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Rezboiul.
Domnește părerea generală, că ne 

aflăm în ajunul unui rezboiu, ce poate 
să-’și lățească flăcările pe întinderi cu 
mult mai mari decum azi s’ar putea 
prezice!

Pusus’au »puterile« europene toate 
în gledă una lângă alta, și au bătut pe 
tact cu piciorul în pământ: în șase zile 
tu Grecie să-ți tragi napoi toate trupele 
de pe insula Creta, că de unde nu, te 
luăm noi în baionete și te ducem acasă 
cum nu-ți va plăcea!

Și mica Grecie, părăsită de toate 
amicele, a zis: nu ml duc! Faceți ce 
vreți, nu mă duc! Căci așa cere întreaga 
mea națiune, cu mic cu mare, să nu 
ne mai dăm înapoi.

Regele lor George văzând siluirea 
ce puterile vor s’o facă cu țeara sa, a 
spus: „Orice-or face puterile, Greoii 
vor lupta mai departe, până la 
oel din urmă om!“ Ear’ întâiul seu 
ministru a zis: „Mai bine se peară 
Greoia de pe mapa Europei, decât 
sâ se dee acum napoi

S’a mirat lumea de atâta îndrăsneală, 
dar’ împrejurările par a scoate la iveală, 
că își are această îndrăsneală razimu- 
rile salel Anglia e și ea între cei-ce 
cer să se retragă Grecia, dar’ când 
puterile au amenințat cu baioneta 
pe mica țerișoară ce jertfește cu nobleță 
sânge și avere pentru liberarea fraților 
sei de sub jug păgân, atunci Anglia a 
zis: Nu! Cu asta nu mă învoiesc eu! 
Mai bine mă despart de voi. Și a 
cerut ca întâi Turcii se-și retragă tru
pele din Creta, apoi Grecii.

Ear vorba asta a Angliei trage mult 
in cumpănă, căci rezboiul să poartă în 
ocuri cu mări, cu ape întinse, ear pe 
ipă Anglia e tare, nu glumă!

Despărțirea Angliei însă puterile au 
prevenit’o... primind propunerea ei.

Și așa pare a eși tot mai bine la lumină, 
că războirea dintre Grecia și Turcia, ar fi 
ie fapt o rezboire, deocamdată mocnită, 
ntre puterile însăși, îndeosebi între 
Anglia și Rusia. Urmările să vor vedea.

Dar’eată înseși știrile ce s’au urmat de 
j săptămână despre desvoltarea lucrurilor. 
Le dăm după cum noi le-am aflat, zi 
ie zi.

6* Martie. Toate foile grecești urmează 
i cere cu stăruință, ca guvernul si respingă 
•ererea marilor puteri de-a se retrage din 
Zreta! Din contră, să trimită încă trupei

Să dă ca sigură știre, că In decursul lunei 
lui April după-ce își va fi mobilisat armata 
Grecia va declara Turciei r&âboiu. 
Zâmpul de luptă va fi Tesalia.

In fața amenințărilor puterilor europene, 
ntâiul ministru grecesc a declarat unui co- 
espondent al marelui ziar 'Figaro* din Paris, 
:ă: »Grecia nu-și va retrage trupele! Mai 
tine S& peară Grecia de pe mapa 
Europei, decât să se dea napoi în fața 
vmenințărilor l

Ear Regele a declarat ca nu Grecii, ci 
:ei din Țarigrad tulbură pacea Europei, și 
:hiar de aceea ei nu vor Înceta, ci vor urma 
upta I > Ce vor face marile puterile, vom vedea. 
Dar’ ori-ce vor face, Grecii vor lupta

Apare în fiecare Sâmbătă
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mai departe, până la cel din urmă 
om, până la moarte!*

*
7. Martie In fața ținutei hotărîte a 

Grecilor, diplomații marilor puteri să sfătuesc 
ce să facă ? Si aplice oare forța contra Greciei 
ori si afle alt chip de regulare a pricinei ■ 
Această întrebare a rupt ghiața: Bunaințe- 
legere între puterile mari — s’a spart!

Germania cere siluirea chiar cu arma a 
Greciei spre retragere, — Anglia însă cere 
ca întâi Turcii se-și retragă trupele de pe Creta, 
apoi Greci. Și a declarat Anglia că la siluirea 
Greciei cu puterea, nu si învoește: Mai bine 
ese din tovărășia puterilor l

Maestatea Sa Monarchul nostru plecase 
la Cap-Sânt-Martin la începutul săptămânăi 
trecute și anume spre a petrece acolo trei 
săptămâni. Aceasta era luată ca un semn 
sigur că pacea Europei nu e primejduită, căci 
în vremi grele capetele încoronate nu lipsesc 
din fruntea țerii, ci stau de să înțăleg într’una 
cu miniștri lor asupra ce e de făcut? La 7 
Martie, Dumineca trecută, abia dar’ după 
câteva zile, sosește știrea că Maestatea 
Sa se întoarce acasă! Asta a isbit 
foarte pe cei-ce aveau nădejdi de »pace< în 
legătură cu mergerea M Sale la locul de 
recreație

Grecia și-a chemat reserviștii sub arme. 
Are acum cam 100,000 oșteni gata de luptă.

O corabie rusască a încungiurat odată 
Creta întreagă, și căpitanul ei spune că în 
jurul orașelor din apropierea țermului, lupta 
curge neîntreruptă pe insulă.

Regele George al Greciei, după-ce 
și-a mânat pe fiii sei, va pleca și el 
în tabără, la l'esalia!

*
8 Martie. Știrea despre reîntoarcerea 

Maestății Sale, ca toate știrile mari, să des- 
minte azi, dar’ lntr’o formă nehotărîtă. M. Sa 
adecă, n’a plecat încă, nici nu are gând să 
să întoarcă la Viena, decât In cazul când 
sănătatea M. Sale împărătesei ar cere-o...

Despre eșirea Angliei din șirul celorlalte 
puteri, încă să spune că acum nu mai e teamă, 
căci puterile au primit propunerea ei, de-a 
cere Turciei ca ea se-’și retragă întâi trupele 
din Creta. — Că ziua de mâne ce-o să aducă, 
e enigmă. Fie-care zi cu surprinderile sale!

Din London sâ telegrafeazâ: Un 
număr însemnat de tineri s’au instințat 
la agentul Grec Metaxas, că voesc să 
meargă în Grecia să între ca voluntari 
în armata grecească contra Turciei! Au 
adunat pân’acum deja și bani, peste 
12,000 funți sterlingi!

In Bruxella (în Belgia) a fost la 6 
Martie de nou demonstrație mare contra 
Turcilor și pentru Greci. Asemenea în 
Antwerpen. Din Antwerpen au și plecat 
500 tineri belgieni ca voluntari în ar
mata grecească, spre a-’i da ajutor contra 
Turcilor!

In Roma asemenea să înștiințează 
mulți că vor pleca la Atena ca voluntari 
în armata grecească!

*

9 Martie. Turcia a respuns puterilor, că 
e învoită a primi să se dee Cretei neatârnare, 
dar' asupra întocmirii cârmuirii insulei, să 
aibă a-’și da și ea învoirea.

Respunsul Greciei să așteaptă pe mâne 
și să ține că nu va fi hotărît respingitor, ci 
să va spune că Grecia s’a pus în înțelegere 
de-adreptul cu Poarta I

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

Din Pola se telegrafiază că corabia de 
războiu »Tiger* a primit poruncă să stee 
gata de plecare în ori-ce moment! In ace
lași timp să lucrează cu grabă mare la pro- 
vederea cu toate cele de lipsă a corăbiilor 
★ Leopard* și 'Kronprtnx Rudolf*.

