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Din durerile noastre.
Punem la acest loc sub ochii ceti

torilor o scrisoare ce o primim dela un 
țeran din comuna vecină Binținți, scri
soare care arată în chip dureros, până 
unde poate duce patima pe om? 11 or
bește, îl face se probeze și cele mai 
neiertate căi, pentru-ca se facă cumva 
rlu, nu numai semenului, dar’ chiar fra
telui seu!

Cașul e cu atât mai trist, cu cât e 
vorbă de înverșunarea dintre un preot 
și învățătorul seu.

Părintele Ioan Botean, a ajuns, cum, 
cum nu, într’o mare încordare cu în
vățătorul seu, Ioan Dan, și tot cam așa 
cu întreg poporul. Din asta naște apoi 
de regulă prigonire, încercare de a în
lătura pe cel mai slab, a-’l lovi în tot 
chipul. Și părintele Botean se vede că 
nu s’a putut stăpâni să nu fie răpit de 
aceste patimi. Căci eată ce ne scrie 
țeranul, că a făcut acum mai în urmă 
față de învățătorul seu:

Einținți, Ianuarie 1897.
Domnule Redactor,

Dați-’mi voe să vă scriu ceva, deși foarte 
neplăcut, despre cum se petrec lucrurile în 
comună la noi între cei chemați a fi condu
cători, povățuitori spre bine.

Când cu alegerea de comitet parochial și 
epitropie pe un period de 3 ani, fiind pro
pus și învățătorul Ioan Dan de membru în 
comitet, preotul nostru I. Botean, care nu 
vede cu ochi buni oamenii cari lucră spre 
al bisericii și școalei bine, n’a voit să-’l pri
mească nici ca alegător decum ca ales. Căci 
a zis că învățătorul, fără îngăduință dela lo
curile mai înalte, nu poate fi nici alegător și 
nici alesJ Auzi vorbă 1

Membrii sinodului s’au năcăjit și au stă
ruit cu tărie pe lângă recunoașterea dreptu
lui dat fiecărui parochian și ca atare doar’ 
și învățătorului.

Atunci dl preot a început a ne tălmăci 
legile, zicând că ele așa sună cum dumnea
lui răsună 1

Sinodul a trecut peste aceste «explicări*  
și a ales pe învățător de membru, fiind de 
mulți ani în comună și arătând interes pen
tru treburile bisericii și ale poporului.

Dar’ ce a făcut dl preot?
A protestat alegerea.
Insă unde și în al cui nume ?
La inspectorul regesc unguresc de 

școale și ca «președinte al scaunului școlar», 
deși nime nu ’l-a ales de atare!

Răspunsul la protest ’l-a și primit scau
nul școlar în zilele acestea. E datat la 4 
Februarie n. sub nrul 441 și zice că cererea 
preotului nu se poate împlini, deoare-ce în
vățătorul ca atare poate fi ca membru în 
comitet.

Auzi lume și te mirăl Un preot de 30 
ani în slujbă, a ajuns ca un străin de legea 
noastră să vie să-’l învețe legile bisericii sale.

Un parochian.

Cine, cetind această știre și dând, 
firește, crezâment țeranului ce ni-o îm
părtășește, nu va remânea adânc mâh
nit, revoltat chiar de atâta uitare de 
sine la un preot? Cine nu vede că în
treg pasul cu arătarea la inspectorul de 
școale, nu e decât o isbucnire a unui 
suflet rău, care nu mai alege mijloace, 
numai să poată strica aceluia, contra 
căruia mânia sa e îndreptată? Dă cu 
capul și de părete, numai să se poată 
legăna în credința, că pentru asta pe 
contrarul are să-’l doară capul!

Ah, trebue să-’și întoarcă omul cu 
durere fața dela atâta scufundare!

Dacă un țeran simplu și poate ne
știutor ar fi făcut acest lucru, să pro
testeze la inspectorul ungur de școale 
în contra unei hotărîri a unui comitet 
bisericesc român, ai spune că a făcut-o 
din prostie, și ’l-ai putea lua în rîs, — 
dar’ când un preot face acest lucru, 
trebue să-’i pui fapta în cumpănă și

să ’i-o prețuești, ear’ din prețuire ea 
nu poate să iasă mai ușor judecată, ca 
deopotrivă cu tradarea bisericii și na
țiunii sale!

E destul când am pus în fruntea 
acestor sire titula «.Din durerile noas- 3
tre-» ? Nu! Acestea sunt din ticăloșiile 
noastre, ear’ din punct de vedere na
țional am pucea zice chiar din crimele 
noastre, că ne ducem la streini chiar, 
denunțându-ne, numai ca să ne facem 
rău unul altuia, fapte acestea, care apoi 
ne țin locului și ne împedecă în ori-ce 
avent mai puternic, mai ducător la bine!

In fața acestor arătări întunecate, 
ne mângâie numai faptul, că nu simt 
multe cașurile de acest fel, și că cei 
mai mulți dintre preoții și învățătorii 
noștri, înțeleg ce va să zică a face ce 
la Binținți s’a făcut, și ne feresc de ast
fel de rușini. Altfel ar trebui să des- 
nădăjduim și să strigăm: «Perirea ta 
din tine Israile /»

cu mare paradă. Gyulai Păi, un alt poet cu 
trecere, zice despre Vdrosmarthy că «Numele 
și lucrările lui de eternă memorie, se vor 
aminti alăturea cu a celor mai mari bărbați 
din timpul renașterii Ungariei*.

Așadar’ e un fel de profet al Ungurilor. 
Și eată ce scrie acest profet maghiar despre 
națiunea sa, într’un moment de luciditate, 
învins de tristeță pentru purtarea ei. In poesia 
sa „Mi Baj“ c (Ce-ți este?) el întreabă și răs
punde astfel :

«Ce e cauza că trebue să te tem, ce ți-ar 
mai trebui încă, națiunea mea?

«Pământul îți dă vin și grâu și aur, și 
totuși săracul tău cap vede lipsă.

«Și, mirare, bani nici-odată nu ai, măcar- 
că și apele îți aduc aur.

«Gândești-te tu, ce ți-ar aduce bani? Fă 
ca alte nații: împrumută — minte.

»Dibertatea ta e glorioasă, dar’ stearpă; 
fericire nu se produce in umbrele 
cele întunecate!

»Numărul »legilor * tale e mare, 
dar*  cine le ține ? Sânt o boală pentru tine 
aceste legi multe.

«Ce te-a ajuns? Ești bolnavă? ce ți-ar mai 
trebui, ce să-ți mai dee induratul cer, ca să 
te vindeci?

»Dști gazdă rea, săraca mea națiune; 
gospodăria ta nu-mi place l

»Dorești ce nu este, și nu s& poate 
căpăta (stat «național maghiar*  1 Trad.) 
ear’ ce ai, să topește ca zăpada în mânile 
tale.

«Unde e sîrguința cea credincioasă și por
nirea sfântă de-a ridica și apăra țara și de 
a da și altuia loc pe tărâmul legii, 
și a nu îngădui ca dreptul se încapă pe 
mâni usurpătoare r

«Dar’ nu face încă nimic dacă mai ai su
flet, și dacă sufletul tău nu e vendut deja 
pentru nebunii.

«Dacă și acesta ți-’l-ai vândut (precum 
azi e vândut Jidovilor. Trad.), apoi noapte 
bună! Căci nu mai este D-xeu care 
se mai privească la tine!»

*

Din graiurile profeților lor.
Vorosmarthy Mihâly e unul dintre poeții 

cei mai însemnați ai Maghiarilor. Face parte 
din generația care cu mult avânt s’a aruncat 
în luptă pentru ducerea la neatîrnare a na
țiunii sale. Patriotismul lui, e arătat și azi 
tinerimii ca o pildă, și gândirea Iui ca un 
model de cugetare. A trebuit să sufere chiar, 
din causă că prea era mare naționalist. La 
moarte și-a lăsat familia în lipsă, cât Deâk 
s’a simțit îndemnat se facă apel la public pen
tru ajuturarea familiei. în câteva luni peste 
o sută de mii s’au adunat. Semn că publi
cul îl avea tare la inimă și cerându-i-se, bu
curos a jertfit pentru dînsul.

