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Pentru România și străinătate 4 fl. la an. 
Manuscripte nu se înapoiază. — Scrisori nefrancate 

nu se primesc.
Abonamentele si plătesc Înainte.

Pentru „CONVICTUL11 din Brad.
Frumoasa idee a corpului profesoral 

dela gimnasiul nostru gr.-or. român din 
Brad, de a pune temeiu unui fond din 
sare la timpul seu să se poată deschide 
■ii întreținea un „Convict“ pentru stu
denții acelui gimnasiu, — a aflat ră
sunet, modest, e drept, dar totuși fru
mușel la publicul român din comitatul 
lostru.

Balul arangiat în acest scop la 1/13 
?ebruarie a. c. a reușit îndeosebi bine 
;i din punct de vedere material. Eată 
iarea de seamă ce primim în această 
nsemnată causă:

La balul arangiat tn Brad la 1/13 Febr.
i. c. în favorul fondului de Convict pe lâugă 
dmnasiul român., au incurs cu totul 341 fl" 
o cr.\ s’au spesat 67 fl. 56 cr.-. a rămas 
•enit curat 273 fl. 94 CV.

(In seara balului au incurs 117 fl. Supra- 
olviri au făcut domnii: Al. Drumar 2 fl., 
I. Cacinca 2 fl., Romul Coțoiu 1 fl. 50 cr..

Bulza 1 fl„ C. Zsâk 1 fl., Al. Draia 50 cr., 
!. Popp 50 cr., I. Pankl jun. 50 cr.).

Din Brad și jur au contribuit apoi 
pecial pentru acest fond domnii:
Vas. Damian, protopresbiter 5 fl.; Ioan 

îusu, medic 3 fl.; Dr. V. Bologa (Sibiiu) 2 fl.; 
). Krasznay, protopretor 2 fl ; Fr. Menking, 
ir. de mine 2 fl.; L. Olajos 2 fl, Szabd 2 fl., 
I. Horvath 1 fl., Conrads 1 fl., N. Wiese 1 fl., 
acslobler 1 fl., Nic. Popoviciu, par. 1 fl., 
Micluța, par. 1 fl., P, Bologa, preot 1 fl., 

jan Irimie, preot 1 fl. Laolaltă: 26 fl.
Cu listele ce s’au trimis pe la bine- 

oitorii institutului nostru in comitat și 
fără, au incurs:

Din Criștior pe lista purtată de dl 
van Perian, preot:

I. Perian 1 fl-, Ilieș Ianoș 1 fl., I. Puticiu 
3 cr., Al. Draia 1 fl, Iuliu Pop 3 fl., Marton 
al 1 fl., P. Vereiu 1 fl., Sol. Clej 50 cr., 
vis. Floruța 1 fl., G. Almășan 1 fl., P. 
toica 50 cr., I. Lazar 50 cr., Barkovics Da- 
id 1 fl., Baternay Atilla 50 cr., George 
leșa 2 fl. Laolaltă 20 fl. 30 cr.

Apare în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII:

Aurel Popovici-Barcianu, director.

Din Mihăleni pe lista purtată de dl 
Nicolae Bedea au contribuit dnii:

Aug. Onițiu 2 fl., Nicolae Bedea 2 fl. Aug., 
Deac 1 fl., loachim Comșa 1 fl, P. Stanciu 
1 fl.. St. Hărăguș 1 fl, P. Bota 2 fl., Ioan 
Bireu 1 fl. Laolaltă 11 fl.

Din Orăștie, cu lista purtată de dl 
Ioan Moța, următoarea sumă dela ur
mătorii domni:

Dr. I. Mihu 25 fl.; Dr. S. Moldovan 10 fl.; 
Aurel P. Barcianu 10.; N. Vlad 5 fl; Dr. A. 
Muntean 5 fl.; I. Mihaiu (Batiz) 5 fl.; Silviu 
Damian 5 fl.; Ioan Moța 5 fl., I. Vulcu, ne
guțător 5 fl.; Nic. Mihailă4fl; Ioan Lăzăroiu 
3 fl., I. Branga 2 fl., Ilie Popoviciu 2 fl., 
Avr. Mihailă 2 fl., Petru Barițiu 2 fl., G. 
Baciu 1 fl., Dr. R. Dobo 1 fl., Sim. Vlad 
1 fl., N. Părău 1 fl., Adam Cristea 1 fl., S. 
Corvin 1 fl., D. David 1 fl., G. Balos 1 fl., 
Nic. Andrei 1 fl., I. Roșu 1 fl., G. A. B. 
1 fl. 50 cr., L. Friedman 1 fl., P. Belei 1 fl., 
D. Mosora 1 fl., Z. Tilicea 1 fl., și Nicolae 
Herlea 1 fl. Laolaltă 106 fl. 50 cr.

Tot din Orăștie dl Romul Nicoară, comp- 
tabil la >Ardeleana», a adunat 10 fl.

Din Buoium-Șasa pe lista purtată 
de dl Ioan G. Macaveiu au contribuit:

Dr. Bonfiniu 2 fl., N. Ianuțiu 2 fl., Al. 
Macaveiu 1 fl., Aviron Macaveiu 2 fl. 50 cr., 
Vas. Macaveiu 1 fl. și Ioan G. Macaveiu 2 fl.

Laolaltă 10 fl. 50 cr.
Tot din Bucium-Șasa pe lista pur

tată de dl Ioan Macaveiu au contribuit:
Ioan Macaveiu 2 fl., Sofia Băbuț, văd. 1 fl., 

Aviron Macaveiu 1 fl., N. Ionuț I fl., N 
David 50 cr., S. Macaveiu 50 cr., Iosif Ciura 
1 fl., și Ariton Popa 1 fl. Laolaltă 18 fl.

Din Caransebeș pe lista purtată de 
dl Enea Hodoș au contribuit:

II. Sa dl Episcop Nicolae Popea 5 fl., 
Preacuv. Sa dl arch. Filaret Musta 3 fl., d-na 
Maria Ghidiu I fl., prof. Enea Hodoș 1 fl.

Laolaltă 10 fl.

Din Făget pe lista purtată de dl 
Inocenfiu Bogdan au dat d-nii:

Axentiu Gaiță 1 fl.; Sebastian Olariu 1 fl.; 
Maria Feneșiu 1 fl.; D. Păscuțiu 1 fl.; Ino- 
cențiu Bogdan 1 fl. La olaltă 5 fl.

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

Singuratici ni-au trimis domnii:
Dr. V. Fodor (Abrud) 2 fl.; Dr. Teofil 

Bogdan (Langenlois, Austria-de-jos) 10 fl.; și 
Lazar Peria (Băița) 5 fl. Laolaltă 17 fl.

iVa urma.)

Adunarea „Sooietății pentru fond 
de teatru român“.

'Familia* din Oradea-mare, scrie în nu
mărul seu de Dumineca trecută:

• Comitetul societății a ținut la Brașov, Luni 
la 10/22 Martie ședință, la care au luat parte: 
președintele Iosif Vulcan, vice-președintele 
Virgil Onițiu, cassarul Valeriu Bologa și se
cretarul Vasilie Goldiș.