Turcia să temei Sultanul a trimis pe un 
consul la Regele Sărbiei se-’l poftească la 
Constantinopol, unde va fi rugat să dee aju
tor Turciei contra Grecilor la caz de războiu, 
că-i va face mari îngăduințe în Sirbia-veche 
și Macedonia l Regele însă a răspuns că nu 
poate merge, fiind mare lipsă să stee acasă, 
ear ajutor încă nu poate făgădui, căci doar 
Turcia chiar spre hotarăle Sărbiei a tri
mis în timpul din urmă mai multă armată. 
Acest răspuns a stîrnit mare neliniște în 
Constantinopol.

'Dreptatea* din Timișoara a primit o 
scrisoare din Plevlje, în Bosnia, în care i-si 
spune, că armata Austro-Ungară din 
Novibaxar e pusă pe picior de rezbel!

*
10 Martie. Consulul grecesc din Buda

pesta provoacă pe toți supușii greci aflători 
în țerile coroanei ungare, și cari au fost a- 
sentați în anii 1866—1873, ca numai decât 
să se întoarcă în patria lor și să se înfățișeze 
la comanda batailloanelor lor.

Regele grecesc a dat poruncă aspră co
lonelului Vasos, comandantul trupelor gre
cești din Creta, să nu părăsească sub nici o 
împregiurare locul.

Turcia mobilizează puternic. La 8 Mar
tie a plecat din Țarigrad deja al 22-lea tren 
mare cu miliție, la Soloniki. Pân’acum pe li
nia hotarelor Greciei să află 22 batalioane 
de linie și 44 batalioane de redifi, număr ce 
e de patru ori mai mare ca numărul trupe
lor ce Grecia are în fața lor pe aceeași linie. 
La olaltă sânt la Soloniki concentrate 55.000.

In respunsul seu, spun unele foi, Grecia 
s’ar fi declarat gata a să supune cererii pute
rilor, dacă puterile împedecă pe Turcia în 
trimiterea de nouă trupe spre părțile împri
cinate, și dacă trupele grecești vor fi luate 
să lucreze alăturea cu ale puterilor la regu- 
Iarea Insulei.

Alte foi spun că răspunsul ar suna așa: 
Grecia nu să poate supune cererii puterilor, 
dar’ cere ea, ca să se facă un mare plebișcit 
(o întrebare a însuși poporului din Creta), 
care el să hotărască cu voturile sale a cui 
să fie insula I Să hotărască poporul însusi 
asupra sorții sale viitoare. Ear acestei ho- 
tărîri apoi, ori-care a fi ca, Grecia se va su
pune! Regele e și el de părerea asta.

Din Macedonia și Albania vin știri în
grijitoare: Să ia ca sigur, că îndată ce vre
mea va da mai spre bine, va isbucni rescoală!

Puterile propun să încungiure Creta toată 
(adecă să cuprindă toate porturile ei) cu co
răbii, să o >blocheze«. Unii admirali cer 
chiar ca și porturile Greciei să fie blocate. 
Ear dacă corăbiile grecești totuși ar mai în
cerca să miște, să puște asupra lori Coman
dantul unei corăbii grecești auzind de asta 
a spus: >Decât să mă supun, mai bine adun 
toți soldați pe bord, ear corabia o arunc în 
aer cu dinamită* 1 Decât că pentru blocare 
le trebuește încă multă putere: numai pentru 
încungiurarea Cretei, sunt de lipsă 40 de 
corăbii mari de războiu!

Pe insulă să aud într’una detunături pu
ternice. Răsculații au multă dinamită, cu care 
au aruncat în aer o parte dintr’o fortăreață 
turcească cu mulți soldați.

*
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11 Martie. Răspunsul Greciei, deși blând 
și cu mult încungiur, spune aceea de ce era 
teamă: că nu să poate supune dorinței pu
terilor. Grecia încă dorește pacea, zice, dar’ 
retrăgăndu-'și trupele s’ar porni nouă măce
luri asupra creștinilor, și de aceea în Inte
resul umanității va fi bine ca Grecia să-’și 
lase încă trupele în Creta.

Puterile în urma acestui răspuns, să spune 
că au hotărît blocarea și a Cretei și a Greciei!

Lupta pe insulă decurge, Turcii au atacat 
la 9 Martie dimineața lagărul grecesc de 
lângă Akrotiri. Mulți căzuți din amândouă 
părțile.. Răsculații au provocat pe Turcii 
din cetățuia Hierapetra să se predee de voe 
bună, dar’ fiindcă nu s’au supus, au început 
bombardarea cetății. O corabie de războiu 
italiană, a tras din port focuri de tun asupra 
resculaților ca să-’i împrăștie.

O telegramă din Fiume, spune că 
o nouă divisie de corăbii de râzboiu 
austro-ungare, e gata, de plecare în 
apele Greciei. Toate pregătirile sânt 
gata pentru mobilizarea generală a ma
rinei austro-ungare!

La asentările din Fiume au fost 
recrutați 6g % (65 la sută) din cei che
mați la sorți, și partea cea mai mare 
au fost împărțiți la marină !

„ZARANDEANA“
este numele unei noue societăți de cre
dit și economii, ce sâ va înființa în cu
rând în Bălță (lângă Deva), cu un 
capital social de-ocamdată de 20,000 fl.

Subscrierile s’au început deja în 
Băița, și sâ vor urma, împărțmdu-sâ 
liste în jur.

Societatea e pusă la cale de inteligința 
română din Băiță.

îi dorim isbândă deplină, și îndem
năm pe Românii din acele părți, se-’i 
dee tot sprijinul lor.

Liste sâ primesc dela domnul 
Lazar Perian, primar, și tot d-sale 
sunt a sâ înapoia.

Biruințele Cehilor.
După lupte încordate și purtate cu 

multă lăpădare de sine, Cehii din Bohe- 
mia se apropie tot mai mult de visul 
lor de aur: neatîrnarea țerii lor și egala 
îndreptățire a limbii cehe în adminis
trația țerii și la judecătorii.

Limba nemțească strîmtorase pe cea 
cehă și din administrație și la judecă
torii, întocmai ca cea ungurească pe a 
noastră aici. Dar’ Cehii au luptat ade
vărată luptă de eroi, pentru desrobirea 
ei, și nu s’au înspăimântat nici de tem- 
niți, nici de baionete, de nimic, ci au 
luptat înainte. Și nu ei, cei-ce primiau 
loviturile, s’au obosit în luptă, ci cei-ce 
le-au dat! Și azi lovitorii ei se apro
pie de loviți și le îmbie pace, o pace 
așa încât pot s’o primească fără să li-se 
pară nevrednică: li-se pune limba lor 
de-opotrivă cu limba nemțească in toată 
administrația țerii și la judecătorie, așa 
că ori unde ai înainta o rugare ori 
plânsoare în limba cehă, ’ți-se va da 
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răspunsul tot în acea limbă. Dietă pro
vincială avend, Cehii mai cer ca M. Sa 
împăratul s2 se încoroneze de Rege al 
lor, cum e încoronat de Rege al Un
gariei. Asta e culmea cererilor lor. Și 
asta, deocamdată, nu li-se dă. Li-se 
va da însă nesmintit nu peste mult.

Guvernul a și pregătit deja ordina- 
țiunea guvernială, prin care limba cehă, 
se ridică la rangul de limbă de stat, 
și nici nu numai în Bohemia, ci și în 
Moravia și Silezia. Ordinațiunea se va 
publica încă acum în ajunul alegerilor 
generale pentru dieta mare din Viena 
(«Reichsrath»),

Afară de asta va primi și Moravia 
universitate și technică.