A fost înmormântat cu o paradă cum rar 
alți bărbați de ai lor. Peste 20. 000 de oameni 
însoțau la mormânt rămășițele înțeleptului na
ționalist. In Szekes-Fehârvâr i-au ridicat sta
tuă de metal în mijlocul piaței, desvăluindu-o
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Elentei.*

Tăcut trec singur pe sub tei,
Amurgul sa lăsat
Lin, ca un vil ușor de vis.
Pe câmp, păduri și sat.

Pe-aici odată ne plimbam
La-al soarelui apus,
Și braț în braț numai de-amor
Și de noroc ne-am spus...

Un freamăt slab mai spune ’n crăngi
De dulcele trecut,
Și tot îmi pare azi c a fost
Numai un vis plăcut.

Dar nici când ham simțit ca azi,
La-al stelelor lucit,
De tine ce departe sunt
Și cât de părăsit..

Traian.

VIIERUL
(Urmare.)

— Sssssss...
Cordel se întoarce înspre mine. Părea că 

am un sloi de ghiață în șele.
— Uite măi.... și arătă cu mâna înainte 

pe sub tufe. Abia am putut opri un țipet 
de spaimă. Inainte-ne, așa cam cât ar ținea 
fața unei case, era loc sterp, fără nici un 
butuc. Sub ploaea de raze se putea vedea 
totul. In mijlocul petecului aceluia de pământ 
mocnea o grămadă de jeratec. Lângă foc, 
ședea viierul, luptându-se cu somnul. Cli
pocea acolo, moțăind în loc de mai să dea 
cu nasul în cărbuni. Pufuia într’una din lu
lea. Sta câte-un restimp ș’apoi tresărind ca 
cei apucați ear începea cu glasul lui de po
loboc desfundat...  te văd, te văd....

Punea câte un cărbune în lulea, îndesân- 
du-1 cu unghia degetului celui mare, de sco
tea un pâcăit ușor, însoțit de pufăitul acela 
regulat. Dădea apoi într’o tușă înăbușită.... 
cohî, cohî..., răsunetul acesta sfărma liniștea 
aceea de cristal. După-ce se mai răcorea, 
ear începea cu glasul lui rîgîit.... te văd, te văd.... 
cu toate-că nici nu ridica măcar privirea din 
fundul lulelei.

Cordel, ca lovit de un gând, se întoarce 
repede înapoi. Dau după el. El însă mă o- 
prește c'un semn din mână.

Aș fi întrat în pământ de frică.
Mânile și genunchii îmi amurțiseră de frig; 

pământul era rece, părea că mă îmbrâncise 
cineva într’un morman de omăt.

Cordel se ’ntoarce tot tîrîș, aruncând în
cet înaintea lui o nuia.

Ii urmăream toate mișcările.
A trecut pe lângă mine, spriginindu-se cu 

cotul în ceafa mea. Eu stăm locului, privind 
cum luneca înainte. Un singur butuc îl des
părțea de moșneag, Și pe urmă viierul își 
urma pufăitul lui regulat. Cordel în inde bi
nișor printre vițe capătul și... poc peste lulea, 
de-o face să cadă în cenușă.

încetișor trage nueaua înapoi.
Moșneagul sare ca ars, caută cu spaimă în 

jur... nimic, de cât albăstruiul cerului bătut 
în stele și butucii de viie.

Eu mă făcusem șerpe pe pământ.
Nici nu suflam, numai din ochi urmăream 

pe moșneagul speriat; îmi auzeam bine bă
tăile inimei.

Ce ș’o fi închipuit bietul bătrân... nu știu, 
că-1 văd că să așază ear lângă foc, pâcâind 
regulat cu unghia în cărbunele din lulea, cu 
aceeași nepăsare, mormăind numai printre 
dinți crâmpee de cuvinte neînțelese.

Pufăia mai dihai ca un foi I
Și cuvintele... te văd, te văd, umpleau ear

împrejurimea.
Stăm nemișcat.
A mai trecut o leacă și moșneagul clipocea 

din nou, pufăind în neștire.
Cordel întinde ear prăjina.
Pufăitul încetase, moșneagul sforăea de 

durduea locul de prin prejur. Rupt de neo- 
dihnă și oboseală adormise. Poc... luleaua 
se împlântase cu totul în mijlocul jeraticului. 
Moșneagul a sărit ca și cum l’ar fi picurat 

cineva cu ceară. Făcea la cruci într’una, 
bolborăsind necurmat.... »Miluește D-ne pe 
nevrednicul. Eartă-ne pe noi păcătoșii*.

Și crucile curgeau largi și pripite. Tre
mura de pare că-1 sghihueau toți dracii.

«Scapă-mă pe mine păcătosul și pe toată 
lumea de ispitele necuratului*.

Cela trăsese prăjina încet. Nu mai icnea.
Când de când să izbucnească-’n rîs. Eu 

nu mai știam ce să fac. Aș fi rîs dar nu 
puteam de frică.

»Nu te întoarce cu fața dela noi, milostive*.
Si cum moșneagul era în culmea spaimei, 

nebunul de Cordel întinde în sus țava pisto
lului, așa printre frunzele de viie, și-’i dă dru
mul... clocotea valea.

Moșneagul căzuse în genunchi, abea ’i-se 
zărea mâna făcând la cruci.

Căuta cu spaimă împrejur îngânând într’una:
«Cu ce ’ți-am greșit D-ne... Indreaptă-mă 

pe calea adevărului... Iartă greșalele nevred
nicului de mine... Ce vrei să împlinesc pentru 
ispășirea păcatelor? 1*

Cordel preface o voce groasă cavernoasă, 
de par’că pornea din fundul pământului și 
rostește respicat:

— Păcatul vieții tale e mare, să faci o 
biserică pentru ispășirea lui.

Fac Doamne... fac. Și moșneagul ca’n 
fața unei arătări dumnezeești, a căzut cu 
fața la pământ, tremurând în spasmul unui 
plâns înăbușit, siîșiitor de dureros.

Cordel dă într’un hohot de rîs, pornind 
înapoi. II urmam înduioșat de chinul moș
neagului.
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Vedea adecă și Vdrdsmarthy ca și mulți 

alții, că luptă pentru o națiune ce nu-’și 
înțelege rostul în lumea aceasta, pentru o ne
sătulă și nestâmpărată, care nu vrea să mai 
dee loc și altora și dreptate, lucru pentru 
care nu numai oamenii, dar’ și D-zeu are 
să-'și întoarcă fața dela eal

Și încă pe atunci nici nu făceau «frații» 
sei, câte azi fac. Dar’ dacă azi i-ar vedea 
ce fac și ce cer? Ar trebui să iee biciu de 
foc în mână și să fulgere în dreapta și ’n 
stânga în «frații» sei, doar’ îi readuce la 
minte 1

în starea de 
a o edifica de

CORESPONDENTĂ
Balul din Petroșeni.

Valea-Jiului, Februarie 1897.

Domnule Redactor,

Nu pot trece fără a vă scrie ceva despre 
un lucru atât de frumos ca balul dela 6 Fe
bruarie n. din Petroșeni, de aceea îmi iau voe 
a vă împărtăși următoarele:

Comitetul parochial gr.-or. din Petroșeni 
a hotărît se dea baluri și petreceri z/z folo
sul bisericii, care e atât de mică și slăbuță, 
că nu mai poate să rămână 
acum, ci e neapărat de lipsă 
nou întreagă.

La 6 Februarie s’a făcut în acest scop 
un bal, și arangiatorii nu s’au înșelat, căci au 
avut un venit destul de frumos pentru sco
pul amintit.

Domnule Redactori Sânt vesel putăndu-vă 
vesti, că ziua de 6 Februarie a iost cu ade
vărat o zi de bucurie și de petrecere pentru 
Românii din Petroșeni. Foarte mult a plă
cut mai ales faptul, că la acel bal o mul
țime de d-șoare s’au înfățișat îmbrăcate în 
costume naționale românești 1 Le scriu aci 
cu numele, ca numele lor să-’l știe tot pu
blicul d;n comitat, pe unde se cetește foaia 
aceasta, căci ele n’au lăsat să treacă balul 
român fără a-’și arăta costumurile lor atât de 
frumoase și atât de plăcute. Acele d-șoare 
sânt: Elisavcta Stanca, Elena Stanca, Lu- 
creția Stanca (din Vâlpăr), Lucreția Șandru, 
Eugenia Socol, Cornelia Sitciu, Mana Susan.