Cassarul a raportat, că starea fondului so
cietății s’a urcat la 107.500 fl., afară de divi- 
denda de pe anul trecut dela «Albina», unde 
societatea are 156 acții și are să primească 
după cupoanele sale 1896 fl. In lunile din 
urmă s’au încassat următoarele taxe de membri 
fundatori: d-na văduvă Ermina Maniu a plătit 
suma subscrisă de răposatul ei soț Aurel 
Maniu 300 fl., dl Emanoil Ungurian, advocat 
tn Timișoara 100 fl., dl George Pop de Bă- 
sești 100 fl., d-na Elena Hossu-Longin n. Pop 
100 fl.; ear’ dl Iosif Pop jude la tribunalul 
din Sătmar a răspuns taxa de membru pe 
vieață 50 fl.

Secretarul a raportat, că dela inteligința 
română din Orăștie a sosit o scrisoare foarte 
călduroasă, semnată de președintele dl Dr. 
Ioan Mihu și de secretarul dl Ioan Moța, 
prin care societatea este Invitată a-'și ținea 
viitoarea adunare generală în Orăștie, și anume 
In ziua primă și a doua de Rusalii. Confrații 
noștri din Orăștie, cari totdeauna sânt în 
planul prim în toate mișcările noastre cultu
rale, țin să se presente și de astă-dată cu 
toată demnitatea. De aceea au și ales un co
mitet arangiator, care s’a împărțit apoi In mai 
multe secțiuni. Comitetul acesta a și statorit 
planul părții sociale, pe care ’l-a comunicat și 
comitetului societății.

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

tn Orăștie (Szăszvăros).

Comitetul societății a aprobat cu plăcere 
acest proiect, exprimându-și dorința ca într'una 
din zile să țină și parastas pentru membrii 
răposați ai societății.

Adunarea generală din Făgăraș a însărcinat 
comitetul ca să studieze modalitatea de-a putea 
publica un repertoriu de piese originale și 
traduse, pentru trebuințele diletanților noștri.

Comitetul a rugat pe membrul seu dl V. 
Onițiu ca să facă în privința aceasta un proiect. 
In această ședință a comitetului, d-sa s’a și 
achitat de însărcinarea sa, presentând o lucrare 
bine motivată și indicând modul de înființare.

Dl Iosif Vulcan a făcut tot tn astă privință 
o propunere verbală.

Comitetul a decis, ca meditând asupra 
chestiunii, s’o discute în ședința viitoare, care 
se va ținea’înainte de Paști, Mercuri sau Joi».

♦

Primită fiind astfel de cătră comitetul so
cietății întreagă propunerea pe care comitetul 
arangiator dela noi i-a trimis-o spre vedere, 
nu credem a fi fără interes să arătăm aci, în 
schiță, care este planul de arangiare a adu
nării generale și al festivităților împreunate 
cu ea.

Sâmbătă în ajunul Rusaliilor, va fi primirea 
la gară a comitetului societății și a oaspeților 
ce vor veni. Seara o întrunire de cunoștință 
în sala otelului «La Leul de aur» (Csfisz).

Duminecă, în ziua primă de Rusalii, parti
cipare la serviciul divin în biserica greco- 
orientală. — După serviciu, ședința adunării 
generale, în biserică! — La orele 2 (după 
ședință) banchet în sala otelului «La Leul de 
aur». Seara representațiune teatrală în sala 
otelului Szăchenyi, și joc.

Luni, în ziua a doua, participare la servi
ciul divin în biserica greco-catolică și eventual 
ședința a doua. După ameazi mare Nedee 
poporală în pădurea «Grigori», cu conduct 
poporal, cu călăreți și musică, ear' acolo joc 
de căluaeri și felurite petreceri poporale.

Marți, în ziua a treia, eventuale excursiuni 
în jur.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI"

Sonet.
Singur șed sub teii din grădină
Și la trecut gândesc cu duioșie,
La orele de-amor și veselie...
Ear’ sufletu-’mi mâhnit mereu suspină.

Pe flori lucește roaua arginți e,
Și de pe bolta-albastră luna plină 
împrăștie visătoarea ei lumină....
In tot liniște mare, armoniei

Și când prin earba naltă, rourată
Plutește lin a serii adiere,
Din nou sperează inima-'mi tăcută —

Nu pot mai mult să cred că-’mi ești perdută, 
îmi e că simt a ta apropiere,
C'ar trebui să te mai văd odată I..

Traian.

O bucurie literară
— „Biblioteca Noastră'* —

Domnul Enea Hodoș, profesor la seminarul 
român din Caransebeș, a avut o idee fericită, 
s’a apucat de un lucru frumos.

Cei-ce mai țin seamă și de ce se pro
duce pe terenul literar la noi Românii din 
Transilvania și Ungaria, vor ști negreșit, că 
în șirul muncitorilor pe acest teren, dl E. 
Hodoș e unul dintre aceia, pe care această 
muncă pare a-’i fi obosit mai puțin, uri a-’i fi 
împins chiar în brațele nepăsării față de ea.

Om încă tinăr, d-sa a publicat pân'acum 
vre-o 3 volume literare: O „Istorie a limbii 
și literaturii române*, un volum de poesii 
poporale, pe cât știm, adunate cu elevii sei 
seminariali, și de curănd un volum de «Schițe 
umoristice*.

Cea mai frumoasă între întreprinderile 
d-sale de muncă pe terenul literar este însă, 
negreșit, hotărlrea cea mai nouă, de a face să 
apară și aici la noi Românii de dincoace, o 
bibliotecă ă la « Universal Bibliotek* sau «Bi
blioteca pentru toți* l

«BIBLIOTECA NOASTRĂ<
este numele seriei de broșuri literare, a cărei 
apariție a pus-o la cale dl Hodoș în înțele
gere cu amicii d-sale literari, și cu spriginul lor.

Prima fasciculă e deja gata, și în zilele 
săptămânei următoare se va și expeda!

Sânt broșurele de câte 5 coaie, câte 80 
pagine, octav mic, cu tipar ceteț, pe hârtie 
bună, și putăndu-se căpăta pentru prețul ne- 
lnsămnat de numai 12 cr.

„Realități și Visări", novelete și 
schițe, de Septimiu Sever Secula, dedicate 
memoriei fratelui seu Dr. Sabin Secula, sânt 
bucățile ce formează prima broșură! Cuprinsul 
însuși al broșurei e acesta: „Miți*, o duioasă 
poveste a unei fete frumoase și bune, îmbă
trânită ca fată săracă, având un sfîrșit foarte 
tragic; 'Moș Ajun*, schiță ușoară din vieața 
ștrengărească de copii; «Ce si-'i faci* î o
«poveste veche ce ’n veci rămâne nouă», 
o poveste de suferință, scoasă ear din viața 
tetelor fără noroc... Urmează apoi „Nițică 
pâineu, „Sceptic*, „Garibaldi* — tipuri din 
viață, și mai ales din a mestecatelor feluri de 
oameni ce să văd prin orașe.

Acest întâiu volumaș al «Bibliotecii Noastre* 
va câștiga, sântem siguri, simpatia cetitorilor 
dela noi și încă din îndoite motive: întâiu prin 
însăși valoarea sa, fiind scris bine, cu senti
ment, mișcând pe cetitor; a doua fiind scris 
de chiar un compatriot al nostru, de fiiul 
cunoscutului advocat și bun Român, Secula 
de odinioară dela Deva.

Volumul II: „lancu de Hunyad" cer
cetare istorică de Iosif Bălan, profesor în 
Caransebeș, se află deja sub tipar!