Sânt pornite cercurile conducătoare 
din jumătatea de dincolo a împărăției 
pe un drum mai larg și mai drept în
tru facerea dreptății între popoarele ce 
o alcătueșc. Și noi amintindu-le acestea 
cetitorilor noștri, o facem ca să sămă- 
năm tot mai multe raze de credință și 
bună nădejde în inimile lor iață de vii
torul și al causei neamului nostru din 
ceastălaltă jumătate a împărăției, jumă
tate rămasă încă mult napoia celeilalte 
în privința asta, dar’ care nici ea n’are 
s’o mai ducă mult pe calea rabiată pe 
care a apucat.

„Reuniune economică"
pentru Orăștie și jur.

In urma Invitării dlui Dr. I. Mihu, făcută 
prin foaia noastră în numărul trecut, peste 
35 de domni s’au adunat Joi în 11 Martie n. 
în localul institutului de credit «Ardeleana» 
la consfătuirea ce se avisase asupra înte
meierii unei Reuniuni, care să dee după pu
tință un avânt mai frumos agronomiei, in
dustriei și comerciului la poporul român din 
aceste părți.

Au venit la consfătuirr afară de cea din 
loc, inteligință din comunele vecine Căstău, 
Beriiu, Șibișel, Vaidei, Romos, Vinerea, Ba- 
lomir, Turdaș, Săcărâmb. etc.

Dl Dr. Mihu a salutat pe cei adunați, 
prin o vorbire în care arată de ce au fost 
poftiți să vină și care e scopul spre care se 
dorește pornirea unei lucrări noue în aceste 
părți.

Intre preocupațiunile de căpetenie ale 
timpului de astăzi, a zis d-sa, ocupă un loc 
de frunte chestiunile economice de tot felul, 
chemate a procura și a spori popoarelor is-

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI“

Dă-’mi o zi din viata ta.J

Tu din cer venită-aice 
Că să faci lumea ferice, 
Dă-’mi o zi din viața ta. 
Dă-’mi o zi dumnezeească 
Sufletul să-’mi fericească 
Și eu sufletul ’ți-oi da.

Fie ’n lume rău sau bine, 
Lumea ’ntreagă pentru mine 
Se cuprinde ’n umbra ta. 
Dă-’mi o zi dumnezeească 
Sufletul să-’mi fericească 
Și eu sufletul ’ți-oi da.

Tu dai viață cu-o zimbire, 
Moarte cu-a ta nesimțire, 
Raiul cu iubirea ta.
Dă-’mi o zi dumnezeească 
Sufletul să-’mi fericească
Și eu sufletul ’ți-oi da.

Poesie inedită, de

V. Alexandri. 

voarele de venit, de bogăție, pentru-că, pre
cum o poate înțelege ori-și-cine, dela aceasta 
atîrnă apoi înflorirea ori lâncezirea și a tu
turor celorlalte ramuri de manifestare a vieții 
omenești, mișcările culturale, naționale, etc. 
Vedem cum statele toate lși pun încordate 
străduințe întru a ridica bunăstarea econo
mică a poporului țerii lor, și alăturea cu sta
tul sânt în lucrare zeci de Reuniuni cu ace
lași scop, și municipiile (comitatele) și comu
nele și societăți private.

Noi Românii din aceste părți însă, pre
cum o simțiți cu toții, sântem avisati numai 
la noi înșine, căci nouă nimeni nu ne dă 
nici un ajutor, nu ne vine cu nici un spri- 
gin, nici municipiu, nici stat, nici nimenea. 
Trebue să ne ajutăm noi. Și e o dorință 
veche a inteliginței de aici, ca să facem și 
noi ceva pentru poporul nostru, pentru eco
nomii, industriașii și, ce se poate, pentru ne
guțătorii noștri, să le venim, noi inteligință, 
și unora și altora într'ajutor. Ear' într’ajutor 
mai bine ca printr’o Reuniune economică, cu 
chemare și puteri anume, nu se poate veni. 
Și putința de-a o tace, o avem, căci avem 
aici, în Orăștie și în întinsul jur al ei, un 
popor bine închegat, și, mulțumită lui D-zeu, 
bun, inteligent și nici nu tocmai sărac, așa 
că auzind de ce e vorba, că adecă întru al 
lui propriu bine e vorbă să se facă lucrul, 
are să ne vină și el cu ajutor, negreșit.

De aceea am gândit că va fi poate mai 
ducător la scop, să se facă aci o Reuniune 
în cadru mai larg, cu două secții: una agri
colă, și alta pentru industriași și comercianți.

întreabă pe cei adunați ce părere au, să 
se facă așa, duplă, ori poate deocamdată nu
mai o «Reuniune agricolă», și la timpul seu 
alta pentru industriași ?

Avănd să se între astfel în desbaterea 
lucrului, domnul Dr. Silviu Moldovan a 
propus întâi constituirea biuroului, și anume 
propunând de președinte adhoc, pe domnul 
Dr. Mihu, ear’ de secretar pe dl L. Ber- 
cian. S'a primit. Ear’ după aceasta cei de 
față, fără multe desbateri, căci lucrul e și 
frumos și bine plănuit încât mult nu mai ai 
ce discuta asupra lui, decât să te bucuri și 
să-’l prmiești, — acceptează părerea că să 
se facă Reuniune cu două despărțăminte.

Dl Dr. Mihu face cunoscut, că are gata 
și un proiect de statute; ear’ adunarea ale
gând o comisie de patru, pe dnii A. P. Bar- 
cianu, Dr. S. Moldovan, Ioan Branga și N. 
David, o însărcinează ca împreună cu dl 
Dr. Mihu, să stabilească textul statutelor, 
după proiectul pregătit. Biuroul apoi va îna
inta ministrului spre întărire proiectul de 
statute, și după-ce vor fi statutele întărite,

Povestea mosorasului.
In Katwyk-pe-Marc, în Olanda, se vede 

Rinul bătrân, domolit de mâna omului, că
zând printre două ziduri solide din stavilar 
în stavilar, prin albia pe care ’i-au săpat-o 
până la bariera din urmă, prin care întră 
liniștit în marea Nordului.

In Katwyk, când vine vremea pescuitului 
cel mare, mulțimea pescarilor pornește pe mare.

In oraș, se vede puțină mișcare, se aude 
puțin sgomot; însă este numai activitate, nu
mai lucru. Afară s'aude uetul pescarilor și 
al valurilor; în oraș sgomotul lucrului se 
arată numai printr’un murmur ușor. Drept 
pildă e ceea-ce se petrece în chilia deschisă 
a asilului unde orfanele din Katwik învață 
să lucreze. In fiecare odaie sânt trei: croi
toreasa și două cusutorese. Pot să vorbească 
ori-ce pe când lucrează, însă încet; dreptul 
de a vorbi tare în atelier îl au numai foar
fecele si mosorasul care se învîrteste. Dar'> 1 »

este o poveste privitoare la mosorașul acesta.
Să v’o spun:
Erau odată trei fetițe, cari lucrau la ace

eași masă cosând cu ață de pe același mo- 
soraș. Mumele acestor copile muriseră cu
rând după-ce se născuseră ele. Nu trecu 
ear’ multă vreme și fetițele rămaseră și fără 
tată, micuțe încă, și prin urmare fără să fie 
în stare să muncească spre a se hrăni. Cel 
dintâiu dintre cei trei văduvi, murise pe când 
lucra la un stăvilar, luat de ghețurile cari 

se va convoca adunarea generală de consti
tuire a Reuniunii.

Astfel s’a pus temeiu unui lucru frumos 
și bun pentru poporul român din comitatul 
Hunedoarei, și dorim ca în curând să-’l ve
dem întrupat în iaptă, lucrând pentru binele 
obștesc și obșteasca înaintare.