La lP/s ore noaptea, în mijlocul sunetu
lui marșului lui Mihaiu Viteazul, întră în sală 
10 tineri săteni, în frunte cu dl George San- 
dru, învățător, doi cu doi, îmbrăcați în veșt
minte de călușeri, de cugetai că-’s ângeri și 
începură a cânta rSus opincă până poți', 
apoi o luară la joc, nene, de cugetai că 
sboarăl Le ședea așa de frumos în veșt
mintele lor românești cu tricolor, și jucând 
așa frumos eroicele jocuri.

Era de față și multă inteligință streină, 
de altă naționalitate, cari admirau frumoasele 

jocuri.
Mulțumită cerului că aici la noi încă n’au 

ajuns lucrurile așa de triste ca în alte părți. 
Aici Români, Unguri, Nemți și Sași trăim 
toți ca frații. Certe pentru tricolor ori alte

Am găsit pe ceialalți tovarăși la cramă, 
așteptându-ne să venim cu poamă.

— Sâ fi știut că n’aveți s’aduceți mâneam 
cel puțin de asta, așa acră cum e. Când le-am 
povestit însă patarania au uitat și ei de 
poamă.

Albăstriul cerului se întuneca tot mai mult. 
Stelele-și stingeau din ce în ce lumina perind 
in hăul cerului. Luna scăpătase. Numai din
spre răsărit zarea pălea, țăsută în niște fire 
subțiri de lumină, ce se topeau cu încetul 
într’o pânză roșietică. Zorile așterneau calea 
împăratului zilei.

** * *

Lăsăm să urmeze aici unele știri mai noue 
despre stările din Creta.

Constantinopol, 14 Febr.
Prima împușcătură s’a tras deja, și anume 

asupra unui vas de răsboiu al Turcilor, cari 
voiau să debarcheze la Candia.

Un vas de răsboiu al Grecilor a tras de 
trei-ori asupra Turcilor și ’i-a împedecat ast
fel să între în Creta.

Hamburg, 14 Febr.
în toate cercurile a făcut mare impresie 

articolul ziarului «Hamburger Nachrichten», 
organul fostului cancelar, care a scris violent 
contra expedițiunii prințului de coroană al 
Greciei.

Se asigură pe de altă parte că împăratul 
el însuși s’ar fi declarat în contra ori-cărei 
acțiuni a Grecilor.

Viena, 14 Februarie n
Din cercuri competente se desminte știrea 

dată de «Nordd. Allg. Zeitung», că flotele 
marilor puteri vor escorta îndărăt vasele de 
răsboiu cari au plecat sub comanda princi
pelui de coroană al Greciei.

Berlin, 14 Februarie n
Știrea dată de «Kolnische Zeitung» pri

vitoare la isbucnirea revoluțiunei în Mace
donia, se confirmă. Revoluționarii au arme 
Martini.

De asemeni se confirmă știrea că Turcii 
au înpușcat 10 soldați greci, cari debarcaseră 
pe insula Creta pentru a apăra biserica creș
tină dela Cristofighi.

Atena, 14 Febr. 
pe al cărui bord este

Vremea trece. Cu toții am umplut lumea 
care-ncotro. Târziu, tocmai hăt încoace, mă 
întorc ear’ l’al de-a mei. Petreceam vacanța 
acasă. Ce-mi vine, că de Sânta-Marie mă duc 
la Bahnariu, un sătișor în dosul Bustei. M’am 
luat cu cimotiile și ne ducen la biserică, o 
căsuță mică, curățică... dar’ în sfișit era biserică.

Când în prag minune mare... viierul nostru, 
îmbrăcat într’o mantie veche, împărțea na- 
fură pe la niște babe.

— Dar cine-i acesta ?... fac eu cătră cei-ce 
mă însoțeau.

— Ei... e om sfânt Vezi biserica asta?.... 
el îi făcută. A umblat cu milostenia, mai 
claca oamenilor, a pus și el tot ce-a avut 
ne-a făcut biserică — numai de i-ar dărui

D-zeu sănătate.
— Cum să 

sfânt ?...
— Da da... 

cum te văd pe
Unde ești Cordel să-ți vezi isprava I.... Nu 

știu dacă o mai fi făcut ceva bun în viață, 
dar’ numai lui îi datoresc Băhnărenii biserica.

p v.“ Ioan Aflam. 

de 
cu 
de

poate?... zic eu mirat. E om

a văzut pe D-zeu, uite așa 
D-ta.

colori nu se întâmplă. Așa ar trebui să facă 
și pe alte locuri, să nu tot oprească și din 
nimica toată se facă lucruri destul de triste 
și pentru ei și pentru noi.

La procurarea veștmintelor călușerești 
foarte mult a contribuit și ajutat stimata d-nă 
Ioana Stanca, Amalia Șandru, Mana Socol, 
Luiza Socol, Safta Gândea, pe care le-am și 
văzut umblând în toate părțile, ca balul se 
aibă o reușită bună.>

Dar’ și o parte tristă. Frații noștri gr.- 
cat. au lipsit cu totul dela bal, de i au fost 
invitați! Nu știu ce a fost causa. Este însă 
o vorbă românească, care zice că:

Frați cu frați când se iubesc 
Părinții se veselesc. 
Frați cu frați când se ajută 
D-zeu încă-'i ascultă.

Așa ar trebui să facă Românii noștri toți, 
și «uniți» și «neuniți» și cu mult ar fi mai 
bine.

Un participant.

Asentările în comitatul Hunedoarei.
Pe temeiul ordinului Ministrului de hon

vezi, s’au statorit în următorul chip terminele 
după cari au să se facă asentările în comi
tatul nostru:

In Orăftie, pentru orașul însuși, se ține 
la 1 Martie, fiind președinte civil vicișpanul 
Hollaky Artur, medic civil Dr. Markovinovici, 
chemați la sorți 87 flăcăi; pentru comunele 
din jur, e asentarea în 2 și 3 Martie, preșe
dintele același, medic Dr. Toth; chemați la 
sorți 528 flăcăi.

In Geoagîu: 5 și 6 Martie; preș. Kap- 
cza Gyula, protonotar comit., medic Dr. Ador- 
jăn; flăcăi 436.

In Hunedoara, pentru jur: 8 și 9 Mar
tie; preș. Kapcza Gy, medic: Dr. Balog Pâl; 
flăcăi 412; — pentu oraș: 10 Martie; preș, 
același; medic Dr. A. Feier; flăcăi: 41.

In Hațeg, pentru jur: 11, 12, 13 Martie; 
preș. Szilvăsy Al., medic: Dr. Mesko; flăcăi 
649; — pentru oraș: 15 Martie; preș, același; 
med. Dr. Szekely; flăcăi 39.

In Petroșeni: 16, 17, 18 Martie; preș. 
Hollaky Ă., medic Dr. Bottenstein, flăcăi 327.

In Putu: 19 și 20 Martie; preș. Kapcza, 
medic Dr. Jăger, flăcăi 297.

In Deva: pentru jur-, 22, 23 Martie, preș. 
Hollaki, medic Dr. Balog Păi; flăcăi 538; — 
pentru oraș: 24 Martie; preș, același, medic 
Dr. Mai land, flăcăi 56.

In llia: 26, 27, 29 Martie; preș. Kapcza, 
medic Dr. Atlasz, flăcăi 521.

In liaia-de-Criș: 1 și 2 Aprilie; preș., 
Kapcza; medic Dr. Lendvay; flăcăi 427.

In Brad: 5, 7 și 8 Aprilie; preș. Kapcza; 
medic Kdrmendy; flăcăi 545.

Din parte militară va fi, firește, de față 
medic militar și președinte militar, etc. în fie- ■ 
care loc. 1

PACEA LUMII

Iachtul «Spacteria» 
principele de coroană George, precum și 
torpilele plecate din Pireu, au sosit înaintea 
insulei Creta.

