafice, Carol Gobl 1896.

Asupra acestei broșuri ziarul «Liga Ro
mână» dela 1/13 Dec. 1896 face o recensiune 
mai lungă din care extragem următoarele: 
«Eată o cărticică, care produce un particular 
amestec de bucurie și de regret.

Cum nu te-ai bucura, când o publicație 
relativă la astfel de subiecte, ne vine de 
peste munți, unde sânt rare lucrările știenti- 
fice de valoare, unde pare-că s’a acreditat în 
mod serios și regretabil ideea, că în mișca
rea literară Transilvania trebue să rămână pe 
veci un modest trabant al României, unde 
modestia literară abia din când în când este 
întreruptă de câte o publicațiune mai con
știentă și mai pretențioasă.

Și cum nu ai simți un îndreptățit regret, 
când vezi că această modestie ar putea fi 
lăpădată, ca în cașul de țață al bublicației 
dlui V. Mangra, care ar fi putut face din ea 
din chiar numai o parte a ei, o publicație 
mult mai mare și care totuși s’a mulțumit a 
face relativ la întâiul seu subiect un studiu 
de opt pagine, ear' relativ la at doilea subiect 
altul de 18 pagine.

Materialul nu ’i-ar fi lipsit pentru o pu
blicație mai mare. In descoperirea sa ar fi 
găsit tot ce-’i era de lipsă pentru-ca din acele 
părți, în care a lucrat Cipariu, să ne trimită 
o veste, care să amintească de asemenea 
tendențe și fapte ca ale vechiului magistru 
dela Blaj...

Obiecțiile noastre sânt mai puțin entusi- 
aste, de cât ale norocosului descoperitor al 
Psaltirei dela 1570. Totuși incontestabil ră
mâne faptul că și prin lucrarea sa a doua 
dl Mangra a adaus un material de preț pen
tru cunoașterea raporturilor culturale-litcrare 
între Românii transilvăneni și moldoveni. 
Alte cercetări pot să-’l mai adauge încă.

înregistrând, ca simpli cronicari literare 
resultatele dlui V. Mangra, dorim ca dînsul 
să ne ofere bucuria de-a ne ocupa cât mai 
des de lucrările sale literare, de explorațiile 
sale, pe care situația sa ’i-le ușurează într’un 
chip satisfăcător.

 REGULAMENTE COMITATENSE

Regulamentul despre edificări 
în comunele mari și mici din comitatul

Hunedoarei.
Partea I.

Regule generale despre zidire.
Cap I.

Despre străzi și piațe.

§. 1. Ori-ce fel de schimbări de stradă 
și piațe (locuri largi, deschise), se pot face nu
mai cu îngăduință dela «autorități» (mai mari).

§. 2. Ulicioare închise la un capăt (să 
fac pe aiurea pentru trebuința caselor înve
cinate), pot fi deschise, unde e trebuință, și 
prin rescumpărare (expropriare).

§. 3. Plântarea (sădirea cu pomi ori ar
bori) a străzilor și piațelor, cu deosebită pri
vire Ia cultivarea duzilor, formează dreptul 
și datorința autorităților comunale,

§. 4. Când se deschid strade (ulițij noue, 
ele au a se face, întru cât să poate, drepte, 
și anume: dacă nu-’s mai lungi de 100 metri, 
trebue să fie cel puțin de 16 metri largi, ear’ 
de-’s mai lungi de atâta și mai umblate, să 
fie de 24 metri de largi.

§. 5. In scopul regulării ulițelor și piețelor 
în comune mai mari și închise, cu abaterea 
comunelor de munte, representanța comunală 
are să statorească liniile de îndreptare, făcând 
să se împlinească principiile din §. 4, ținând 
însă seamă și de împrejurările locale. Aceste 
linii (planuri) au se fie desemnate în mapele 
de catastru ale comunei sau altele ce-'i stau 
la îndemână, ori, după trebuință, să se facă 
mape noue, anume. Mapele de regulare astfel 
întregite ori pregătite de nou, sânt a se îna

inta Ia fisolgăbirăul cercului spre întărire, în 
vreme de doi ani dela intrarea în vieață a 
acestui regulament. Fisolgăbirăul va întări 
apoi din oficiu acele mape, ori pe temeiul 
raportului tăcut de specialistul ce e a se lua 
și trimite în fața locului, pe cheltuiala comunei.