Ear’ în preparație sânt la domnul director 
al «Bibliotecii Noastre»:

'Simeon Balint* — biografie.
'Din Amintirile unui vânător*, traducere 

din I. Turghenew.
«Poftă bună!» — de Zotti Hodoș,
' Cestiuni de higienă* de Dr, C. Popasu. etc.
Trebue să mărturisim, că am fost foarte 

plăcut atinși de vestea nouei mișcări literare 
pornită dela Caransebeș, și anume cu atât 
mai vîrtos, că, precum se poate înțelege din 
schița lucrărilor ce se pregătesc, ne măgu
lește nădejdea, că o lucrare de care mândri 
putem fi, mai ales între împrejurările noastre 
de-aici — e lucrarea literară ce se pornește.

Invoelile de ediție se statornicesc între 
autorul ce dorește să tipărească vre-o broșură, 
și între direcția «Bibliotecii».

Pentru conținutul însuși al lucrărilor, di
recția lasă răspunderea autorilor broșurilor, 
dînsa îngrijind mai ales de o nivelare a limbii, 
a stilului.

Dorim mult succes și spor în bine nouei 
întreprinderi I Prier.
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„CASSĂ DE PĂSTRARE in MERCUREA“
Mercuri în gr Martie n. s’a ținut 

în Mercurea adunarea generală de con
stituire a „Cassei de păstrare^ pe 
care o înființează inteligința română 
din acele părți, cu capital social de 
64.000 coroane.

Adunarea a post foarte bine cerce
tată.

S’au votat Statutele, s’a ales direc
țiunea fi comitetul de supraveghere.

Cassa îfi începe activitatea îndată 
ce statutele îi vor fi aprobate de tri
bunal.

Felicităm fi-’i dorim succes strălucit!

Dela Congregație.
— Adunarea de primăvară, 30 Martie n. —

Adunarea s’a deschis pe la orele 9. La 
dl fișpan o schimbare spre bine. Era nărăvit 
rău, că adecă să-’l »poftească« totdeauna o 
comisie anume, ca să vie să deschidă aduna
rea, de astă-dată însă a venit și nepoftit.

S’au cetit ordinațiunile ministeriale venite 
dela cea din urmă congregație încoace în 
treburi de-ale comitatului nostru.

Cea de sub numărul 2213 respinge recur
sul Românilor în contra votării din aduna
rea trecută de-a se lua 180.000 fl. împrumut 
pentru zidirile școalelor de stat din comitat. 
Totodată răspunde congregației, care a între
bat pe ce lege se întemeiază ministrul când 
cere ca comunele sl aibă grije de reparările 
școalelor de stat? —• că pe §. 42 din legea 
școlară; dar’, zice ministrul, numai de repară
rile mici are să poarte grije, căci ministrul 
nu poate ținea seamă și de astfel de treburi, 
ce sânt mai mult... administrativei

Ordinațiunea de sub Nr. 205, e un bobar- 
nac dat dlui vicișpan ca autor moral, și celor 
din vîrful clăii comitatului, cari, din congre
gația din Octomvrie anul trecut, înaintaseră 
ministrului de comerciu rugare să facă ceva 
pentru .îmbunătățirea sorții inginerilor« dela 
oficiile architectice de stat, că au stare slabă, 
cât nu se dedică destui oameni acestei cariere, 
etc. Ministrul îi scrie congregației să fie nu
mai pe pace, că prea vede în colori negre 
starea inginerilor de stat, că doar’ nu se simte 
lipsă așa tare în cariera asta, și și de altfel 
congregația n'are cu asta nimic, că aceia-’s 
oficianți de stat, nu de comitat I

Ordinațiunea de sub Nr. 3449, e al doilea 
bobârnac dat congregației noastre celei neîn
trecut de zeloase întru a face cheltueli și 
datorii pe punga marei obște, pentru nevoile 
căreia nu simte nici o durere I Hotărîse con
gregația să mai iee un împrumut, «numai, 
de 12.000 fl. și anume să-’l iee dela fondul 
de pensiune al notarilor, pentru trebuințe de 
ale spitatului comitatens. Ministrul oprește 
acest nou împrumut, recunoscând și el, că 
deja publicul comitatului e peste mlsură în
greunat, afară de darea de stat, cu dări și 
aruncuri comitatense și comunale, de nu se 
mai poate I Să caute alt isvor pentru coperirea 
lipselor spitalului.

Ordinația de sub 3738 e al treilea bo
bârnac, dela ministru. El îngădue să se dee 
veterinarului central Bleyer H. 100 fl. din 
«Fondul cânilor» comitatensi, dar’ respinge 
cererea de-a se da încă câte 100 fl. ca spese 
de drum celor 4 veterinari comitatensi, sau 
mai bine de-a se căpătui și îndopa, nefiind 
fondul necesar spre acest scop.

Rescriptul de sub 3902, e al patrulea bo 
bârnac. Ministrul îngădue de astă-dată ur
carea plății cassarului comitatens cu 50 fl. 
din fondul drumurilor, dar' face atentă con
gregația, ca pe viitor s? se reții dela facerea 
de cheltueli ce trec peste trebuințele neîncun- 
jurate, în sarcina fondului drumurilor l Adecă 
așa mai cu văl, le e dat să înțeleagă că nu 
bucuros a întărit urcarea plății, și pe viitor 
să se mai stâmpere domnii în avânturile lor 
de acest fel...

Politică .înaltă» încă a făcut congregația 
după prânz, s’a rostit și ea în chestia cuotei.

După o discuție mai înfocată și lungă, a 
hotărît cu 37 voturi, să se trimită o adresă 
delfică, «ibis redibis», guvernului, că adecă 
atât în pertractarea despre cuotă, cât și celelalte 
chestii pendente a pactului cu Austria, «să țină 
în vedere interesele țerii și a poporațiunii». 25 
de inși cereau exprimare hotărîtă contra 
ori-cărei ridicări a cuotei. Dl fișpan însă a 
învins, după-ce-’și mobilizase pe toți funcțio
narii din loc, până și pe Jidovul la care ti
părește...

Lupta pentru Creta.
27 Martie. Răsculații au atacat cu pu

tere mare întăritura dela Malaxa, trăgând cu 
tunuri asupra ei. Și pușcăturile erau așa de 
bine îndreptate, că întăritura a fost stricată și 
Turcii din ea au început a se retrage spre 
Suda. Corăbiile turcești din portul Sudaic, 
ca să acopere retragerea fraților lor, au în
ceput a trage focuri de tun asupra răsculaților, 
ca să nu poată urmări prea cu bine pe fugari. 
Răsculații totuși ’i-au gonit până la satul Tri- 
calaria, căruia ’i-au dat foc. Au cuprins apoi 
ei Malaxa, dar’ corăbiile de răsboiu europene 
au început ele atunci a pușca asupra orașului 
cu răsculații, până ’i-au fugărit de-acolo. Ei 
s’au retras, dar’ dând mai întâiu foc întă- 
ritureil Răsculații au perdut în aceste lupte 
peste 200 oameni, Turcii însă sub o sută.

*
28 Martie. In 25 Martie, bataillonul 

al doilea al regimentului austriac de infanterie 
87 (din Stiria), mobilisat (656 ostași cu 22 
oficeri), gata de resboiu, a plecat pe o corabie 
din Triest spre Creta /

Asupra corăbiei austro-ungare de răsboiu 
tElster* răsculații au împușcat, la ce numitul 
vas a răspuns prin focuri repezi de tun.

*
29 Martie. O telegramă cu data 27 

Martie vestește din Caneea: De azi dimineață 
se aud mereu bubuituri de tun dinspre Ali- 
kianu, unde tăbărește colonelul Vassos cu 
trupele sale. Răsculații coboară dela munți 
spre Malaxai Azi-noapte o trupă turcească 
provăzută cu tunuri a descălicat pe uscat.