Se vorbește despre debarcarea pe insulă 
a unui colonel elin cil 80 artileriști și mai 
multe tunuri.

Această trupă are cu sine și 800 lăzi pline 
cu arme și cartușe precum și 300 lăzi cu 
conserve pentru hrana soldaților.

Viena, 14 Febr.
Ieri s’a ținut un înalt consiliu sub presi- 

dența M. Sa Monarchuluj Au luat parte 
ministrul armatei comune baronul Krieg- 
hammer, ministrul honvezilor baronul Fejer- 
văry, baronul Welserheimb, ministrul Land- 
werului austriac și mai mulți generali.

După consiliu, care a durat două ore, M. 
Sa a primit în audiență de o oră pe baronul 
Sterneck, comandantul trupelor de marină 
austro-ungare.

Atena, 16 Februarie.
Foaia oficioasă publică ordinul regelui 

cătră colonel Varsos, cărui i-se încredințează 
misiunea să ocupe insula Creta ear pe Turci 
să-’i gonească din locurile pe cari le ocupa
seră.

Constantinopol, 16 Febr.
Ieri seara trupele marilor puteri au ocupat 

Canea. Drapelele Franciei, Engliterei, Rusiei, 
Italiei și Austriei au fost arborate pe șanțurile 
cetății.

Fiecare putere are pe uscat câte 100 
soldați; Austria deocamdată numai 50.

Constantinopol, 16 Febr.
Ieri dimineață creștinii de pe insula Creta 
asediat orașul Cancea și au început asupra 
un violent foc de tunuri.
Principele de coroană al Greciei s’a întors

ieri noaptea dela insula Milos, unde fusese 
probabil pentru a prim't ordinele telegrafice, 
și postându-se cu flota în fața Caneei, a în
ceput să bombardeze orașul.

Flota marilor puteri stă pasivă în fața 
acestei bombardări.

an
lui

Atena, 16 Febr.
Vasul de răsboiu «Hidia» întâlnind aproape 

de insula Creta un vas de răsboiu tur
cesc, a tras asupra acestuia timp de aproape 
3 ore. Vasul turcesc numai printr’o fugă des
perată a putut să scape a nu fi nimicit de 
bombele vasului grecesc.

Ieri a plecat de aici spre Creta o nouă 
ceată de luptători. Populațiunea ’i-a salutat 
cu însuflețire.

Representanții marilor puterei au înaintat 
însă guvernului elin o notă diplomatică con- 
t:____ L.i none acțiuni militare.

Constanținopol, 16 Febr.
tra acestei

Poarta meditează asupra unui plan de a 
împăca pe C

E vorba, ___ t._
prințul de coroană George guvernator gene
ral al insulei Creta.

Greci.
ca Sultanul să numească pe

Atena, 16 Febr.
în momentul când trupa de voluntari 

s’a imbarcat pentru Creta, pe vasele de răs
boiu eng’eze și italiene au isbucnit entusi- 
aste aclamări.

Consulul englez a declarat regelui Greciei, 
că la cas dacă Rușii vor scoate spada pentru 
interesele Turciei, guvernul englez va sprigini 
pe Greci.

Societatea «Byron» a deschis un credit 
guvernului provisor al insurgenților d n Creta.

Constantinopol, 16 Febr.
Representanții de aici ai marilor puteri 

au primit proiectul consulilor din Creta ca 
soldații de pe flotele străine se debarcheze 
și să ocupe insula Creta.

Pol a, 16 Febr.
Toate vasele de răsboiu din portul mili

tar au primit ordin să stee gata de răsboiu.
1 «Stefania», cel mai puternic 

austriac, apoi «Elisabeta» 
multe torpiloare au primit ordin ca 

Sterneck să

Incrucișătorul 
vas de răsboiu 
și alte 
sub comanda admiralului baron 
plece la Creta.

Viena,
M. Sa Monarhul a primit ieri

17 Febr.
în audiență 

de o oră pe contele Goluchowsky, ear după 
aceea a primit pe admiratul baronul Stcrneck.

Sa hotărît ca îndată ce flota austriacă 
sosește la Creta, să debarce pe uscat 2400 
soldați cu 84 tunuri.

Berlm, 17 Febr.
Circulă svonul că Rusia ar avea de gând 

să se desfacă de Francia, și să se alieze cu 
Germania și Austria pentru împărțirea Tur
ciei.

Mediator pentru aceasta ar fi împăratul 
Germaniei, care n’are interese la împărțirea 
Turciei.

București, 17 Februarie.
La consiliul de miniștri ce s’a ținut, au 

luat parte și căpeteniile oposiționale, domnii 
Catargiu și Carp. De asemenea au fost de 
față cei patru comandanți ai corpurilor de 
armată, precum și generalul Barozzi, șeful 
statului major.

S’a hotărît mobilizarea armatei.

După consiliu, ministrul de răsboi gene
ralul Beredey a mers imediat la minister, unde 
a dat o mulțime de ordine privitoare la mo
bilizare.

Ziarul «Magyarorszăg» publică apoi un in- 
terwiev pe care corespondentul său Tar fi 
avut cu dl. general Pliat. Comandantul cor
pului III de armată a spus:

In principiu s’a hotărît mobilizarea tutu
ror corpurilor de armată. In zilele acestea însă 
se vor mobilisa numai corpurile III și IV, și 
anume: corpul III se va trimite Io hotarele 
Bulgariei, prin Dobrogea, ear’ corpul IV (Iași) 
se va înșira d'alungul Prutului, la hotarele 
Rusiei.

«S’a hotărît de asemeni concentrarea celor 
recrutați în 1887.

Corul din Romos.
De mare bucurie e cuprins, fără îndoeală, 

iubitorul de națiunea sa, când vede prinse 
în munca comună puteri inteligente; dar’ bu- 
curia-’i și mai mare, când pentru ajungerea 
vr’unui scop oare-care, vede pe însuși poporul 
lucrând.

Cu voia onorabilei redacțiuni, voesc să 
aduc și eu unele cuvinte de laudă junilor și 
junelor din frumoasa comună Romos, cari 
își uită greul muncii lor zilnice, si în timpul 
liber, aleargă să conlucre și la cultivarea fru
mosului material, cum e cântarea.

Intr’adevăr e
vedea un număr 
rance cântând în 
o acurateță ce le

In nrul 4 al
despre reușitul concert _____
rănesc din Romos. In legătură cu cele scrise 
acolo, cred de cuviință a lăsa să urmeze mai 
jos, numele vrednicilor coriști. Ei sânt: Ana 
Hudiță, Salomia Vaideian, Anica Măriuț, 
Ioana Fleșeriu, Salomia Vochiț, Sofia Baba, 
Sofia Vasilcu, Ana Muntean, Salomia Văsiu, 
Maria Muntean, Ana Văsiu, Salomia Stroia, 
Salomia Drăgoi, Ana Tăban, Salomia Motroc, 
Paraschiva Drăgoi, Saveta Drăgoi, Floarea 
Lomănar, Sofia Măriuț, Maria Gelmărian, 
Ioan Ștet, Ioan Tăban, George Văsiu, Vasi- 
lie Vaideian, Vasilie Lomănar, Ioan Baba, 
Vasilie Jula, Adam Ștefan, Iosif Susan, Au
rel Ordean, Dumitru Fleșeriu, Vasilie Mun
tean, Ioan Dubleș, Vasilie Căstăian, Avram 
Jidav, înv.