Peste linia de regulare, nimenea nu are 
drept a zidi 1

§. 6. La zidiri din nou, sau la reparări 
cari ating și măsura din afară a zidirii, locul 
ce prin regulare ori zidire, potrivit liniilor de 
zidire statorite, e a să alătura cătră cel al 
edificătorului, e dator acesta a-’l cumpăra cu 
un preț potrivit, ear’ locul ce are să fie rupt 
și alipit la stradă, (căzând zidirea mai în lă- 
untru) are să-’l rescumpere comuna.

Prețul de răscumpărare e a se statorii prin 
bunăînvoială. Dacă însă nu s'ar putea ajunge 
la înțelegere, să va purcede potrivit pre
scriselor din articlul de lege 40 din 1888.

(Va urma).

FEL, DE FEL
Nenorocire. In fabrica de vagoane 

«Ganz« din Pesta, s’a întâmplat la 6 Ian. o 
mare nenorocire. Tocmai probau puterea 
unui nou căzan («bivolul» dela tren, în care 
se ferbe apa), când de odată puterea aburu
lui produs în el prin ferbere, fiind mai mare 
ca puterea de împotrivire a păreților căza- 
nului, acesta a plesnit cu o detunătură groaz
nică, omorînd pe mai mulți lucrători țerani 
din apropierea sa și rănind greu pe și mai 
mulți. Numai o întâmplare a norocului a 
fost că nu s’a dărîmat întreagă clădirea 1

*
Judele: D-ta ești pîrît țjentru-că ai strîns 

în brațe pe întunerec pe femeea aceasta. Ce 
poți da la protocol spre ușurarea d-tale.

Acusatul (uitându-se amar la femeea ce-’l 
pîrîse și care era urîtă de tot): Nimic. La 
lumina zilei văd și eu, că așa ceva nu mi-se 
poate ierta...

AMICIȚIE ATOR DISTRACȚIE
Lui Nemo. Ești atăt de distras și cu mintea 

mereu Ia interesanta necunoscută din nemărginitul și 
negurosul oraș de peste mări, că o să scapi de tot 
bunul prilegiu de a avea căteva ore de reală fericire, 
ce te urmărește de aproape... Spic.

Lui Gr... Ferice de cei-ce are stări sufletești 
cum tu ai acum. Te pismuesc. Dar’ numai pănă eșt i 
în starea de dulce halucinație în care ești. Cănd va 
începe să se destrame țăsătura de paiangin ce-’ți copere 
ochii făcându-te fericit, atunci să nu-’mi mai spui 
cum te afli. Nu-’mi pot închipui ceva mai dureros, 
ca a trece din astfel de stări plutitoare în visuri, la 
trezvie... Rigă.

Ochi frumoși... Tai, tai, Bubi... Ochi urîți.

POSTA REDACȚIEI.
Dlui Z V. Z în P. Scuză că nu ’Ți-s'a răspuns. 

Cartea n'aveam de unde ’Ți-o trimite, și ocupați 
peste măsură în săptămânile acestea, n'am avut ră
gaz de scris epistole deloc.

Dlui M. în V. Din lipsă de spațiu a rămas și 
din acest număr. în cel viitor nădăjduim s’o vezi 
tipărită.

Dlui Al VI. în B. Același răspuns.
Dlui St. în B La teatru în Hunedoara, Sâmbăta 

viitoare, ne întâlnim. Vom isprăvi acolo.
D-sale L. E. în ? „Suspinul" e o încercare încă 

neisbutită pentru a fi tipărită.
Dlui R. Cr. înv. în R. Trimite 25 cr. (în timbre 

poștale) și-’ți trimitem tabloul

Pentru redacție responsabil: Ioachim Muntean.

CALINDARUL SEPTEMÂNEI

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. a 29-a d. Ros., gl. 4, sft. 7.
Dum.
Luni
Marți

29 Pruncii uciși de Irod
30 S. Muc. Anisia
31 Cuv. Melania

10 Pavel pust.
11 Higin
12 Ernest

Mere.
Jni 
Vineri 
Sâmb-

1 (f) Tăier imp. și st. V
2 Silvestru
3 Prof. Malachia
4 Sob. 70 Apostoli

13 Ilariu
14 Felix
15 Maurus
16 Marcelin

Dr. August Drăghici
medie 163 2—5

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

Moldovan, în piață.
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164 2—3 Convocare.
Subscriitorii acțiilor institutului de credit și de economii „ZLAGNEANA" socie

tate pe acții în Zlatna se invită prin aceasta, în vîrtutea §-lui 154 al legii comerciale, la 
adunarea generală constituantă care se va ține în Zlatna Sâmbătă la 27 
Martie st. n. 1897 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 „ZLAGNEANA", ținută la Zlatna la 
12 Decemvrie 1896.

George Vișia Emanuel Beșa
președinte. notar.

'©<©k©K®J

fjaine de călușeri!