„Ardeleana".
— Adunarea ei generală a XI. —

Joi la 11 Martie n. înfloritorul institut de 
credit din loc, * Ardeleana*, ’și-a ținut a 11-a 
adunare generală a sa. Au luat parte peste 
30 acționari, representând 1652 acții.

Președinte’e direcțiunii, dl Iosif de Orbonaș, 
a deschis adunarea, amintind celor presenți 
că institutul, deși între împregiurări mai puțin 
favorabile ca în alți ani, a progresat și ăstan 
și și-a încheiat socotelile cu un resultat fru
mos. Toți ramii de operațiune, afară de cel 
al obligațiunilor cu cavenți, au crescut.

După numirea unui notar pentru adunare 
L. Bercian, și doi scrutători N. Vlad și Dr. 
S. Moldovan, se dă cetire raportului direcțiunii.

Dl Dr. Mihu, directorul executiv al insti
tutului, cetește raportul din care reese, că 
reverimentul cassei în anul trecut a fost: peste 
trei milioanefloreni; depuneri: 710.743 fi. 16cr.; 
fondurile proprii ale institutului 24.0.928 fl, 
75 cr.; realități are institutul în preț de 33.000 fl. 
profitul întreg al anului a fost: 90.980 fl. 50 cr. 
ear’ profitul curat 23.626 fl. 80 cr.

Din acest profit curat, direcțiunea a propus, 
ear’ adunarea generală a aprobat, ca se fie 
dat spre scopuri de binefacere: 1150/1. 
și anume:
Fondului protopopesc gr.-or. din Orăștie 200 fî.

„ ,, gr.-cat. „ „ . 200 „
Fondului „Reuniunii agricole române din

Orăștie și jur"...................................... 250 „
Fondului „Reuniuniide industriași” din Orăștie 250 „ 
Pentru societatea „Petru Maior” din Pesta . 50 ,,
Pentru școala din Orăstioara............................... 50 „

„ „ „ Pișchinți............................... 50 „
„ „ Vaidei.................................. 50 „
......................Tărnășasa..................................50 „

Pe lângă acestea «Ardeleana» mai dă, an 
de an, tot spre scop de binefacere, jumătate 
din interesele fondului seu de reservă (acum 
vre-o 1200 fl.) și anume ca ajutor bisericii 
române gr.-or. din loc. Asta în virtutea sta
tutelor sale.

Ear’ din restul de profit curat s’au pus 500 fl. 
într’un libel separat pentru fiiul minoren al 
repausatului contabil al băncii, N. Vilt, a căror 
interese mama copilului le poate ridica an de 
an ca ajutor la creșterea lui, ear’ trăind, când 
va fi de 18 ani, tinărul va putea ridica și suma 
aceasta însăși.

Comitetul de supraveghiere cetește raportul 
seu, prin care declară a fi aflat și raportul 
direcției și socotelile in cea mai bună rînduială.

Adunarea le ia cu plăcere la cunoștință, 
— votând încredere direcțiunii pentru regulata 
conducere a înfloritorului institut.

curgeau pe Rhin, ghețuri cari vin cu așa pu
tere, încât dărîmă stăvilarele Rhinului și ale 
Meusei, ca să se scurgă în mare. Ceialalți 
doi făceau parte din echipagiul unei bărci 
care se înecase din pricina unei furtuni pe 
când se întorceau dela pescuitul cel mare. 
Orfanele, cari erau cu frica lui D-zeu în 
inimă, se gândiau de multe-ori la părinții lor 
și ziceau când și când una cătră alta: «îmi 
e dor de tata»... sau «Cum aș vrea se văd 
pe tata 1»

Intr'o zi pe când oftau ele așa și doriau 
fiecare să vază pe tatăl seu, ce să te pome
nești?... Mosorașul, de pe care una din lucră
toare rupsese un fir de ață și care din pri
cina aceasta se tot învîrtea, începu, nu să 
mai scoată același sunet monoton, ci să cân'e; 
și fieca re vorbă pe care o cânta se înțelegea 
destul de bine.

Eată cam ce spunea cântecul mosorașului: 
«Faceți-vă datoria zilnică. Munciți fără 

preget, și cu tragere de inimă și vă făgăduesc 
eu: când nu va mai rămânea fir de ață pe 
mosoraș, fiecare veți vedea pe cine doriți».

Cele trei orfane se speriară deocamdată; 
pe urmă nu știură adevărat era ce auziră ?.., 
Una dintre ele care se zoria să și încerce 
odată, se grăbi să isprăvească ața din ac, și 
repede-repede, trase alt flr. Mosorașul în
cepu ear’ să se învîrtească și cânta mai lă
murit tot vorbele acestea:

«Când nu va mai rămânea fir de ață pe 
mosoraș, fiecare din voi veți vedea pe cine 
doriți».

Membrii din direcțiune, d-nii Elie Popovict 
(Șibișel) și Silviu Dămian (Orăștie) eșiți din 
direcțiune în ordinea vechimii, sânt realeși ca 
atari pe un nou period de 5 ani.

După acestea președintele mulțumind celor 
de față pentru interesul și ordinea în care au 
făcut să decurgă adunarea, — o declară de 
închisă.

Spre scopuri de binefacere.
Unul dintre cele mai frumoase lucruri 

care fac ca institutele românești de bani ce 
să înfințează într’una în mijlocul poporului 
nostru, și pentru care noi și îndemnăm po
porul să le dee sprijin, și anume numai aces
tor institute românești, — e, că ele din ve
nitele lor ne dau earăși ceva nouă tuturora, 
înapoi. Ele împart din dobânda lor curată 
părți frumușele spre scopuri de binefacere, 
tot românești.

Ne bucurăm când putem spune că aceasta 
așa este, că băncile noastre aproape toate 
își și înțeleg acest rost al ființei lor, și țin 
samă de el, care după-cum e condusă de 
oameni mai cu dor de jertfă spre frumoase 
scopuri, ori cu mai puțin.

Intre băncile noastre, cea dintâi și mai 
tare, e „Albina" din Sibiiu. Ea a ajuns la 
o înălțime mare și are venite foarte mari, și 
ne pare bine că putem însămna, că din ve
nitele sale frumoase, ea și pune temeiuri la 
frumoare așezăminte, din cari tot poporul 
român și fiii lui să tragă folos.

Nainte cu doi ani, «Albina» a înființat o 
«masă pentru studenți», la care 50 de tineri 
români ce umblă la școalele din Sibiiu au 
mâncarea dela amiaz gratuit.

Acum că ăstan împlinește 25 de ani dela 
înființarea sa, «Albina» a hotărît să pună te
meiu mare la un fond, din care, când va fi 
crescut de-ajuns, să se înființeze un Internat 
de băeți. un „Convich, în care tinerii ro
mâni dela școalele din Sibiiu, adecă o parte 
a lor ce va fi primită, să aibă și cuartir și 
întreținerea întreagă gratuită. Și e nădejde 
că dorința aceasta nu o să treacă prea multă 
vreme să o vedem întrupată.

Eată fraților dela sate și dela orașe, de 
ce zicem noi mereu și mereu: avend lipsă, 
îndreptați-vi cu cererile voastre cătiă băncile 
românești, și numai cătră ele, căci ele 
mult bine ne pot face mergându-le bine, tot 
atât de mult bine, pe cât de mult riu cele 
străine, dacă noi, neînțălegându-ne chemarea, 
le dăm acestora ajutorul!

«Atunci, «m să văd pe tata cât de cu
rând!» ziseră fetele una după alta. Fiindcă 
deși începuseră numai de câteva zile să coasă 
cu ața de pe mosorașul acela, nu era să 
treacă mult până să se isprăvească. Cel pu
țin așa își închipuiau ele. Se înșelau.