Pregătirea corului se face sub suprave- 
ghierea dlor înv. dir. Ioan Fleșeriu și sub 
conducerea diui Sabin Safta, cu cari cu 
amândoi sântem mulțumiți și-’i lăudăm.

ceva înălțător de suflet a>
însemnat de țerani și țe- 
cor în 6 voci, și anume cu 
face cinste!
«Revistei» s’a dat seamă 

al corului nostru țe-

NOUTĂTI5

Subinspectori școlari. Ministrul de culte 
și instrucțiune publică (școalelor) voește să 
ne «fericească» cară și încă cu — inspectori 
școlari, anume voește să înmulțească de nou 
numărul subinspectori’or școlari, denumind 
pentru comitatele Timiș, Hunedoara, Bihor șt 
Nyitra câte un al doilea subinspector, precum 
deja sunt în comitatele Toronta! și Caraș- 
Severin. Și aceasta o face ministrul, zicând 
că comitatele numite sunt prea mari așa eă 
controlarea școalelor se face cam anevoios. 
Nouă ni-se pare că nu controlarea se face 
anevoios în aceste comitate ci — maghiarisarea. 
Să nu mai fi umblat, dle ministru.*

Adunarea generală extraordinară a «Aso- 
ciațiunei transilvane» este convocată pe zilele 
de 10 și 11 Martie st. n. la Sibiiu Comitetul 
s’a văzut silit a convoca această adunarea, 
deoare-ce ministrul spre a întări nouele statute 
votate de adunarea generală din Blaj din 1895 
pretinde schimbarea vechei numiri de «Aso- 
ciațiunea transilvană pentru literatura română 
și cultura poporului român".*

Bal mascat în Orăștie. Comitetul „Reu
niunii tinerimii evangelice" din loc arangează 
la 2 Martie n. 1897 bal mascat în sala ho
telului „Szăchenyi". Bilete de intrare, ă75cr. 
de persoană, să capătă în prăvălia dlui F. F. 
Widmann și la librăria H. Graef. Sara la 
cassă costă 1 fl. de persoană*

Cununii. Dl 1. Bercan și d-șoara Maria 
Bănuț au onoare a Vă învitala Actul Cununiei 
lor, care se va săvîrșl Duminecă în 16/28 
Februarie 1897, la 2 ore p. m , în biserica 
gr.-or din Cohalm.

— Dl Daniel Ambruș și d-șoara Valeria 
Avram își vor sărba cununia lor în 28 Fe-Avram își vor sărba cununia lor în 28 
bruarie n. în Deva.

— Dl Onea Ștefan și d-șoara Roșa 
îsi vor sărba cununia lor în 28 1. c. în> 
rica gr.-or. din loc.

Le dorim fericire 1
*

Moarte. Despre moartea Moșului Herlea, 
familia răposatului trimite următoarele: Nico-

Beca 
bise-
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lae, Ioan, Dionisie, Vasilie, George și Ra- 
veca Herlea ca fii ; Elisaveta, Maria, Anas
tasia, Rachila, Floarea ca nurori; Teodor 
Baciu ca ginere; Ioan, Iuliu, Veturia, Brutus, 
Ioan, Dumitru, Ana, Dionisie, Anastasia, Vale- 
îiu, Rachila, Elisaveta, Ieronim, Paraschiva, 
Remus, Maria, Paraschiva, Ana, Todor, Raveca, 
ca nepoți și nepoate, ear’ Paraschiva și Nița 
ca strănepoate cu inima sfâșiată de durere 
aduc la cunoștință rudeniilor, amicilor și cunos- 
cuților, că scumpul lor tată, moș și strămoș 
Nicolae Herlea, econom după un morb scurt 
dar’ greu, împărtășit fiind cu Sfintele Taine, 
’și-a dat nobilul seu suflet în mânile Crea
torului, Vineri în 12 Februarie n. 1897 la 6 
ore seara în etate de 78 ani. Rămășițele pă
mântești ale iubitului decedat se vor așeza 
spre odichna eternă, Duminecă în 14 Fe
bruarie n. la 1 oră d. am. în cimiterul gr.- 
or. din loc. Vinerea, în 13 Februarie n.

Odichnește în pace suflet blând și nobil I
*

Teatru. Tinerii diletanți români din Oră- 
știe arangiază Sâmbătă în 15/27 1. c. o pro
ducțiune teatrală în sala dela «Leul de aur» 
(Csdsz). Venitul curat este destinat pentru 
procurarea de cărți pe seama bibliotecei șco
lare române din loc. Se vor juca piesele: 
«Peatra din casă», comedie cu cântece într’un 
act de V. Alexandri. «Șoldan Viteazul», cân
tecel comic de V. Alexandri. «Rămășagul», 
proverb cu cântece. După producțiune, ur
mează joc.

«Gazeta Macedoniei», cu acest titlu 
va apare un nou ziar românesc în București, 
odată pe săptămână. Chemarea acestui nou 
ziar e de a apăra drepturile fraților din Ma
cedonia. Dorim isbândă noului confrate.*

Br. Wollkestein, supremul măiestru de 
vânat al Maiestății Sale s’a împușcat alal- 
ră'.eri noaptea, în Viena, la locuința sa. Vestea 
sinuciderii a piovocat penibilă impresie în 
cercurile Curții. Se crede, că nefericitul a 
comis tapta într’un acces de nebunie.

*
Producțiune teatrală se va arangia Mer

cur! în 12/24 Febr. a. c. în sala cea mare a 
hotelului «La leul de aur» din Sebeșul-săsesc. 
Se vor preda piesele «Reinholds înțeleptul», 
comedie în 2 acte, și «Nu te juca cu dracul», 
comedie Într’un act.

*
Nenorocire. Intr’o odaie din Cluj a pă

truns alaltăieri noaptea, ’n urma spargerii unei 
țevi de gaz aerian, o mare cantitate de gaz. 
Locuitorii au fost aflați dimineața leșinați Intre 
cei ajunși de nenorocire se află și medicinis
tul român Grebcncan, care în urma stării în
grijitoare a fost transportat la spital.

*
Petrecere cu joc arangiază măiestrii co

jocari din Lugoj Sâmbătă în 20 Febr. st. n. 
a. c. în sala otelului «Concordia».

*
încă o sărbătoare națională. Compatrioții 

noștri, poporul maghiar, s’a spurcat în ospețe : 
După miileniu voesc se serbeze serbarea de 
50 de ani a revoluției m ghiare din 1848. 
Deputatul Kossuth Ferencz a tăcut propunerea 
în dietă că aceasta să fie sărbătoare de stat, 
precum a fost și milleniul. Astfel după »li- 
tu.gii millenare» poate vom avea și de cele 
«kossuthiste».

*
Congregațiunea extraordinară a comi

tatului Arad este convocată pe ziua de 26 
Februarie n. Adunarea se va ținea la orele 
10 a. m. Toți membrii români ai congre- 
gațiunii sânt invitați să ia parte. Ordinea 
zilei nu este încă definitiv stabilită. Tocmai 
de aceea credem că vor fi discutate lucruri 
interesante, și poate surprinzătoare, asupra 
cărora trebue ca și Românii să-și spună cu
vântul.

*
Producțiune teatrală declamatorică aran- 

gi iză elevii școalei gr.-or. din Vaidei Dumi
necă în 9/21 Febr. a c. în sala școalei din 
loc sub conducerea bravului învățător D. 
Mosora. Venitul curat este destinat pentru 
înființarea unei biblioteci școlare. Prețul in
trării : 20 cr. de persoană. Programul e ur
mătorul: Cuvânt de deschidere. «Șezătoarea», 
piesă teatrală. «Sentinela Română», poesie 
de V. Alexandri. «Judecata dreaptă», piesă 
teatrală. «Tata și fiiul», dialog. «Curcanii, 
scenă militară. După acestea urmează joc.

*
Din dramele amorului. învățătorul Ghe- 

nadie Pepa din Spata (corn. Caraș-Severin), 
un tinăr abia de 18 ani, a pătruns zilele 
acestea în casa parochului local Paul 
Micu și a pușcat asupra fetei acestuia Eleo- 
nora. Din norocire însă pușcătura ’și-a greșit 
ținta. După aceasta furibundul tinăr a întors 
asuprăși arma și două pușcături ’i-au amuțit 
pe veci inima, — nebună de dragoste.

Notiță Literară.
„Schițe umoristicei este titula unui 

volum apărut de curând la Caransebeș în 
tipografia diecesană. Are o înfățișare elegantă: 
hârtie fină și un tipar foarte frumos. Ca exe
cuție technică face onoare tipografiei diece- 
sane din Caransebeș.