Constantin, moștenitorul grecesc de tron, 
a plecat cu o corabie spre Tesalia, pentru a 
se pune în fruntea trupelor grecești adunate 
acolo în număr mare.

*
30 Martie. Tot mai mult ese la iveală, 

că Grecii nu vor să se lase fără răsboiu. 
Puterile europene au pus trupe însămnate pe 
insulă, ear’ în jur e tras brâu de fer din corăbii 
de răsboiu, care dau loc într’una asupra răs
culaților ce cad până la bătaia tunurilor, și 
ei totuși nu se înfrică, nu se pitulescl Acum 
se adună mai ales pe înălțimile din jurul 
sinului Suda, ca să atace cetatea Izzedin. Azi 
dimineața au și început bombardarea ei. Co
răbiile de războiu italiene au tras focuri de tun 
asupra lor, întru apărarea Turcilor închiși în 
cetate. Grecii din parte-le împing lucrurile 
cu putere mare și cu repeziciune spre răsboiu.

*

31 Martie. Ochii lumii sânt azi în
dreptați spre Tesalia, unde Prințul de Sparta, 
moștenitorul de tron grecesc, a sosit și a luat 
în seamă comanda generală a trupelor. Altfel 
trupele grecești au primit îndrumare să în- 
cungiure cât numai se poate frecările cu tru
pele turcești. Pe mai mulți oficeri greci, mai 
iuți și mai aprinși, ’i-au și strămutat de acolo, 
în lăuntrul țerii și au trimis în locul lor pe 
alții mai stâmpărați.

Câțiva oficeri englezi și ruși, apărați de 
plutoane tari de soldați, au vrut să se apropie 
de răsculați ca să proclame în fața lor auto
nomia insulei. Răsculații au pornit pe trimișii 
lor în calea oficerilor, dar’ bașibozucii turci 
au deschis foc asupra trimișilor și s’au în- 
căierat în luptă înfocată, cât oficerii au trebuit 
să se întoarcă fără ispravă.

Pe insulă altfel e o miserie înfiorătoare. 
Boale lipicioase sting la vieți nenorocite, și 
nu e medic și nu e medicină 1

*
1 Aprilie. Marți, descălecând pe insulă, 

o companie de 163 soldați din armata noastră 
comună, au întrat cu musica în frunte, în 
Candia. La poarta cetății, trupele turcești au 
salutat pe soldații noștri, duși dela Triest. 
Uniforma lor neobicinuită, a adunat lume multă 
în jurul lor să-’i privească.

Se ține ca sigur, că blocării portului grec 
Pireu, Grecia îi va răspunde cu declarare de 
rlsboiu Turciei! Căci retragerea fără luptă, 
ar provoca răscoala poporației contra guver
nului și Regelui 1

Comandanții trupelor europene dela Creta 
au cerut guvernelor țerilor lor, s? le trimită 
încă trupe noul întru ajutori

Intre cele 142 corăbii mari de răsboiu 
din Marea-mediterană, cu în total 2200 tunuri 
și 25,000 soldați, împărăția austro-ungară are 
7 corăbii de răsboiu.

Se lățește vestea că Persia se va ridica 
asupra Turciei pentru a-i smulge din stăpâ
nire Bagdadul și împrejurimea lui.

*
2 Aprilie. După o noapte liniștită la 

31 Martie dimineața ear’ au început bubui
turile de tun:’ Grecii din fortăreața Calami 
au bombardat întăritura Turcească Izedin. 
Corăbiile europene (creștine I) din apropiere, 
au tras focuri asupra Grecilor, întru apărarea 
păgânilor!..

Pricina cu „Craii11 dela Ilia.
In adunarea de Marți a Congregației co

mitatului Hunedoarei, dl August Nicoară a 
făcut la adresa dlui vicișpan următoarea In
terpelare :

1. Are dl vicecomite cunoștință, că a 2-a zi 
a Crăciunului românesc, pretorul Iliei, Hohn 
K., a oprit din drum pe 3 «Crai» cu Viflai- 
mul, sosiți cu trenul din Deva, — sub cuvânt 
că au lipit pe Viflaim hârtie «cu fețe oprite» 
și nu cu «fețe ungurești»; le-a oprit petrecerea 
și umblarea cu Viflaimul în acea comună, 
excortându-’i cu un haiduc până la gară spre 
Deva, ca pe niște răufăcători? Are cunoștință 
dl vicecomite, că această întâmplare a fost 
sbiciuită într’un articol, apărut în «Tribuna», 
«Revista Orăștiei» și «Foaia Poporului»?

2. Cum cualifică dl vicecomite procedura 
subalternului seu din punct de vedere al lega
lității, corectității sociale-creștine și a bunei 
înțelegeri în acest comitat cu 93°/0 Români ? 
Nu vede dl vicecomite un abus de putere 
oficioasă și sumuțare Ia ură și vrajbă între 
Români și puterea publică ?

3. Ce măsuri a luat dl vicecomite pentru 
pedepsirea cașului concret și împedecarea 
astorfel de cașuri în viitor?

4. Ce satisfacție a dat sau va da dl vice
comite concetățenilor scurtați în deprinderea 
obiceiurilor strămoșești creștine, și a senti
mentului public național, lovite, a poporațiunii 
române ?

Dl vicișpan a răspuns că lucrul este tocmai 
în cercetare, dar’ nu știe ca înșiși cei inte
resați se fi înaintat plângere contra nedreptății 
eventuale ce li-s’ar fi făcut, că de ar fi înaintat 
d-sa ’și-ar fi dat și ’și-ar da și de-acum silința 
să afle adevărul și să dee pricinei o deslegare 
«dreaptă».

Dl Nicoară s’a declarat mulțumit cu răs
punsul.

Urmează acum să vedem sfîrșitul cerce
tării și «dreptatea» ce se va face, pentru-ca 
apoi să putem încă vorbi despre acest lucru, 
nu de puțin interes.

PENTRU COMUNE
— Din hotărîrile adunării dela jo Martie 
n. c. a Congregației comitatului nostru, in pricini 

comunale apelate la comitat. —

Hotărîrea representanței comunale din 
Sub-cetate în pricina cu pământul folosit de în
vățător, în urma recursului acestuia, s’a nimi
cit, îndrumându-se comuna a da și mai de
parte pământul în folosință.

Alegerea de primar dela 10 Ian. din 
Lieuț, s’a nimicit, rînduindu-să alegere nouă.

Hotărîrea comunelor din jurul Petroșeni- 
lor de-a da ajutor unui gimnasiu de stat în 
Petroșeni, se ia la cunoștință cu adausul, că 
ajutoarele au să le dee numai după înființarea 
gimnasiului și dela acel termin încolo.

Recursul dlui Dr. A. Muntean în contra 
hotărîrii representanței orașului Orăștie, în 
causa cu remunerația votată lui W. Schulleri, 
a fost respins.

______  J

Recursul dlui Dr. Muntean în causa votării 
alor 350 fl. pentru meseriașii din loc ca să 
poată merge să vadă exposiția millenară, și 
li-s’au dat banii chiar nainte de ce hotărîrea 
ar fi avut valoare, fiind recurată, — a fost 
respins. Bun cas de precedență! Dl Fr. JTossu 
a declarat că această propunere a comitetului 
permanent nu o primește.