De geaba se siliau ele să coasă mai re
pede, să-’și întrebuințeze bine zilele săptă- 
mânei... mosorasul le cânta mereu același• » 
cântec și ața nu se mai isprăvia.

Trecură luni și ani; ieșiră din asii când 
le ajunse vîrsta, și li-se dete chiar voe să ia 
cu ele și mosorașul care numai lor le cânta; 
luară împreună o casă cu chirie și se făcură 
cusutorese; se măritară, dar’ nu se despăr
țiră una de alta; făcură copii; copiii lor cres
cură, și ața se deșira mereu de pe mosoraș 
și căpătâiul din urmă tot nu ’i-se vedea,

Peste mulți ani, când îmbătrâniră de dea- 
bia se mai ținură pe picioare, când fură si
lite să-’și pună ochelari ca să coasă cămășu- 
țele nepoților, de pe același mosoraș deșirau.

Intr’o zi câte trele cusutoresele închiseră 
ochii, — tocmai în ziua aceea se sfîrșt și ața 
de pe mosoraș.

Firul de ață care nu se mai isprăvia, este 
lanțul datoriilor noastre; în fiecare zi tragem 
de el fără să putem isprăvi, decât tocmai în 
ciasul din urmă. Dar’ vorba cântecului: 
«omul să-’și împlinească datoria pe pământ».

Nu vedem pe cei pe cari ’i-am pierdut 
până nu ni-s’a isprăvit ața de pe mosoraș.

„Z'tfarâ pentru toți1'*
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CORESPONDENTA*
Sibiiu, Febr. 1897.

Domnule Redactor,

Fiind concediat de onorata Direcțiune a 
seminarului gr.-or. din Sibiiu pe câteva săp
tămâni, și fiind locuința părinților mei aproape 
de Bdița (corn. Hunedoarei), am cercetat în 
câteva rînduri școala gr.-or. română din acest 
orășel, unde anul trecut eu fusesem învăță
tor și dorința poporului era ca să rămân 
definitiv acolo.

Cu acest prilegiu am auzit din gura unor 
oameni un svon, pe care mă simt îndatorat 
a-1 desmințk Aud anume, că unii oameni, 
călăuziți, ei vor fi știind de ce scopuri, au 
scornit vorba, că eu de aceea nu am rămas 
Învățător definitiv la ei, că preotul s’a pur
tat cu mine aspru, m’a șicanat, etc. Și cu 
astfel de vorbe agitând contra dlui preot, 
îi fac greutăți în lucrarea sa publică, pentru 
biserică și popor.

Declar aceste vorbe de curate scornituri, 
și mărturisesc că dl preot s’a purtat tocmai 
foarte cuviincios, părințește chiar față de mine, 
In timpul cât am fost învățător acolo. Dacă 
am venit la teologie în loc să urmez cu func
ția de învățător, e că am aflat-o de 
însumi, și că am simțit aplicare spre 
carieră.

Bunii 
ieze dar’ 
nu facă 
mână de 
bine ce întreprinde spre folosul obștesc.

George Pertan, cleric.

bine eu 
această

parochieni din Băița să nu 
nimic pe astfel de scornituri și să 
greutăți dlui preot, ci dimpotrivă 
ajutor să-'i dee în lucrările sale de

interne-

Podul peste Murăș la Geoagiu. Pentru 
a putea începe lucrările la podul mare ce se 
va face între Geoagiu și Gelmar, peste Murăș, 
s’a ridicat în toarnă un pod provisor, de 
ajutor. A costat vre-o 4000 fl. Zilele acestea 
însă, Murășul fiind foarte mare, a stricat po
dul și și trecătoare cu luntrea (brodul), încât 
în zilele acestea, nu să mai poate trece prin 
acest punct peste Murăș.

*
Oficerii de reservă bosniaci. După un 

comunicat alui „Reichswehr* de Viena, acei 
ofițeri de reservă și cădeți, cari aparțin regi
mentelor de Infanterie 23, 30, 49, 53, 62, 70, 
si 86, sau batalionului 11 de vânători, află
toare în Bosnia Herțegovina, sânt datori 
estan a-’și face esercițiile lor de arme acolo 
unde regimentele lor să află, în Bosnia ori 
Herțegovina. Tot la aceasta sânt îndatorați 
și acei ofițeri de reservă ori cădeți, câți pentru 
caz de mobilizare sânt împărțiți la cele patru 
regimente bosniace oarecare.

*
Târgul de vite ținut Mercuri, Joi, Vineri, 

la Orăștie, a fost un târg bun pentru vân
zători. Vitele au fost foarte căutate și s’au 
vândut cu prețuri mari

*
Societatea „Crucea Roșie". Dumineca 

, trecută la 7 Martie și-’a ținut în Orăștie adu- 
’ narea generală de consituire, secția Orăștie 

a Societății „Crucea Roșie“. S’a ales comitetul, 
constătător din 40 membri ordinari și 
membri suplenți. In numărul viitor vom 
blica lista întreagă.

*
O întregire. La corespondența din 

troșeni publicată în nrul 7 al „Revistei" 
estan, un domn preot din jur ne trimite o 
scrisoare mai lungă ca întregire. Dăm aci 
pe scurt cuprinsul ei: In corespondența nu
mită s’a numit pe nedrept dl înv. Șandru 
conducător al »Călușerilor«. D-sa numai ’i-a 
condus în sală, dar’ conducătorul lor (văta- 
vul) care el are vrednicia pentru reușita jo
cului, a fost dl măiestru ferar Nicolae Socol. 
D-sa ’i-a instruat și sub conducerea d-sale de 
vătav au jucat. Facem cu plăcere această 
întregire, spre lauda dlui Socol, dorind ca 
bunul obiceiu de-a fi în toată bună-vremea 
un rînd de flăcăi cari să știe juca eroicele 
noastre jocuri naționale și în părțile acelea, 
să nu înceteze nici-odată! Să fie mereu in- 
struați tinerii, și îmbărbătați a da dela unul 
la altul învățătura.

*
O curioasă pedeapsă șoolară. La ba

lul mascat din săptămâna trecută, mai mulți 
părinți și-au dus și copiii cu dînșii. Scopul, 
firește, nu putea fi altul, decât ca și ei să 
rîdă de comedia de mașce, ce mai ales lor 
are să le facă plăcere mare. Natural că lu
crul e cu atât mai nevinovat, cu cât băeți, de 
5-6 ani, erau sub conducerea părinților. S’ar 
putea pentru acest lucru ca copiii aceștia să 
fie pedepsiți? Noi credem că absolut nul 
Și totuși, curios, domnii învățători dela școala 
evangelică săsească din loc, au aflat de bine 
a pedepsi pe băieți, copii și copile de 6—7 
ani, pentru asta, încuindu-’i pe câte o oră. 
Nu înțelegem cum să poate așa ceva. Și cu 
atât mai vîrtos nu, că pe unii mai mici i-au 
pedepsit, ear pe alții mai mărișori nu. Un 
părinte chiar ni-să plânge asupra acestui lu
cru, pentru-că dnii învățători prin pedeapsa 
aceasta, condamnă în ochii fiilor pe înșiși 
părinții lor, cari i-au dus. Ear astfel de ne
încredere nu trebue să sădească învățătorul 
în inima copilului față de faptele părintelui.

♦

Examen de preoți. La 25 Februarie v. 
a avut loc în Sibiiu examenul de preoți pen
tru clericii absoluți ce au dorit a se supune 
lui. S’au presentat dnii Victor Oțoiu, înv. 
în Șibișel și Valeriu Cosma, înv. în Geoagiu, 
amândoi făcând examenul cu succes bun.