Cuprinde de tot 10 bucăți, schițe, tipuri 
căutate în vieața de toate zilele, și arătate în 
părțile lor slabe, pe cari autorul încearcă să 
le zbiciue, făcându-Ie ridicule. Aceasta pare 
a fi ținta cărții. Cea mai reușită între piesele 
volumului, e tDor și alinare*,  care nu mai e 
«schiță umoristică» ci o nuvelă din popor, 
în care autorul nu s’a sforțat să pună cu 
ori-ce preț umor, și de aceea doar’ a reușit 
încât abia i-ai putea afla vre-un greș. Are 
lucrarea aceasta un desnodăment foarte duios, 
dar’ în același tîmp lăsându-te mulțumit. Intre 
celelalte «schițe», mai cu haz ar fi «Un pas 
hotărît». Pagubă însă în această lucrare, de 
alineatul al treilea («Ce vor fi pus la cale... etc.) 
de pe pag. 16, care anticipă deslegarea, așa 
că de aici încolo o cetești numai tocmai se 
vezi cât de istețe au fost păcălitoarele, dar’ 
curiositatea ți-a potolit’o de tot acel alineat, o 
anticipare neartistică. Hazlie este și întâia 
schiță «întuneric», în care să păcălește rău 
o cocoană ce-’i deprinsă a-’și prea-prea «muș- 
trului» câte-odată bărbățelul.

Nume ca Usturică, Tocilă, Turtă, Topor, 
Tixilă, etc. sânt rău alese. Ele nu produc 
efectul dorit., de-a te face să zimbești în fața 
acelei figuri chiar și în urma numelui seu. 
E forțat. E mai bine a folosi nume ce să 
pară chiar adevărate. Căpitanu lonescu, Maior 
Lupii, Părinții Chiriac și Ieremie, etc. sânt 
la tot cazul mai norocos alese. Trebue să 
me faci se cred, că persoanele din lucrare 
ar fi chiar existând undeva în realitate. Prin 
nume prea căutate, nu contribui de loc la 
formarea acestei credințe. Și-apoi, păcatul 
nostru general: vorbă prea multă, vorbă prea 
multă 1

Altfel trebue se ne bucurăm că mai apare 
câte ceva literar și la noi, și îndemnăm pe 
cetitorii noștri să-și procure cartea dela autor, 
profesor în Caransebeș, fiind vrednică de spri- 
ginul nostru. Prier.

REGULAMENTE C0M1TATENSE
Regulamentul despre edificări 

in comunele mari și mici din comitatul 
Idunedoarci.

Partea I.
Regule generale despre zidire.

Cap II.
Despre case.

§. 13. In locuri așezate, unde poate fi 
teamă de isbucnire din păment a apelor, 
precum și la locuri primejduite de exundare 
(de răvărsare a îîurilor), — sânt, la zidirea de 
case noue, a să ținea următoarele în vedere:

1. In acele locuri, unde exundarea (eșirea 
rîurilor) nu s’a ridicat la înălțimi mai în
semnate și umplerea (ridicarea locului) este 
cu putință: fundamentul pe care se ri
dică casa să se ridice cu 50 cm. (jumătate 
metru) peste înălțimea cea mai mare cunos
cută a eșirii apei.

Pe locurile în acest chip ridicate la înăl
țimea numită, acolo unde e obiceiu, ori unde 
adunarea de materii tari e peste putință, să 
pot apoi ridica păreții zidirii și din păment 
bătut ori cărămidă nearsă, dar’ în ju»ul zi
dirii c a să trage o întăntură (pomnol) de 
cel puțin un metru lată.

2. In acele locuri unde exundarea a atins 
înălțimi mai mari, sau unde fiind ulița prea 
strimtă, ori foarte joasă, sau pentru alte îm
prejurări, umplerea (ridicarea) locului nu e cu 
putință, dar’ altfel materiile tari pentru zidire 
să pot procura cu cheltueli relativ neînsem
nate, acolo toți păreții casei sânt a să zidi 
din fundament până peste suprafața cea mai 
înaltă a apei, cu jumătate de metru tot din 
materie tare (peatră ori cărămidă), cu tenciu- 
ială, (năsip cu var) și și vatra casei are să 
fie așa sus. Acolo înse unde asta nu s’ar 
putea dm pricina cheltuelilor prea mari, ce 
ar recere, să poate îngădui, ca numai păreții 
de căpetenie (din afară) și cei pe cari razimă 
coperișul, să fie așa pe metru de-asupra 
înălțimii celei mai mari a apei zidiți, din ma
terial tare, — ear’ cu material ce poate fi 
stricat de apă, numai peste înălțimea asta să 
poate zidi.

După-ce însă în mai multe locuri, facere 
de astfel de zidiri solide, să lovesc de greu
tăți neînvinse, din pricina stării slabe mate
riale a comunei, — poate fi îngăduit și ur
mătorul fel de zidire mai simplu:

a) Casele de locuit, pot fi clădite pe stâlpi, 
pilleri, picioare, zidiți din materii tari până 
la nălțime de 50 cm. peste nălțimea eșirei 
apei, și vatra casei are să fie așa de sus. Acești 
stâlpi, pe 2 V2 metri unul de altul, sânt a să 
zidi din peatră lată ca o cărămidă și de 2 
cărămizi de lungă (adecă peatră mare, lespezi), 
ori apoi din cărămidă arsă, cu tenciuială 
(mestecătură de năsip cu var) bogată în var 
și împotrivitoare apei, ear’ fundamentul lor 
însuși (a pillerilor, stâlpilor,) are să fie așezat 
pe pătura naturală suportabilă (din păment).

Acești pilleri care au să țină zidirea, sânt 
a se lega unii de alții prin boltitură ori prin 
grinzi de lemn, ear’ apoi pe fundamentul 
astfel pregătit, pot fi zidiți păreții casei din 
ori-ce materii obicinuite în partea locului. E 
însă de lipsă, ca acolo, unde legarea între 
sine a pillerilor s’a făcut prin boltitură, peste 
această boltitură precum și între capetele de 
sus a pillerilor și între păreții ruinabili (cari 
pot fi stricați de apă) ai casei, să să pună 
un rând de scânduri despărțitoare.

După-ce la zidirea de case pe pilleri în 
locuri unde es apele, între vatra casei (pe 
verful pillerilor) și între fața pământului și 
printre pilleri, rămâne un gol mai înalt ori 
mai jos, acest gol, dacă e mai mic ca de 
i/2 metru, trebue umplut cu pământ, dacă 
însă trece peste 1/2 metru (în înălțime) 
poate fi lăsat și gol, și făcendu-se boltitură 
trebuincioasă, poate fi folosit chiar drept că
mară ori pivniță, dar’ în felul acesta, locul 
gol de printre pilleri e a se umplea cu păreți 
de cărămidă nearsă și de îngrăditură. Aceste 
locuri însă din punct de vedere sanitar, nu 
e iertat să fie folosite nici ca locuință nici ca 
gmjd.

b) In cazul însă, când subedificatul (fun
damentul pe pilleri) descris în punctul de 
mai sus, tare și înalt, nu s’ar putea face din 
pricina cheltuelilor pe care edificatorul nu le-ar 
putea coperi, se mai poate încă ierta, la va
tra casei, fără privire la aceea că ce sus să 
ridică apele când se revarsă, să să facă cu 
cel puțin 50 cm. (jumătate metru) mai sus 
ca suprafața pământului însuși unde zidește. 
Lângă păreții pe care să spriginește coperișul 
ori boltitură, sânt însă a să zidi din fundament 
până sus Ia coperiș, și tot la depărtare de 
2—2‘/2 metri, ori pilleri de cărămidă arsă, 
cu tenciuială, ori apoi stâlpi destul de tari 
de goron ori acați, și aceștia înțepeniți apoi 
între sine prin legături crucișe. In amândouă 
felurile însă, nu se poate îngădui, ca cope
rișul să se așeze mai jos de atâta, ca streșina 
să fie cu cel puțin 80 cm. peste înălțimea 
cea mai mare a apei.

Locul gol de printre pilleri ori stâlpi 
de lemn, poate fi apoi umplut cu ori-ce fel 
de materii, dar’ mai potrivită e aplicarea pă- 
răților de lemn bătut cu păment, de lese, 
nuele, căci acestea nu sânt așa primejduiți 
de surpare, dărîmare, ci stricați de apă, (du
când pământul de pe ei) pot fi ușor reparați.