Alegerea de cassar și jurați dela Romos, 
făcută la 11 Dec. a. tr., comitetul permanent 
a propus să fie nimicită. Fisolgăbirăul Fodor 
s’a rugat să nu se iee o hotărîre în pricină, 
până va înainta dînsul și protocolul alegerii, 
din care se va vedea că alegerea s’a făcut 
în «rîndueală». ’l-s’a primit ruga rea. Causa 
e in suspens.

Contractul lui Ioan Roman și erezii încheiat 
cu comuna Baia-de-Criș, pentru arendarea pă
mântului de sub Nr. 970 a cărții funduare 
Nr. 8.— a fost respins!

Târgul dlui Ioan Aboniu și soții din Bu- 
cova, făcut cu comuna în causa pădurii și a 
pășunii, a fost întărit în principiu, dar’ se în
drumă să facă contractul mai lămurit în amă
nuntele lui.

Alegerea de primar la Brad, protestată de 
103 alegători Români, după o discuție lungă 
și înfocată, a fost totuși întărită.

Hotărîrile comunelor din cercul Baia-de- 
Criș, de-a da câte 22 cr. de fum, pentru co
perirea cheltuelilor necoperite până la 1895 
a spitalului privat din Baia-de-Criș, — se 
întăresc.

Hotărîrea comunei Gura-Dobra de-a veni 
cu un ajutor de 5000 fl. la zidirea liniei ferate 
Vârșeț-Ilia, a fost nimicită de ministru.

Recursul lui Cristea Miron și soții din 
Geoagiu-suseni în contra alegerilor comunale 
din 14 Aprilie a. tr. a fost respins de mi
nistru; alegerile întărite.

Alegerea de notar dela Poiana 
a dat Congregației nițel de furcă în aduna
rea de Marți. Cel mai scărmănat din încăe- 
rarea ce s’a ridicat în jurul acestui obiect, a 
fost drăguțul de fisolgăbirău Beke! Când a 
ajuns la încheierea discuției, era tot apă! Deși 
dânsul puțin a vorbit și și ce-a vorbit, azi, 
dau rămas, bucuros ar face-o nefăcută!

Comitetul permanent era aplicat să facă 
treaba »mușama» și a propus respingerea re
cursului înaintat contra alegerii și întărirea 
alegerii.

Dl Vasile Dămian însă, a cerut să se 
cetească în fața congregației recursul însuși. 
Un notar comitatens a început să-l cetească. 
II cetea însă așa de slab, cu voce așa de 
debilă, că abia să putea pricepe. Totuși s’au 
înțeles de adunare părțile mai «interesante» 
ale recursului, care înșiră pe larg toate vol- 
niciile dela acea alegere, volnicii cunoscute 
cetitorilor «Revistei» din Nr. 2 a. c„ că Beke 
a bătut cu bâta pe un alegător, că a dus cu 
gendarmi pe bărbații de încredere să subscrie 
protocolul de alegere, că nu voiau, etc.

Vicișpanul cere să se caute, subsciis e în 
recurs și cel bătut ori nu? Că asta ar trage 
mult în cumpănă.

Dl Fr. Hossu : Nu asta trage în cumpănă că 
subscris e ori ba, ci că drept e că fisolgăbi- 
rlul în decursul alegerii l'a bătut? Asta trage. 
Și drepte sânt celelalte învinuiri ori ba?

Vicișpanul spune, că pe cât știe, nu e 
drept, că altfel s’ar fi făcut arătare.

Dl Hossu: Dl vicișpan nu știe, eu însă vă 
pot spune, că da, contra dlui Beke s’a făcut 
arltare criminală la tribunal! Cere să se ție 
hotărîrea în suspens, și se să facă cercetare că 
drepte-’s ori ba cele din recurs, și să vedem 
ce judecată aduce tribunalul! Dacă noi azi 
întărim alegerea, ca întîmplată în «ordine», 
și mâne vine tribunalul și pedepsește pe fi
solgăbirău pentru «ordinea» cu bâta ce el o 
făcea acolo, ce facem noi cu votul nostru?

Beke dă lămuriri: declară în fața congre
gației (deși cam cu jumătate de gură) că nu 
e drept c'ar fi bătut pe om, că numai T-a ame
nințat așa cu... degetul!

In fața învinuirii grele că a dus pe oameni 
cu gendarmii însă, sărea dînsul ca împuns 
cu ace pe scaun, dar’ n’a îndrăsnit să declare 
că și asta, — «nu-'i drept».

Dl Nicoară: Dacă din cele scrise în re
curs numai jumătate sânt adevărate, omul 
acesta nici măcar funcționar nu mai poate fi I 
Spriginește propunerea dlui Hossu.

Vicișpanul, în fața acestor desfășurări a 
lucrului, s’a simțit nevoit a să pleca și a pro
pune dară ținerea în suspens, introducerea 
cercetării, și apoi să vedem ce să facem.

Domnul Beke nu mai vedea naintea ochilor 
i sudorile îi curg eau ca în dricul verii pe 
șlata frunte».
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CORESPONDENȚĂ
Petroșeni, Martie 1897,

Domnule Redactor,

V& rog cu toată stima să binevoiți a-’mi 
da voe în prețuita foaie «Revista Orăștiei» 
să-’mi fac și eu unele reflexiuni Ia «O în- 
timpinare» din Petroșeni (nr. 11.)

Mai întâiu de toate îmi arăt părerea de 
rău față de comitetul arangiator, care văd că 
șovăește și nu vine a da lămuriri în interesul 
bisericii și al adevărului, știind că de 10 ani 
numai și numai eu am învățat «Călușerul» 
și numai sub conducerea mea s’au jucat jo
curile naționale «Bătuta» și «Călușerul» în 
petrecerile românești date în beneficiul bise
ricii gr.-or. din loc, cari petreceri au avut 
totdeauna resultat mulțumitor, atât în ce pri
vește partea morală, cât și cea materială. 
Din partea celor chemați s'ar putea dovedi 
acestea. Dl președinte al comitetului știe că 
dl Șandru a venit cu soția sa și m’a rugat 
să învăț pe copii «Călușerul», cădi învățător, 
deși a jucat sub conducerea mea, se vede 
că a uitat în parte jocul, și eu cu plăcere am 
mers în vre-o 3 rînduri, și am asistat la probă.

Ceea-ce eu am făcut, numai din interes 
național și bisericesc am făcut. Dar’ cum a 
făcut dl Șandru? După-ce am inițiat eu pe 
copii în joc, a continuat dînsul mai încolo și 
pentru «osteneală» am primit 5 fi. bani și 
alte favoruri....

Dlui Șandru îi dau sfatul să nu-’și permită 
atâtea neadevăruri în public, luând pe nevi
novății învățăcei de «martori», mai încolo se 
nu învețe morală pe preotul din jur, căci nu 
e competent, la din contră îi vom face și 
biografia d-salel Deocamdată numai atâta.

Niculae Socol, 
ferar.

Visul venzetor.
O întâmplare interesantă se vestește din 

Muncaciu.
Un neguțător bogat de acolo, își dase fata 

după un fiiu de neguțător din Drohobic 
(Polonia). Tinăra păreche se așezase în Mun
caciu și petrecea tocmai întâiele săptămâni 
fericite ale căsătoriei.

Intr’o noapte tinărului soț i-se arată în 
vis un pantofar, cunoscut lui altfel, din orașul 
seu natal Drohobici, și îl roagă, că de vreme-ce 
el acum moare, să zică pentru el acea rugă
ciune, pe care fiii Jidovilor o zic în ora morții 
părinților lor.