♦

Hymen. Primim următorul anunț: Dora < 
Brote n. Dancăș și Victor Brote, căsătoriți. ; 
Rășinari, 25 Febr. 1897. — Dorim fericire. 1

* i
Concert militar. Duminecă în 14 Martie i 

n. musica regimentului 82 de infanterie, con- 1

Un tălmaciu proclet.
Cum azi toată lumeă cetește cu deose

bită poftă tot ce vine despre Turcia, o foaie 
engleză află de bine să mestece printre ști
rile grave și serioase și o poveste foarte nos
timă, despre o întâmplare din anii de mai 
nainte dela curtea împăratului turcesc.

Pe vremea Sultanului Abdul-Medjid, am
basador (trimis) din partea Angliei la Con- 
stantinopol era Sir Drummod Hay. Priete
nul acestuia, bogatul Lord Londonnery fă
când o călătorie în Răsărit, a cercetat pe 
ambasădor. Soția lui Londonnery, o Engleză 
mititică și drăguță, nu-’l mai slăbia din do
rința de-a putea vedea pe împăratul turcesc, 
să vorbească odată cu el. Inzadar ’i-au spus 
că nu se poate, că Sultanul nu primește de 
Ioc femei la sine, ea nu le da pace, că doar’ 
de-aceea-’s bărbați să afle vr’un chip să se 
poată.

Lui Hay li vine un gând. Văzuse că 
mica Englezoaică adusese cu sine o mulțime 
de giuvaere de o frumseță neînchipuită și 
cari laolaltă formau o bogăție uriașă. Știa 
mai departe că Sultanului îi plac foarte mult 
podoabele. S’a gândit că da de-o poate 
strecura în lăuntru ca vânzătoare de scum- 
peturi. A spus tot planul lui pașa Resid, 
care a zis să încerce, că se poate să reu- 
șască. Și au reușit. Doamna Londonnery 
a primit »audiență», să meargă să vorbească 
cu Sultanul, Ea nu știa sub ce nume a pri
mit întrare. S’a împodobit cu ce-a avut ea 
mai prețios, mai frumos. Era o curată co
lecție de petri scumpe și podoabe nestemate. 
Pașa Resid a condus-o și era tălmaciul între 
ea și împăratul seu.

Sultanul într’adevăr a rămas mirat de 
frumseță scumpeturilor și prin tălmaciu voia 
să cumpere din ele dela interesanta vân
zătoare.

— într’adevăr are frumoase podoabe de 
vânzare, — a zis el turcește.

Pașa Resid se întoarce spre curioasa En
glezoaică și-’i spune, ca din partea Sultanului:

— Maiestatea Sa Te salută grațios.
Doamna, măgulită, se apleacă plină de 

respect și murmură cuvinte de mulțumită 
Sultanului.

Pașa tălmăcește Sultanului mulțumită ei 
în chipul următor:

— Spune că are și mai multe podoabe 
dar’ nu le-a putut toate pune pe sine.

Sultanul: Intreabă-o ce cere pentru po
doaba aceea dela gât?

Resid: Maiestatea Sa dorește să știe dacă 
sânteți pentru întâiași-dată în Țarigrad ?

Femeea: Da pentru întâiași-dată, și sânt 
fermecată de frumsețile orașului.

Resid (cătră Sultan): Cere un milion de 
piaștri.

Sultanul: Prea mult.
Resid (cătră doamna): M. Sa întreabă dacă 

ați văzut Seraiul; dacă nu vă dă scrisoare, 
să puteți întră.

REVISTA ORĂȘTIEI

Doamna: Foarte plăcută surprindere. Mul
țumesc.

Sultanul: Intreabă-o ce cere pentru acel 
giuvaer dela mână?

Resid (doamnei): M. Sa întreabă de nu 
cumva doriți să faceți o primblare prin par
cul Seraiului ?

Doamna: Sânt răpită de atâta grație.
Resid (Sultanului): cere 400.000 piaștri.
Sultanul: Du-o de-aici. ~ 

țuri nu voiu nici să aud.
Resid (cătră doamna): 

foarte vesel că a putut să
Și cu asta dând brațul

De astfel de pre-

Maiestatea Sa e 
Vă cunoască, 
doamnei, a con

dus-o prin parcul Seraiului afară pin palat.

NOUTATII

20
pu-

Pe- 
din

certează în Orăștie, în sala Hotelului »Szâ- 
chenyi». începutul la 8 ore seara. Intrarea 
40 cr. de persoană. Program variat constă- 
tă or din 10 puncte. Dintre piesele românești, 
va fi cântată „Știi tu“... în »Flflgelhorn».

*
Vreme de — târg. Par'că n’am fi în Martie, 

ci în — April, așa să poartă vremea pe la 
noi. După-ce săptămâna trecută aproape în
treagă a fost caldă, plăcută, cât damele eșeau 
deja cu eventailurile, ear domnii cu parde- 
siurile Ia preumblare, — în săptămâna asta, 
cu cât târgul să apropia mai tare, vremea 
să făcea mai rece, mai urîtă, neguri, ploaie, 
ear’ azi, Vineri dimineața, după o ploaie mă
runtă a urmat o ningere ca în dricul iernii, 
— ținând o oară întragă. Apoi ear’ s’a răz
bunat, și ear’ moros și ploaie... Curat vreme 
de — târg I

♦

Teatru și concert în Petroșeni. La
14 Febr. s’a dat în Petroșeni o representație 

' teatrală împreunată cu concert, despre care 
ni-să scrie că a reușit spe mulțumirea pu
blicului adunat în număr frumos. S’a jucat 
piesa > Cinei- Cinei* de V. Alexandri, apoi un 
cor de aproape 20 persoane a cântat poesiile
• Nevasta care iubește», «Bobocele și inele»,
• Brîul popilor», >Cucule cu peană sură» și 
altele. Corul e de curând instruat și e compus 
din d-șoarele Elisaveta Stanca, Maria Stef, 
Elena Stanca, Lucreția Șandru, Țili și Lenea 
Samuil, și din tinerii Dan Popa, Ion Arad, 
Eliseu Țăran, Procopiu Țeran, Pamfilie Seban, 
Petru Seban min., și Petru Seban maj., 
Lazar Arad, Iuon Jitea, Dumitru Jitea, toți 
din Petroșeni. Dintre acești coriști au fost 
alese și persoanele ce au jucat piesa. Atât 
în cântări cât și în predarea piesei, i-a ins
truat dl înv. Șandru, care și-a dat frumoase 
străduințe să facă un lucru spre mulțumirea 
publicului. Dl preot Avram Stanca s’a văzut 
îndemnat a ținea, după producțiune, o vorbire 
cătră cei de față, în care și-a arătat mulțu
mirea cu bunul început ce s’a făcut, lăudând 
pe coriști pentru silințele ce și-au dat și pe 
dl înv. pentru osteneala ce și-a luat a-'i in- 
strua, și le dorește spor tot mai frumos în 
viitor. După acestea a urmat jocul, început 
cu româneasca >Honl< marel Ear după horă 
s'au urmat cu alte jocuri, în multă voe bună, 
până în zori.

♦

Moarte. Primim următorul anunț: Sub- 
scrișii cu inima înfrântă de durere aducem 
la cunoștința tuturor cunoscuților, că unica 
și mult iubita noastră fiică Iustina, după 
lungi și grele suferințe, ’și-a dat nobilul suflet 
în mânile Creatorului, la 4 Martie n., în etate 
de abia 20 ani. Rămășițele pământești ale 
scumpei defuncte s’au transpus spre vecinica 
odihnă în cimiterul bisericii gr.-or. din Săliște. 
Oprea și Iustina Bârză, ca părinți. Demetriu 
Florian, ces. și reg. locotenent, ca logodnic. 
Fie-'i țărîna ușoară.