Felul de zidire descris mai sus, se poate 
pretinde (cere) numai la case ce în viitor 
(adecă dela intrarea în viață a regulamentului) 
se vor zidi în locuri joase, supuse înecărilor 
de ape. (Va urma).

Din public.
(Pentru cele publicate în rubrica aceasta, redacția 

nu primește răspunderea).

Mulțumită publică.
Dle Redactor 1 In numele și la însărci

narea comitetului parochial gr.-or. din Petro
șeni, Ve rog să binevoiți a da loc în «Revista 
Oreștiei» la următoarea dare de samă si mul
țumită publică:

Balul nostru dela 6 Febr. arangiat în fa
vorul bisericei ortodoxe de aici, a avut o 
reușită peste așteptare bună atât din punct 
de vedere moral, cât și material.

Domnii, cari au contribuit peste prețul 
de intrare, sânt:

Petru Comșa 3 fl, Ioan Moldovan 1 fl., 
D. Lucaciu 1 fl. (din Sâliște); Mihaiu Bociat 
1 fl. (Vulcan); Basiliu Trif 50 cr., George 
Tomuș 50 cr., Heinrich 50 cr., Madeszpach 
N. 50 cr., Rtipel 50 cr., Balog Jănos, notar 
1 fl. 50 cr., Kădăr Lajos 1 fl. 60 cr., Petru 
Preda 1 fl. 50 cr., Palacsek Mtksa 2 fl. Jozsef 
Sadofski 2 fl. (din Petrila); Nicol. Dima 1 fl. 
Buda Bela 1 fl., Alexand. Dima a Evuții 1 
fl., Ioan Pop, protopop 1 fl., Nicolae Stoichița 
1 fl., Nic. Muntean 1 fl., George Dănilă, prim. 
1 fl., George Oprea, paroch 1 fl.. Petru Boldin 
1 fl., P. Moisiu jun. 1 fl., Rom. Gomboș, învățat.
1 fl., Erimie Muntean 1 fl., Milos Gyorgy 1 
fl., Teofil Tulea, notar 2 fl., Simion Chirca
2 fl., Toma Mihuțiu 1 fl. 50 cr., Mih. Rimbaș 
sen. 50 cr., Dr. Feier, medic 50 cr. (Hunedoara) 
Budai Jănos, preot cat. 1 fl., Chausele Gyula 
2 fl, Gyarfaș Endre 2 fl., Schwemhamer 1 
fl. 50 cr., Ioan Dima sen. 2 fl., I. Dima jun. 2 

fl., Weisz Rezsd 50 cr., Luj Ciuciu, farmac, 
5 fl., Ioanovics Istvăn 1 fl., Osvald Jănos 1 
fl., George Florean 2 fl., Dr. Kalman 1 fl., 
(din Lupeni); Elisaveta Stanca, preoteasă 1 fl. 
(Vurpăr); Dr. Bottenstein, medic 3 fl. 50 .cr., 
Buda Kăroly 1 fl. 50 cr., Dombora 50 cr., 
Dr. Rosenberg 1 fl. 50 cr., Marck M. 1 fl. 
50 cr., Nicolae Socol 1 fl. 50 cr., Iacabfi 1 
fl., Hcrman 50 cr., Gross Ilerman 50 cr., 
Wolf 50 cr., Berger 50 cr., Ioan Vasiu 50 cr., 
Selenfreund 50 cr., Klein H. 50 cr., Klein M. 
50 cr., Kohn 50 cr., lung 50 cr., Ioanovici 50 
cr., Grossek 50 cr., Steiner 50 cr., Ianza 50 
cr., Avram Stanca, preot 1 fl., din Petroșeni. 
Venitul întreg a fost 164 fl. 60 cr., spesele 
70 fl. 50 cr., venitul curat fl. IO cr., 
cari s’au și predat epitropului Dionisie Socol 
spre administrare în favorul bisericei noastre.

Petroșeni, la 10 Februarie 1897.
Dionisie Socol, 

prim-epitrop.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Frumoasei.. Lasă numai lasă voiu deveni mai mare 

ca D-ta. Mă bucur, dar1 totodată și tremur, aș dori 
ca să mai fii încă «molestat», căci la din contră voiu 
li din ce în ce tot mai

Uricios.
Âlui din satul „muselor".... Spune-mi din «ambiție» 

taci.? Sau s’a prefăcut și «musa» ta în „șteamp de 
peatră" ?

Vat..

FEL DE FEL
La menagerie.
Un copil micșor se apropie de o colivie 

cu maimuțe.
— Bagă de seamă să nu te muște, îi 

zice mama sa.
—- De ce să mă muște mamă?
— Pentru-că nu te cunosc.
— Spune-le, că mă chiamă MiticăI

*
Fericire vecinică.
Maria: „Spune-mi Floare, ce faci, de tu 

totdeauna trăesti în așa fericire cu bărbatul 
tău ?“

— Floarea : „Eu ți-oi spune, lucrul este 
foarte ușor. Eu în fiecare zi rup câte-un 
nastur pe sub ascuns de pe hainele bărbatu- 
meu, și deoare-ce el nu și-i știe coase, 
vede, că eu sânt neîncunjurat de lipsă și 
așa trăim fericiți

POSTA REDACȚIEI.
Dlor ^asistenții în D. chiar pe când ați trimis 

D-voastră știre» despre isprăvurile dela alegerea pen
tru sinod, a apărut un articlu mai mare în cauză, și 
de aceea credeam a fi de prisos se mai publicăm și 
aceea. Cine e om cu durere de inimă pentru trebu
rile bisericești și naționale de pe la D-voastră, poate 
avea deja idee despre acel Domn din câte s’au scris 
și la noi și în „Tribuna", cine vânează interese perso
nale, nu va fi abătut din răutatea sa nici de-oin mai 
scrie de o sută de ori. Suntem de părere să nu mai 
reveniți de-oeamdată. Manuscrisul nu-’l mai avem. Dacă 
ați stărui înse foarte tare trimiteți de nou, cu sub
scrierea numelor, și alegend bine ce scrieți, și-i facem 
loc.

Dlui »/!/. (f. s)i. In proximul va apare. Dar de 
ce te ascunzi după acest săran și nici scrisoarea n’o 
semnezi cu adevăratul nume ? Ce ne pare vrednic, 
publicăm dela ori-cine, ori-cum s’ar chema el.

Dlui Vir. De ce am reprodus de trei ori din 
același volumaș de Stavri ? O, cât am dori și noi să 
nu trebuiască să reproducem! Și de-am ști că macar 
6 la sută din cetitorii noștri ne-au ascultat îndemnul 
și au cumpărat drăgălașele poesii (16 cr!), te asigurăm 
că n’am reproduce. Știm însă că pentru toți sunt 
noutăți, și voin să le dăm putința să guste din ele 
macar prin foaie dacă altfel nu o fac!

CALENDARUL SEPTEMÂNE1

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dum. Fiului rătăcit, gl. 6, v. 6-
Dum. 9 M. Nicefor 21 Eleonora
Luni 10 M. Haralamp. 22 Petru
Marți 11 M. Vlasie 23 Eberhard
Mere. 12 P. Meletie 24 Matias
Joi 13 M. Martinian 25 Victor
Vineri 14 P. Axente 26 Gothard
Sâmb. 15 A. Onisim 27 Leandru

Pentru redacție responsabil: Ioachim Muntean

De exarendat.
Mai multe pâmenturi pe hotarele 

comunelor: Seliste și Căenel simt 
de dat în parte sau de exarendat.

Doritorii au a se adresa la Dr. St. 
Erdelyi, medic în Orăștie.

186 1—3



Nr. 7 — Pag. 30 REVISTA ORĂȘTIEI 8/20 Februarie 1897

„F A G E Ț A N A“
institut de credit și de economii, ca societate pe acții în Făget.

active. Contul Bilanțului. pasive.Convocare.
Domnii acționari ai institutului de credit și de economii <Fa- 

gețana», ca societate pe acțiuni în Făget, sânt prin aceasta invitați 
în sensul §-lui 14 al statutelor societății la a

V-a adunare generală ordinară,
care se va ținea în Făget, la 4 Martie 189'7 s?- n- a- m- 10 ore* 
în localul societății.