Și fiindcă visul acesta i-s’a repețit de 
2 ori, tinărul soț povestește socrului seu (tot 
nu soacrei I Culegătorul) ce a visat.

Ca să vadă întrucât visul spune vre-un 
adevăr, el a scris îndată acasă, și a primit 
răspuns că-i adevărat, că pantofarul a murit 
cu câteva zile nainte.

Vestea curiosului vis a ajuns și la urechea 
văduvei pantofarului, care fusese Jidan, și 
ea a făcut acum următoarea descoperire:

Tinărul bărbat nu e fiiul neguțătorului din 
Drohobici, precum se crede, ci e fiul panto
farului mort, ce i-s’a arătat în vis. Eată 
cum: Tot atunci când pantofarul a avut pe 
acest fiiu, i-s’a născut unul și neguțătorului. 
Cum însă soția neguțătorului era foarte slabă, 
au dat fiiul spre lăptare femeii pantofarului. 
Ea îi hrănea acum pe amândoi. S’a întâmplat 
însă într’o noapte, pe când copilul era cam 
de două săptămâni, că ea, doica, a înecat 
fără știre, durmind, pe plăpândul fiiu al ne
guțătorului. Dimineața ’l-a aflat mort lângă 
sine. De teamă de pedeapsă a spus că al 
seu fiiu a murit, ear’ pe adevăratul seu fiiu 
’l-a crescut și la doi ani ’l-a dat neguțătorului 
în locul celui al seu. Aci a crescut el mare 
și acum s’a căsătorit.

Dacă curiosul vis nu era dat în vileag, 
nici-odată nu s’ar fi știut acest lucru.

Acum însă tinăra păreche trebue să se 
cunune de nou, căci la întâia cununie fata 
nu s’a cununat cu acela cu care ea credea, 
și ca atare căsătoria nu are valoare.

De-o fi adevărat, atâta e povestea.

Vlădicie gr.-c. maghiară.
Congregația comitatului Zemplen, a îna

intat cătră guvern o adresă, în care cere să 
înființeze o episcopie greco-catolică cu limba 
maghiară în serviciul d-zeesc.

Scopul e: ungurisarea în toată forma a 
unor părți de popor mai ales slave, care ’și-au 
perdut conștiența națională, și pentru care le 
pare priincios timpul a întemeia o episcopie 
nouă, greco-catolică maghiară, de care nu mai 
este în toată țeata, nefiind Unguri greco-catolici, 
decât Slavi și Români. In fruntea episcopiei 
vor pune apoi un vlădic nici slav nici Ro
mân ci — Ungur, și așa cuprinzându-’i pe 
acești oameni fără știință de sine, la un loc, 
și punându-’i sub acoperemântul acestei vlă
dicii, ca într’o fabrică, până va ieși din ei 
neam «neaoș» împintenatl

Comitatul Zemplen, ca scopul să se poată 
ajunge mai ușor, a trimis tuturor congrega
țiilor celorlalte comitate din țeară, adresa ce 
o înaintează el la guvern, rugându-le ca prin 
adrese asemenea, să-’i spriginească cererea 
cătră guvern.

In adunarea de Marți a congregației co
mitatului nostru, a venit și asta în desbatere. 
Comitetul permanent, aducând nainte cererea, 
propune adunării să o spriginească după do
rința celor din Zemplen.

Dl A. Nicoară a făcut în fața acesteia o 
contra-propunere de următorul cuprins:

«Toți credincioșii gr.-cat. aparțin numai 
poporului slav ori roman; credincioși gr.-cat. 
din neam maghiar nu sunt, prin urmare în
temeierea unui episcopat gr.-cat. cu limba 
liturgică maghiară e de o parte de prisos, de 
altă parte lovește în autonomia bisericii gr.- 
cat. cu limba română și slavă veche; e în 
contrazicere cu chemarea culturală a statului 
nostru poliglot; în contrazicere cu libera des- 
voltare a bisericilor autonome române și slave, 
pe a căror ruine ridică altar maghiarisării, 
nimicește pacinica conviețuire a deosebitelor 
episcopate etc , drept-aceea propun ca congre- 
gațiunea să hotărască a ruga pe înaltul gu
vern, a abzice de întemeierea unui episcopat 
gr.-cat. cu limba liturgică maghiară 1»

Ca însă, toate căușele în chestii naționale, 
ori-cât de drepte, dar’ care se pun în calea 
nebunei porniri de maghiarisare a «atotpu
ternicilor», contra-propunerea aceasta a fost 
respinsă de majoritatea maghiară a adunării, 
primindu-s? cea a comitetului permanent.

Avis. In contra hotărîrii comitatului, adusă în 
congregația din urmă pentru o adresă cătră guvern 
și dietă, ca să se înființeze o episcopie greco-catolică 
cu liturghie maghiară și în contra ordinațiunii 
ministerului de culte și instrucție de sub numerul 
2213—1897, ca comunele să îngrijască de repararea 
școalelor de stat, poporul întreg, după comune, 
trebue se protesteze în scris, ca în contra aruncului 
millenar bună-oară.

Din lipsa de spațiu »Revista« nu poate azi publica 
apelul cătră toți Românii buni din comitat.

Avisez înse on. public român, ca, cei-ce doresc 
a subscrie acel apel, publicat, să împărtășască aceasta 
subscrisului, în Dev , care voiu trimite apelul Dumi
necă la redacția „Tribunei". De aci încolo insinuarea 
s’o facă la redacția „Tribunei" însăși. Subscrierile 
sânt în curgere.

Deva, 2 Aprilie 1897.
August A. Nicoară.

NOUTĂTI
La spitalul din Deva se va urca plata 

pentru bolnavi. Acum se plătește 65 cr. pe 
zi. In congregația de Marți s’a hotărît ale
gerea unei comisii cate să vie cu o propu
nere de urcare a plății pentru bolnavi, căci 
cu cele de până aci, spitalul nu-’și poate 
coperî cheltuelile. E drept că și în alte părți 
se plătește dela 70 cr. în sus de zi.

*

Deputați sinodali. Au fost aleși ca de- 
putați din cler pentru sinodul archidiecesan 
din Sibiiu: La Deva: Ioan Papiu, protopop 
în Sibiu; Ia Hațeg: Avram P. Stanca, admi
nistratorul protopopesc; la Ilia: Avram S. 
Pecurar; la Brad: (Zarand) Vasile Dămian; 
la Alba-Iulia: Nicolau Ivan, protopop.

*
lubileul „Albinei" respective adunarea ge

nerală iubilară (de 25 ani) de care am făcut 
amintire cetitorilor noștri, s’a ținut la 27 
Martie n. Au fost de față 52 acționari, cu 
învoirea cărora s’a hotărît, ca să se voteze 
din venitul curat al anului trecut, 1000 fl. 
pentru un fond din care să se ridice la timpul 
seu o sta uă întâiului director al «Albinei», 
lui Visarion Roman. Tot din acest prilegiu, 
s’au votat din profitu1 anului trecut, 20.000 fl. 
ca fond, care se fie pus la disposiția „Asociați- 
unii transilvane" sau altei Reuniuni culturale ro
mâne, care și când va hotărî să înființeze în 
Sibiiu un „Internat de băeți“ (Convict) în 
care cel puțin 100 de tineri români dela școlile 

din Sibiiu să fie întreținuți parte gratuit, parte 
cu plăți din partea lor foarte moderate. In 
prețul alor 200.00, se trece pe acel fond casa 
de sub Nr. 28 din Berggase din Sibiiu, și 
celelalte 12.000 se depun spre păstrare în 
libel pe numele fondului. Afară de acestea 
spre felurite scopuri de binefacere s’au votat 
percentele prescrise de statute, vre-o 5°/0, 
care au dat suma de 6081 fl. 4.2 cr. (3000 
sânt pentru «Masa studenților», 1000 pentru 
școala de fete a Asociațiunii, 100 fl. pentru 
fondul studenților săraci dela gimnasiul din 
Brad, etc).