REGULAMENTE COMITATENSE
Regulamentul despre edificări 

comunele mari și mici din comitatul
Hunedoarei.

(Urmare din n-rii 4 și 7. a. c.)
Partea I.

Regule generale despre zidire.
Cap III .

Despre case.

§. 22. Clădirile economice și secundare 
(de mâna a doua, ajutătoare) in care se face 
foc, cad sub aceleași regule, ca și casele de 
locuință I

§. 23. Alte clădiri economice, și ajutătoare, 
luând în socotință împregiurările locale, poate 
fi, în chip excepțional, îngăduit să se clă
dească din lemn, și să fie acoperite cu pae 
ori trestie. Trebue însă să fie aceste clădiri 
zidite la o depărtare de cel puțin 20 metri 
dela casă. Ear’ astfel de șuri cari să fac 
pentru a ținea în ele nutreț (fân, pae) ori 
bucate în pae (grâul neîmblătit etc.), trebue, 
după putință, să fie zidite cel puțin pe 30 
metri departe de ori-ce altfel de clădire în 
care să face foc 1

§. 24. Colonii de întreprinderi, care din 
punct de vedere sanitar pot fi păgubitoare 
vecinătății, pot primi îngăduință da a-’și zidi 
clădirile numai în afară de comună. Vetrele 
pe care să așază căzanele de vapor sau ca- 
minurile mai mari de foc, mașinile cu vapor, 
ce să pun în fabrici, trebue să fie pe cel 
puțin 4 metri depărtare de casele vecine, și 
în spre partea vecinilor sânt a să provede 
cu părete necombustibil (ce nu poate arde).

§. 25. Pe linia dinspre stradă a curții este 
oprit a să zidi grajduri, cotețe, eșitoare sau 
alte clădiri vătămătoare curățeniei ori sănă
tății publice. Canaturi (șanțuri) de scurgere 
din gropi cu gunoiu de ori-ce fel, nu e iertat 
sub nici o împrejurare, să fie duse pe sub 
fundamentul casei.
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Dacă starea curții nu îngădue ca graj
durile și șurile să se zidească așa, ca să nu 
atingă linia de stradă, să poate da îngădu
ință să se zidească, ca păretele din cap ori 
din de-alungul să atingă ulița, dar’ în acest 
fel, stăpânul e îndatorat a îngriji să aibă un 
loc undeva potrivit, în care să se scurgă 
fluidul (sucul) de gunoiu și unde să se adune 
gunoiul ce se scoate din ele.

§. 26 Fântânile sânt a să face pe locuri 
mai înalte și anume în astfel de locuri, unde 
eșitori, grajduri, cotețe ori grămezi de gu
noiu, să nu poată avea vre-o înrîurire asupra 
lor (să nu fie pe aproape). (Va urma).

Știri mai noue.
Pace ori râzbolu?

12 Martie. Puterile, cu toate ame
nințările, nu fac nimic contra Greciei! 
Acuma s’au pus pe sfaturi să o silească, 
ori nu la retragere? Sfaturile vor dura 
îndelung, spun sfătuitorii. Anglia și 
Francia spun că «fără învoirea diete
lor» lor, nu pot lua parte la siluire. 
Celelalte de sine — nu cutează!

In același timp înarmările în Turcia 
și Grecia se urmează repede: la 10 
Martie a plecat al 27-lea tren mare cu 
soldați turci spre Saloniki! Grecia și-a 
chemat deja sub arme rezerviștii alor 
șepte ani.

In București se ține ca sigur,ă is- 
bucnirea războiului între Grecia și Tur
cia! Mare îngrijire face uriașa trupă ru
sească adunată în Basarabia, la hota
rele României: Pe malurile Prutului 
stau gata de rizboiu vre-o 14 regimente 
rusești, două corpuri întregi! Doi ofi- 
ceri ruși au fost recunoscuți, schimbați, 
la București, cercetând întăriturile I Gu
vernul român a luat și el cele mai în
tinse măsuri de pregătire!

Ear’ din Pireu vine știrea, că o flotă 
engleză, grozav de mare: din 20 de 
vase mari cuirasate și 25 torpiloare de 
întâia forță — înaintează spre apele 
Greciei! Și sigur nu contra ei!

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Amicui I. Decând să numesc informatorii 

ori corespondenții unor foi, *subiect*-i> Demult, frate, 
foarte demult: decănd să află pe lume capete seci ți 
•subiecte» renegate La a doua întrebare ți-ar putea 
da răspuns — steaua vieții tale, cea luminoasă, sau, 
poate, și eu de te-aș întâlni.

Subțirică — „Un tinăr ți frumos pescar 
Iubea o fată de morar, 
Dar’ ea pe dânsul nu-’l voia" — 
...O, nu fi rea, o, nu fi rea! O. u.

• Ceea-ce viața ofere, eu am avut; i-am gustat 
plăcerile, i-am suferit întreg șirul lung de păreri de 
rău; am iubit ca puțini alții; m’am înflăcărat pentru 
scopuri mari; m’am înălțat și m’am scufundat pe 
multe cariere; ți obositului meu pept îi cade acum 
așa de bine odichna după atâta hărțuială. Și de- 
cumva moartea mea ți-ar întrista inima iubitoare, 
găndește-te li viața mea trecută și vei găsi mângăere, 
văzând ce puțin perd cu dânsa, și cum și în acel 
puțin, numai amintirea ta e care mi-a aruncat căte-o 
rază senină printre amarurile mele, pănă la ifîrșitul 
tuturora»...

vă 
de

FEL DE FEL
Sinuoigaș interesant. Un om dinBuda- 

veche, Czando Jănos, și-a ales un loc de 
moarte cu totul neobicinuit. S’a dus, zilele 
acestea, în cimiterul suburbiului, și s’a spân
zurat de brațul unei cruci! Când l’au aflat, 
era rece. Era de 52 ani. Să crede că mise- 
ria l’a împins la desperata faptă.

La vânătoare.
Un chitaciu (cătră vânători): Dar’ dlor, 

să împușcați de douăzeci de ori asupra unui 
iepure și încă să nu-’l nimeriți... e prea-preal... 
Ce o să crează iepurele despre D-Voastră ?!<

♦

Generalul: >...Dle căpitan, îmi dai voe 
rog pe soția D-tale ca să ne cânte ceva ? 
Căpitanul: »Cu plăcere, dle general, dar’ 
și rog să-’i spuneți și când să înceteze, că 
nu, nici mâne dimineață nu tace...

să

POSTA REDACȚIEI.
N... Nu ca o eventuală reclamare, ci curat ca 

informație, Ți-să amintește, că „amicul" D-Tale Ți-a 
trimis trei scrisori, dar' răspuns n'a primit deloc —

Dlui Z. M. în C. Scrisoarea e foarte bună, dar’ 
fleacul acela încă nu e vrednic să ne ocupăm de el, 
nefiind el necum notar dar’ nici macar substitut ori 
vice-notar ales. Cănd veți auzi că a ajuns macar 
vice-notar ori substitut de notar undeva, atunci vă 
rugăm să ne scrieți lucrurile acestea, spre a arăta 
ce păcătoși ajung la noi „domni", și negreșit o pu
blicăm. Acum nu să plătește încă să-’l facem „vestit". 
E încă un — „subiect"!
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Anunț literar.♦

Nouă colecție de povești. Dl I. Pop 
Reteganul vestește că va da în curând de 
sub tipar un nou volum cuprinzând 60 povești 
și snoave. Roagă pe doritorii de a-’i avea 
poveștile a s§ abona ori înștiința de pe acum 
la ele, ca să vadă dacă va avea de unde co- 
peri spesele. Adresa ii e: în Reteag (Retteg).