Obiectele puse la ordinea zilei sunt:
1. Raportul direcțiunii despre activitatea institutului și despre 

resultatul gestiunii anului V.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Decisiune asupra compturilor anuale.
4. Decisiune asupra împărțirii profitului curat, realisat în 

anul al V-lea de gestiune.
5. Alegerea a 4 membri în direcțiune conform §-lui 31 din 

statute.
6. Votarea regulamentului disciplinar pentru funcționari.
7. Eventuale propuneri făcute în sensul §-lui 26 din statutele 

societății.
8. Exmiterea alor doi acțioanri pentru verificarea procesului 

verbal luat în adunarea generală.

Domnii acționari, cari voesc a participa la adunarea generală 
sau în persoană sau prin plenipotențiat, sânt invitați în virtutea 
§-lui 16 din statutele societății a-'și depune acțiunile lor cu o zi 
înainte la cassa societății.

Făget, la 4 Februarie st. n. 1897.

Direcțiunea.I

fi. cr. fi. cr.
Cassa în numerar....................................... 7.610 49 Capital rocial: 1000 acții ă fi. 100 . . 100.000 __
împrumuturi pe cambii cu giranți . . . 322.711 47 Fond de reservă....................................... 27.268 61
împrumuturi pe cambii cu acop. hip. . . 62.049 16 Fond de garanță.................................. 2.300 —
împrumuturi pe hipotece.......................... 70.743 — Depuneri spre fructificare:
împrumuturi pe obligațiuni cu cavenți . . 79.258 26 a) în libele . . . 298.689 fi. 73 cr.
Credite de Conto curent.......................... 22.732 42 b) fondul de pen-
Mobiliar.......................... 1.230 fi. 56 cr. siune al funcț. . . 5.814 fi. 43 cr. 304.504 16

după amortisare 10°/0 . 123 » 06 » 1.107 50 Cambii reescomptate.............................. 114.762 35
Acțiuni străine........................................... 917 — Interese anticipate pro 1897 ................. 7.273 48
Realități..................... .... ............................. 429 — Dividende neridicate.............................. 150 —
Diverse conturi debitoare.......................... 6.527 99 Diverse conturi creditoare................. 239 09

Profit curat............................................... 17.588 60
574.086 29 574.086 29

eșite. Contul profitului și perderilor. venite.

Făget, la 31 Decemvrie 1896.

fi. cr. fi. cr.
Interese:

pentru fondul de reservă 1.011 fi. 52 cr. 
> pentru depuneri

spre fructificare 16.697 » 89 »
* cambii reescomp. 8.031 > 30 » 25.740 71

Profit transportat din
anul trecut...........................................

Interese:
delaîmpr. pe cambii cu
giranți...................... 32.546 fi. 93 cr.

681 36

Spese:
a) salarii și maree de

presentă................. 5.638 fi. 80 cr.
b) chirie, porto, tipări

turi, și altele . . . 2.573 > 55 » 8.212 35

dela împr. pe cambii
cu acop. hip. ... 5 584 » 66 »

dela împr. pe hipotece 6.782 >31 »
dela împr. pe oblig, cu
caventi ................. 8.630 » 05 >

dela împr. credite de
cont curent .... 1.152 » 58 »

Contribuțiune:
directă.......................... 2.385 fi. 45 cr. 54.696 53

de 10% după int. dela
dep. spre fruct., dare de 
drum și comp, de timb. 1.925 » 52 > 4.310 97

Profit dela cumpărare
si vindere de realități..........................

Profit dela acțiuni străine.....................
738

37
37
58

Amortisare:
spese de fondare . . . 178 » 15 »
din mobiliar .... 123 » 06 »

Profit curat ....................................................
301

17.588
21
60

1 56.153 84 56.153 84

Sebastian Olariu m. p., Toma F. Haneșlu m. p.,
director executiv. secretar-comptabil.

MEMBRI IN DIRECȚIUNE:
Terențin Petroviciu m. p. George Popoviciu m. p. Nicolat Barboni m. p. Dionisin Feneș m. p. George Giura m. p.

Contul bilanț, precum ți contul ptofit ți perderi examinându-le conform legilor ți statutelor, le-am aflat exact ți cărțile purtate în bună regulă. 
Faget, la 4 Februarie 1897.

184 1—1 COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE:

Din public.
Onorată Re dacțiune,

Vă rog a publica în proximul număr al sti
matei noastre »Revista Orăștiei< următoarele: 

>Nefiind în stare a răspunde tuturor ace
lor domni și doamne, cari din incidentul 
morții bunului și în veci neuitatului nostru 
fiiu Octavian ne-au arătat durerea lor și prin 
cuvinte mângăitoare au contribuit așa mult 
la alinarea durerii noastre, venim pe această 
cale a le exprima cea mai adânc simțită 
recunoștință și stimă a noastră *

Batiz, la 16 Februarie 1897.
întristata familie JUihaiu.
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Se caută 181 2-2 
o îngrijitoare (menageră) 
din o casă bună, etatea să fie circa 
40 ani. Are să îngrijească de 4 copii, 
a căror etate e dela 8 ani în sus. 
Menagera va avea lângă sine de ajutor 
încă alte două servitoare.

Se recere ca pe lângă limba ro
mână să cunoască și cea germână.

Preferate vor fi cele de naționali
tate română.

A se adresa la:
Vasile N. Bidu,

comerciant în Orăștie (Szăszvăros) fi Brașov.

Dimitrie losof m. p. Vasilie Nicorescu m. p. Aurel Popescu m. p. Alexandru Iclozan m. p.

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

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

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; Oârpe de per fine 
și trainice; Cârpe de lâna moale (de Harras); 
Pânza de tot soiul și tare; Bumbac de bătut 
și Ață de urzit, aduse din cele mai bune fabrice; 
Arnioiuri de ousut și de urzit, în toate fețele; 
Ciorapi; Breuri; Șerpare cusute cu fiori și fir; etc.
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Subscrisul am onoare a aduce la cunoștința on. public din loc și 
jur, că pentru a putea corăspunde onoraților oaspeți, cari binevoesc a 
mă cerceta, am arangiat o chilie cât se poate de bine, și care stă la 
disposiția onoraților oaspeți în toată bunăvremea.

Tot aici întrețin și ceva băcănie, și anume: ZĂHAR, UREZ, PE- 
TROLEU, LUMINI DE SEU, CEARĂ și STEARIN, etc. etc. etc., 
precum și BUMBAC și AȚĂ DE ȚESUT în comisiune, toate cu

-o PRETURI FOARTE MODERATE! o—
Rog îndeosebi pe domnii preoți și cărturari de prin comune, ca să în

demne oamenii a cumpăra mai bine dela un Român, decât dela jidani 
sau alți străini, căci îi asigur că mai bună și mai ieftină marfă vor căpăta.

Sperând că onoratul public îmi va oferi spriginul seu
Semnez cu distinsă stimă

173 3-3 A. CRISTEA
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148 12—12 Ion Lăzăroiu,
negustor în Orăștie (Szăszvăros)

FLORAR ÎN DEVA.
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Am onoare a aduce la cunoștința onoratului public iubitor de flori 

și plante naturale, că am deschis un

174 3-3 STABILIMENT
DE

FLORI ȘI FLAMTE MATURARE ȘI ARTTFICIARE.
Primesc și cfectuesc tot felul de comande In timpul ccl mai scurt, ș 

anume BUCHETE DE MÂNĂ, de BALURI, de CUNUNIE etc., cu prețul 
dela 1 fi. 50 cr. până la 70 fi. etc. BUCHETE DE PIEPT dela 30 cr 
până la 7 fi. Tot felul de CUNUNI FUNEBRE dela prețul de fi. 150 în sus

Totodată îmi recomand și florăria mea de PLANTE EXOTICE și de 
FLORI NATURALE în revare, cu prețurile cele mai moderate.

Comandele din afară să efectuesc la moment cu rentoarcerea poștei.

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie. Pentru tipar responsabil: Petru P. Barițiu,