*
Medic secundar la spitalul din Deva în 

locul răposatului Dr. K. Sajtos, până la în
deplinirea postului prin concurs, a fost numit 
de cătră cornițele suprem, dl Dr. August 
Drăghici din Deva.

*
Patriotism strălucit! Neguțătorii mari 

greci din București, ca și de pe aiurea, dau 
pilde de iubire față de națiunea ai căror fii 
simt, cum numai rar se văd. Unul dintre 
cei din București, a făgăduit Regelui George 
al Greciei, patru milioane de franci, ca aju
tor pentru coperirea cheltuelilor de războiu. 
Va plăti la mâna regelui suma, în ziua în 
care Grecia va declara războiu păgânătății I 
Un altul, dela ziua mobilisării armatei gre
cești, în toată ziua trimite la Atena cate 
1000 franci pentru trebuințele armatei. Cum 
Grecii sânt speculanți mari în negoț și-’s răs
pândiți în toate părțile și fac averi pretutin- 
denea, acuma curg banii din toate părțile 
pentru ajutorarea națiunii lor în lupta ce-’i 
cere mari cheltueli, pe care altfel abia de 
le-ar putea învinge.

*
Masă pentru ziariști. în sala casei co

mitatului unde se țin adunările congregației, 
noutate mare! Cum în comitatul nostru a 
luat, vezi d-ta, un »avent« presa, fiind deja 
4 foi (ungurești 3, românești — una 1), dl 
vicișpan, precum aflăm la îndemnul dlui Fr. 
Hossu, a dat ordin să se pună în sală o 
masă pentru ziariștii E pusă în dreapta 
mesei președintelui, la fereastră. Cel dintâiu 
care s’a așezat la ea, a fost dl I. Moța, re- 
presentând ■‘Revista Orăștiei*, al doilea dl 
Dr. Andreiu Pop, representând •‘Tribuna*, 
al treilea dl Szentirmay representând penul
tima foaie a comitatului, pe ‘Diva Is Vidlke* 
(îi zicem »penultima«, pentru-că ultima, în 
toate privințele, e... »Szăszvâros« 1). Dl vicișpan 
însuși s’a interesat de cei așezați la noua 
masă, întrebându-’i pe cine representă. Și în 
decursul întregei adunări, masa era un obiect 
de curiositate pentru cei de față.

*
Primejdia benzinei. O întâmplare din 

care pot mulți lua învățătură, povestesc foile 
din București. Un locotenent din armata ro
mână a suferit o gravă rănire printr’o ciudată 
întâmplare. Aprinzându-'și o țigară, deodată 
mănușile lui au luat foc și au început să 
ardă cu flăcări, din causă, că tocmai de cu
rând fuseseră curățite cu benzină! Neputând 
trage repede jos mănușile aprinse, ’i-au ars 
amândouă mânile atât de cumplit, încât a 
trebuit să fie dus la spital.

*
Pretor la Hunedoara, a fost ales de că

tră congregația de Marți a comitatului, dl 
Valeriu Candrea, jurist absolut, fiiul dlui ad
vocat Gerasim Candrea din Baia-de-Criș. 
Alesul a depus îndată și jurământul oficios 
în fața adunării.

*
Dr. Lueger, nebiruitul zdrobitor al jido- 

vimii din Viena, va fi în curând primar al 
împărăteștii cetății Dr. Strobach, primarul de 
acum a abzis. Va fi ales Dr. Lueger și 
Strobach va fi ales vice-primar, în locul lui.

*
Comisarii comsistoriali din comitatul 

Hunedoarei la scrutiniile pentru alegerile de 
deputați mireni la sinodul archidiecesan sânt: 
în cercul Deva dl Z Moțiu, jude la tabla reg. 
pe lângă tribunalul din Deva. Cercul Ilia dl 
Dr. Ioan Mihu, advocat, Orăștie. Cercul 
Geoagiu dl August A. Nicoară, c. de advocat 
și proprietar, Deva. Cercul Zarand dl prof. 
la gimnasiul din Brad Constantin Costin.

*
Din „Fondul - cânilor" comitatului nos

tru, se va da dlui Bleyer Henrick, veterinar 
central la Deva, un ajutor de 100 fl. Așa a 
hotărît congregația noastră în anul trecut și 
ministrul ’i-a întărit hotărîrea.

*
îndreptare. In raportul despre adunarea 

»Crișanei« apărut în numărul nostru trecut, 
s’a făcut o eroare de culegere. Pasagiul de 
sus de pe coloana a IV, pagina 50. dela 
»Om bogat«... Încolo, e a se ceti astfel: »Om 
bogat de «nu schimbă cu nime«, să n’aibă 
tăria convingerilor (?) proprii (??) de teama 
sărăciei de loc în consiliu (ca membru), care 
loc se clătină rău sub el?« —

Mulțumită publică.
Cu ocasiunea producțiunii teatrale-decla- 

matorice, arangiată de elevii școalei gr.-or. 
din Vaidei la 9/21 Februarie a. c., au bine
voit a suprasolvi:

Dl P. Szdsz, notar 1 fl.; I. Nistor,’vigil 
și D. Mosora, înv. câte 80 cr.; N. Dubleș, 
notar 60 cr.; Zacharia Tilicea 40 cr.; Petru 
Stroia și P. Zichil, neguțători câte 30 cr.; 
G. Măriuț, S. Safta și A. Jidav, înv. câte 
20 cr.; I. Fleșeriu, înv., I. Popoviciu, preot 
câte 10 cr. Ulterior am mai primit prin 
postă dela dl Nicolae Mosora (Săliște) 1 fl., 
și d-na Brotschi (Orăștie) 50 cr.

Primească toți binevoitorii dăruitori mul- 
țumitele noastre și pe calea aceasta.

Venitul curat, substrăgându-se spesele a 
fost de 13 fl. 64 cr.

Cu această sumă se vor procura cărți 
punlndu-se astfel temelie unei biblioteci 
școlare.

Vaidei, la 8 Martie 1897.
Pentru comitetul arangiator:

Z. Tilicea. D. Mosora, înv.

Rugăm, cetiți totdeauna inse
ratele de pe pagina din urmă a foii!

FEL DE FEL
Hotărîre fioroasă. Marți un brutar din 

Cluj a luat față de sine însuși o hotărîre în- 
tr’adevăr fioroasă. Desnădăjduit și voind să 
se omoare, a vărsat pe sine pe toate părțile 
petroleul S’a urcat apoi în podul șurii și a 
versat petroleu mult și pe fân. In urmă s’a 
îngropat pe sineși în fân și ’i-a dat foci In 
clipa următoare urlete cumplite de durere au 
umplut curtea și vecinătatea, dar’ de foarte 
scurtă durată: nenorocitul a ars de s’a ales 
numai scrum de ell

*
Aprobare involuntară.
Domnul B. cătră un amic al seu, în fața 

unei doamne:
— Intr’un lucru se asamănă toate femeile. 