Mulțumită publică.
Petroșeni, Martie 1897.

In favorul balului rom. arangiat la 6 Fe
bruarie pentru scopul edificării unei biserici 
noue gr.-or. în Petroșeni, au mai întrat ulte
rior dela dl Constantin Baicu, învățător în 
Orăștie suma de 12 fl., colectați de d-sa dela 
domnii: Dr. Ioan Mihu 2 fl. 50 cr., Dr. Mol- 
dovan 2 fl., Dr. Muntean 1 fl. 50 cr., Nicolau 
Ivan, protopop 1 fl., C. Baicu î fl., V. N. 
Bidu 1 fl., Maria Racolța 1 fl., I. Roșiu, not. 
cerc. 1 fl., I. Vulc 1 fl. Suma 12 fl.

Primească atât stimatul domn colectant, 
cât și marinimoșii contribuitori profunda noa
stră mulțumită și recunoștință.

In numele comitetului parochial:
Dionisie Socol, 

epitrop I.

Mulțumită publioă
In numele elevilor, împărtășiți cu cărți și 

alte recuisite școlare, procurate din suma de 
10 fl. donată spre acest scop de onorabila 
familie Mihaiu din Batiz, din tristul incident 
al decedării fiiului seu Octavian, vin pe acea
stă cale a aduce cele mai călduroase mulțu
miri numitei familii.

Martit rSg'p.
I. Bravga^ înv.

„ARDELEANA-
institut de credit și de economii, societate pe ac|ii 

în Orăștie.

Nr. 26 —1^97 
Plen. (191) 2-3

Pentru ocuparea postului 
comptabil la institutul nostru, 
se escrie

CONCURS:

Beneficiile împreunate cu acest post sânt: 
1.

tot la
2.
3.

de prlm- 
prin aceasta

urcă cu 50 fl.
(în present circa 220 fl.) 
pensiune, conform regula-

Salar fundamental de 900 fl.; care 
trei ani se
Tantiemă
Drept de

mentului special.
Doritorii a ocupa acest post sânt poftiți 

a înainta cererile lor la adresa Direcțiunii 
institutului până Ia 15 Aprilie 1897 st. n 
și a documenta cualificarea lor teoretică și 
practică pentru acest post.

Din ședința Direcțiunii, ținută la 23 Faur 1897

Dr. Ioan Mihu m. /., 
director executiv.

II

O Calfă și un învățăcel 
se primesc îndată în neguțătoria de mărfuri 
curente și manufactură a subscrisului.

Se recere dela reflectanți s£ cunoască pe 
lângă cea română și limbele germană și 
maghiară.

Condicțtuni favorabile !
George Badu, 

negustor în Orăștie (S.'ăszvăros).

Pentru redacție responsabil: Ioachim Muntean.

Concurs.

și venitele pentru in-

(194) 1- (190) 2-4

(189) 3-3

(164) 5—15

un tinăr 
a postu- 
mod de-

La subscrisul se primește 
pentru ocuparea numai decât 
lui de adjunot notarial în 
finitiv.

Cu postul este împreunat un salar 
lunar de 15 fl. v. a. plătiți ulterior, 
costul și cuartirul, fără veștmintele de 
pat și spălare, 
ventare.

Respectivul 
cuideze încă și 
țin 120 fl. v. a. 
matriculant /

Indivizii cualificați vor avea pre
ferință.

Bozeș fp. u. Algyogy), 8 Martie 1897
Candin Cristea, 

notar cercual.

poate spera să ’i-se li- 
un honorar de cel pu
ia an, ca substitut de

AVIS
pentru cumpărătorii de pește!

Subsemnatul am onoare a aduce la cu
noștința onoratului public, că posed în ma
gazinele mele din Orăștie (Szâszvăros) și 
Brașov, toate felurile de pescărie sărată și 
proaspeți, precum Crap (Seran) de diferite 
mărimi și greutăți; Morun, Somn (fără cap 
și fără oase), Platică (Vencriga) diferite mă
rimi, Lacherda (Lapardon), Icre negre de 
România, moi și tescuite, Icre roșii, moi și 
tescuite, Măsline mari și mici.

Vânzare en gros și en detail.
La cerere trimit și pachete prin postă în 

toate părțile, cu prețurile cele mai eftine.
Atât calitatea mărfurilor mele cât și pre

țurile ei, concurează cu ori-și-ce neguțător de 
branșa aceasta.

La comande rog a se adresa subsemnatului, 
cu stimă

Vasilie N. Bidu,
în Orăștie (Szâszvăros) și Brașov.

~ QOCOOOOOO0GOOG

A V I S
Am onoare a aduce la cunoștința stimatului public, că am 

cumpărat prin licitațiune massa concursuală din prăvălia dlui 
F. Beer, și că pun acum în vânzare această marfă CU 50% 
sub prețul dela fabrică, în localul meu de prăvălie în 
Strada Școalei, Nro 12.

Totodată am onoare a recomanda bogatul meu deposit 
de stofe aduse din patrie și din străinătate, pentru sesonul de 
primăvară, — precum și croitoria mea arangiată potrivit cu 
cerințele moderne, pentru pregătirea de vestminte bărbătești 
și de copii.

Rog pentru spriginire binevoitoare,
Orăștie, Martie 1897. (195) 1—3

cu toată stima
Simion Corvin si Fiiu.

„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. 1,000.000. Ciroulația 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.
Direcțiunea institutului.*(165) 4—

întreprinzător român!
Subscrisul am onoare a face cunoscut onoratului public român, 

îndeosebi însâ onoratelor comitete bisericești și școlare din comitatul Hunedoarei, 
că iau în intreprindete și îndeplinesc zidiri de

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

Ia trebuință gătesc însumi întreg planul de zidire!
Am zidit panii acum frumoasele școli cin comunele Romos, Romoșel, Balomir, etc. 

In Orăștie: școala catolică, asilele de copii, sinagoga evreilor, sala de gim
nastică a coUegiului etc., car” acum am in întreprindere biserica din Beriiu și cea din 
Câmpuri-Surduc, fi alte edificări.

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

Nicolae Părău,
edilicător, în Orăștie.

■

Fondat 1885. ARDELEÂNÂ Fondat 1885*

institut de credit și de economii, societate pe acții.
o 
a 
a Reședința societății: Orăștie (Szăszvăros).

C
or

c Birourile societății se află în casele proprii (Piața-mare Nr. 2 și 4). 0 
p

O o o Fonduri proprii ale societății: 681.235 cor. o

,4
00 Institutul primește:

M 
p 
o

DEPUNERI SPRE FRUCTIFICARE
m sub următoarele condiții: o

o 
fa a) depuneri cu anunț de 30 zile, cu 5%; •o
Pi b) depuneri cu anunț de 90 zile, cu 5‘/a% ©
fa 
o c) depuneri făcute de biserici, școale, corporațiuni

■W culturale, ori cu scop de binefacere, cu 6%. ©

0
fl Permițând starea cassei, depuneri până la 1000 coroane se re- * 

O
a plătesc îndată și fără anunțare. O■o
o Contribuția erarială pentru sumele depuse se plă-

o o

<8 teste prin institut. Q 
o

O 
fa Regulametul special pentru depuneri, la cerere se trimite o
CU gratuit. tl

09 ®■
Depuneri, ridicări și anunțări s£ pot face și prin postă și se

solvesc fără întârziere.

(166) 4- Direcțiunea.

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