2 
&

Subscrisul negustor din Orăștie am onoarea a recomanda depositul meu de
Haine de călușeri,

pe cari le vând, le dau în folosință, ori, la cerere le fac anume!

Atrag totodată binevoitoarea luare aminte asupra prăvăliei mele bogat 
provăzută cu tot felul de marfă de manufactură pentru trebuințele de casă, 
adusă proaspătă din atelierele cele mai bune:

Flanele, calitățile cele mai. bune; Cârpe de per fine 
și trainice; Cârpe de lână moale (de Har ras); 
Pânză de tot soiul și tare; Bumbac de bătut 
și Ată de urzit, aduse din cele mai bune fabrice; 
Arnioiuri de cusut și de urzit, în toate fețele; 
Ciorapi; Breuri; Șerpare cusute cu flori și fir; etc.

i4« 6-12 Ion Lăzăroiu,
negustor în Orăștie (Szăszvdros)

* „VICTORIA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII.

Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducele Iosif nr. 2. 
întemeiată la 1887.

Capital de acții: fl. 300.000. Fond de reservă fl. 1OO.OOO.
Depuneri fl. i,OOO.OOO. Circulația anuală fl. 15,000.000.

Primește depuneri spre fructificare, după care solvește 5% 
interese fără privire la terminul de abzicere.

Dare de venit după interese încă o solvește institutul separat.
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 

îndată la presentarea libelului fără abzicere.
Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc momentan 

după sosirea comandei.
165 î— Direcțiunea institutului. i

Tesetorie de casă!
5

Subscrisul aduc la cunoștința publică, că am deschis în Orăștie o

țesetorie de casă,
sub conducerea unui măiestru specialist în ale țăsutului. Țesetoria e provSzută 
cu mai multe rezboaie de mână și mașini, și pregătește tot soiul de 
țHseturi de casă, precum: perdele, pânzătliri, de tot felul, ștergare etc. lucrate 
din materialul cel mai bun, solid și ieftin.

La dorință primesc a țese ori-ce fel de țăsetură din materialul de 
țesut dat de însuși comandatorul, pe lângă prețuri convenabile, și după 
mustre.

In sfîrșit recomand prăvălia mea bine asortată cu stofe de haine 
pentru dame și bărbați; albituri și pânzării de albituri, apoi articli de 
modă: pălării de dame și domni, umbrele, ghete etc.

158 2-6 F. F. V/idmann,
comerciant, Orăștie (Szâszvâros).

Fondat 1885. ÂRDELEÂNÂ Fondllt 1885-

institut de credit și de economii, societate pe acții.
U20) 

a Reședința societății: Orăștie (Szăszvâros). P

o fa o Birourile societății se află în casele proprii (Piața-mare Nr. 2 si 4). p
O

PiO o o Fonduri proprii ale societății: 681.235 cor. ct>
•fl

6 
ș Institutul primește:

CDH DEPUNERI SPRE FRUCTIFICARE ►1

tfi sub următoarele condiții: o
0 fa a) depuneri cu anunț de 30 zile, cu 5%; •fl
fl< b) depuneri cu anunț de 90 zile, cu SVg’/o ►1

CDfa 
o c) depuneri făcute de btserici, scoale, corporațiuni tfi r*1—1

■pH culturale, ori cu scop de binefacere, cu 6%. a

fa i->

fl Permițend starea casei, depuneri până la 1000 coroane se re- â
fl 
P«

plătesc îndată și fără anunțare. o 
o o

nS Contribuția erarială pentru sumele depuse se plă- o
d tește prin institut. Q oV fa 
câ Regulametul special pentru depuneri, la cerere se trimite o 

p■p gratuit. B
t/2 •

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

166 î— Direcțiunea.1

„FAGEȚANA“,
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII SOCIETATE PE ACȚIUNI

în Facset (Banat)
acoardă după depuneri spre fructifioare de ori-ce sumă

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

talisate și ridicate.

se pot efectui și prin pestă.

fl

• A-

’ •

3? 
O

128 13—16 Direcțiunea.♦
II

w w w w w W > > >> A A < A A > >
»Minerva« institut tipografic, societate pe acții.

Beuturi curate!
Subscrisul îmi iau voe a atrage luarea aminte a onora

tului public asupra depositului meu de beuturi, și anume:

Vin, vechiu și nou, de cea mai bună calitate, pro
ducție din viile din jur, absolut nelalsificat! precum și

Rachiu, curat de prune, de calitate aleasă!

11^^* Prețuri moderate!
Orăștie, Decemvrie 1896.

159 2 6 Ioan Andreescu.

Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu.