De câte-ori bărbatul spune că e așa, ele spun 
că e altfel.

Doamna: O, te rog, nu-i adevărat 1...

Pentru redacție responsabil: loachim Muntean, 
««aaaRssîsîîîsasțssssîSKiîaattSttisssBiîSsjțttajsjs

ANUNȚ!
Depărtându-se practicantul de până aci, 

din causa morbului, fac cunoscut că un tin&r 
matur și cu conduită aleasă, care posede 
limba română, maghiară și germână și vltsat 
ori cualificat în agendele notariale, află nu
mai decât aplicare la subscrisul pe lângă 
salar lunar de 10 fl., vipt, cuartir, spălat și 
încălzit gratuit. Abzicerea e treilunară. Pros
pect bun pentru viitor sigur.

Pianul-de-jos (Alsd-Piăn, u. p. Szâsz-Sebes) 
în 27 Martie 1897 n.

(205) 1—3 Ioan Radu,
notar com.

Nr. 1395
1897 fszb.

Publicațiune.
Prin aceasta se aduce la cunoștință, că 

comuna Șina, aparținătoare de comitatul 
Sibiiului, cercul Mercurii vinile prin lid- 
tațiune publică în 28 Aprilie 1891 
la 10 ore a. m. în cancelaria comunală Șina 
din pădurea de fag prețuită cu 111.000 fl. 
3 clasă de exploatare VI. »Dosu lung< și 
»Dosu mocirle*.

Licitațiunea e verbală, însă se admit și 
oferte în scris, provăzute cu timbru de 50 cr. 
și vadiu de 10% după prețul strigării.

Ofertele au se se predee până la începerea 
licitațiunii la mâna subscrisului pretor cercual 
suprem.

Oferentul e obligat a declara în ofert, 
că condițiunile de licitațiune îi sânt cunos
cute și se deobligă deplin acelora.

Prețul strigării e,'pe basa prețuirii, 32.079 fl. 
Licitanții sânt deobligați a depune un va

diu de 10% în bani sau în hârtii apte de 
cauțiune, înainte de licitațiune.

Condițiunile mai de-aproape se pot vedea 
la subscrisul pretor cercual suprem și la pri
măria comunală în Șina în orele oficioase. 

Mercurea în 18 Martie 1897, 
Pretor cercual suprem

(204) 1—3 Mangesius.
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Florărie mare în Deva!

sânt peste tot locul

I

M(202) 2—4

Etablissement pour Robes & Confection!
Croitoreasă Vieneză!

spatelor hainei.

o-«
0

SALON
Modistă vieneză!

Primesc ori-ce fel de comande și de acest fel, pentru a pregăti din nou, a renoi ori a împodobi!

Cofetărie elegantă în £)eVa!

o S

MABCHAHD DE MODES!

G. I

Carol Dobozi,
cofetar.

Strada principală (Palatul-„Stiene“)

«O 
o S 
3K -ed 
OM

j®1 -co

- ROG SE LUAȚI CUNOȘTINȚA DESPRE ACEASTA!

Buchete și cununi!
Adresa de telegramă și telefon :

„Florăria Zseleznyi, D6vau.
Aduc la cunoștința stimaților 

amatori de flori, că mi-am provăzut 
bogat stabilimentul meu, cu tot 
felul de flori și plante de Sud. 
Legăturile mele întinse cu stabili
mente din afară de patrie, mă pun 
în plăcuta posiție a putea servi 
publicului flori cu prețurile cele 
mai favorabile.

Servesc on. p. cu tot felul de 
buchete și cununi, pregătite de mine, 
ca buchete de nuntă, mackart, de 
pept, etc., cununi de morminte etc.

Comandele le efectuesc îndată I 
Ori-ce comandă mare o gat în 
2—3 ore.

Primesc executarea de ori-ce fel 
de împodobiri cu flori și plante 
de ale mele, precum împodobire 
de saloane, sale cu palmi și alte 
plante, mese cu flori etc.

Acum de Fațti servesc cu flori admirabile tăiate din grădina proprie.
Am deposit mare de buchete, manchette de buchete, aduse acum de curând! — 
Pun la dorință pantlici la buchete, cu inscripții după placi — Eată câteva din multele 
soiuri de flori cu cari pot servi: »Begonia rex», 6 specii, dela 8 cr. până la 70 cr. 
firul; >Tradescantia< în 3 colori dela 25—50 cr.; «Hibiscus» roșu închis, 45—1 fl. 50; 
»Iustitia« 3 soiuri, 40 cr.—3 fl.; «Efai» englez și obicinuit, cu foi mari, 25—40 cr.; 
>Palmi«, 8 soiuri, 2—10 fl.; «Apolandra» verde și galbenă, admirabilă, 80 cr. — 2 fl.; 
»Filiodentra« 1 fl. — 3 fl. 50; «Aspilistra» 80 cr.— 1 fl. 20; «Margareta» 10—50 cr.; 
»Eronimis< 15 cr. — 2 fl. 50; «Camelii» 1 fl. 50—2 fl; «Aguba latimarginata» 
35 cr. — 2 fl. 50; «Aralia» 35—50 cr; «Agobantius umbelatius», admirabile flori 
albastre, 70 cr. — 1 fl. 20; «Cineraria», albă, galbenă, 15—50 cr.; «Inca Pendula» 
2 fl. — 2 fl. 50; «Vanilii» foarte frumoase, 15—40 cr.; etc. etc. etc.!

Recomand îndeosebi cele peste 70 de soiuri de flori alese ce cultiv pentru sesonul 
dela 25 Aprilie până la finea lui August, vânzând câte 100 fire, în buchete cu 35—1.50 cr.

Rugându-mă pentru număroase comande, semnez cu toată stima

Zseleznyi Erno,
florar în Deva.

Execut tot felul 
de comande în 

specialitatea acea
sta, pe lângă ser
viciu prompt, ele

gant și ieftin!

La comande prin 

postă e destul 

să se arate măsura

M i-au sosit nu
mai acum un 

număr bogat de 
stofe elegante, de 

cele mai noue, 
engleze, franceze 

și din patrie!

V inurile ardelenești
Hui

IOSIF B. TEUTSGH
dela Sighișoara (în Transilvania)

și anume:

vinuri de masă, dessert și pentru fripturi
oele mai plăcute!

A v

In ORAȘTIE se potcăpeta la domnul
Zobel.

Am onoare a atrage atenția tuturor onoraților domni și dame 

cari cercetează Deva, asupra cofetăriei mele modern arangeată, și 

bogat provăzută cu prăjituri de tot felul; turtate, pentru nunți și 

sărbători, dela 1 fl. 50 cr. în sus; bomboane, dulcețuri, liqueruri 
de cele mai bune soiuri; vinuri de dessert, cu butelia și cu păharul; 

Cognao tot așa; cunoscutele bomboane Cugler etc. etc.

Rog pentru număroasă cercetare a cofetăriei mele!

Tot felul de ar- 
ticli de podoabe 

și toate cele apar
ținătoare lor, se 
află în depositul 

meu în toată 
vremea!

Toillete întregi 
pot fi coman

date la mine, și le 
pregătesc pe ter
min, din stofele 
mele, socotind fa
cerea lor foarte eftin

Fac în croitoria 

mea, haine 
pentru copii, și 
pelerine foarte 

drăgălașe!

DAME!PENTRU PĂLĂRII, LA MODĂ, DE

CU GUST SI PROMPT!I Rog pentru numeroase cercetări și comande!

Cu toată stima

Schuster Săndor

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


