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Spre mai bine.
In legătură cu cele scrise în nr. 10 

din estan și în repețite rînduri încă în 
foaia noastră, despre desfășurarea lu
crurilor în jumătatea de dincolo a îm
părăției noastre, — întregim azi, că e 
fapt împlinit ce se prevestea atunci: 
limba cehă, a fost decretată de limbă 
oficioasă deopotrivă cu cea nemțască, în 
Bohemia fi Moravi a! Toți slujbașii și 
judecătorii țerii cari încă n’ar ști, sânt 
datori a învăța în 6 ani limba cehă, cât să 
poată da judecăți în ea, și tot! Cu fiecare 
parte are a se vorbi în limba lui ma
ternă și și judecata a ’i-se scrie așa!

Făcut-au Nemțiii din Bohemia gură, 
adunatu-s’au în vre-o 12 orașe și au 
«protestat», n’a plătit nimic. Amenin- 
țat-au o parte a Nemților din dieta 
vieneză, că vor răsturna pe ministrul 
Badeni, n’a folosit. Badeni drept că 
’și-a dat demisia, dar’ M. Sa împăratul 
nu ’i-a primit-o; ’i-a zis: stai și condu 
mai încclo: așa e voia mea și așa e 
bine și cu dreptate, și trebue să se facă! 
Și s’a făcut, ori au vrut încăpăținații 
răsfățați de până ieri, ori nu!

Mai mult: Acum se vorbește că 
pentu Silezia să se dee aceeași măsură 
ca și pentru Bohemia; că gimnastul slav 
din Troppau numit «Matice», să fie sus
ținut din vistieria statului; că în Briinn 
să se înființeze o universitate bohemă, 
slavă; că școala cehă Komensky din 
Vienasăfie întreținută de stat, etc. Adecă 
să se întindă darul dreptății tot mai 
mult peste toate popoarele! Și așa va 
fi. De nu azi, mâne sigur! Ear’ noi numai 
bucura ne putem văzend aceasta pornire, 
care nu va întârzia a-’și arunca semințele 
sale și în partea dinspre noi a împărăției.

Și până atunci însă, noi să ne arătăm 
vrednici de o schimbare spre mai bine 
a sorții noastre, prin bărbăție și curagiu 
național! _________

Apare în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII:

Aurel Popovici-Barcianu. director.

Voce din popor.
De pe Valea-Geoagiulut.

Poporul zice: »Dacă nu-i lună plină la 
Sîmedru (Stul Dimitrie) nu va fi iarnă bună< 
Am ris când am auzit aceasta întâiu, dar’ 
apoi, cu zile, am văzut că poporul vorbește 
din pățanie! La St. Dumitru trecut n’a fos 
lună plină, și iarna asta întreagă a fost nu
mai ploaie și tină! Abia în două rînduri a 
fost frig de 10 —13° R. Cu drept cuvănt 
erau îngrijați de primăvară. Și eat-o și pe 
ea: tot ploaie; din tină nu mai eși! Pe la 
noi loc muntos fiind, oamenii primăvara își 
seamănă pământurile. Timpul acesta însă 
face că lucrul merge rău! Așa grije și mai 
mare pe capul bieților oameni!

*
Nu de mult se făcu reorganisarea corpo- 

rațiunilor bisericești. Acum când am trecut 
peste acel lucru, să vedem cum s’a făcut el 
adecă. Durere, cu multe scăderi! Trebue 
încă mult până cele depuse în Statutul or
ganic, trup se vor face. Cine nu știe de ce 
însemnătate sunt corporațiunile noastre bise
ricești, și ce chemare înaltă au ele? Și cu 
toate acestea ce puțin interes față de acest 
lucru, ba în multe locuri nici un interes! 
Acolo unde preotul este adevăratul luminător 
al poporului, lucrurile merg mai după regulă, 
dar’ asta în părțile noastre cam rar! Am 
văzut alegeri de comitete bisericești, unde 
alegători au fost tot numai cei aleși! Popo
rul n’are idee de ce e vorbă.. Știu comune 
bisericești însemnate unde de alegerea depu- 
taților sinodali nus'a știut nimic! Protocoale 
electorale la locul de scrutiniu nu s’au tri
mis, ear’ de s’au trimis, în ce chip au fost 
acele formulate, nu-’mi pot închipui!

*
De o vreme se vede la țerănimea noastră 

o nepăsare de îngrijat în cele bisericești și 
religioase! Poporul nostru s’a deosebit de 
veacuri prin tăria lui în credință ! Acum însă 
a început a scăpăta, tocmai pe când părin
tescul guvern încă ne-a fericit cu legile sale!

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

Mai de mult dacă se ’ntămpla un cas de 
omor în vre-o comună, se ducea vestea peste 
9 hotare, și toți se cutremurau! Azi înjură
turile, bătăile, furturile, ba chiar și omorurile 
sânt lucruri de toate zilele...

Mai demult cârcimele erau cercetate nu
mai de puțini și de cei mai de rînd, astăzi 
rar găsești un om care să nu pășască în 
cârcima — Jidanului 1 Sânt comune unde 
de ani de zile preot nu este, 2 și 3 comune 
administrate de un preot, pe contul morali
tății, în schimb însă fiecare comună își are 
Jidanul seu, căutat de oameni zilnic, ba în 
altele se află 2 și 3 lipitori de acestea I

*
Bisericile în sărbători sânt aproape goale, 

pe când cârcimele și în zile de lucru răsună 
de glasul bețivilor! *

Și la toate acestea ne plângem că e rău, 
că oamenii nu mai au habar de cele sfinte. 
Da, așa e, însă în câte locuri răsună glasul 
viu al preotului din ușa altarului? în câte 
locuri nici chiar căzaniile cele din bătrâni nu 
se mai cetesc ?

*
Salariile învățătorești s’au sistemisat aproape 

în toate comunele după lege, dar’ cu toate 
aceste în puterile didactice nici o schimbare!

*
Pământul necultivat produce mărăcini, tot 

așa poporul lăsat de capul seu, au nu va 
rătăci? Preoți, învățători și alți chemați! 
Păziți focul d-zeesc al credinței și alipirii că- 
tră biserică, și cultivați-’l pe el, căci de se 
va stinge acesta în pieptul poporului, de noi 
de toți, și de cărturari și de popor: rHuvafil

Ar fi însă greu, dacă ici-colea câte unul 
numai, ar încerca a face aceasta. Ce ’mi-ar 
folosi mie să-’mi cultiv agrul meu, când din 
cel vecin plin de buruieni stricăcioase, vân
tul aruncă semințele rele și peste al meu ?

Aci e de lipsă de o lucrare a tuturora 
împreună l

Protopopii în înțelegere cu preoții și în
vățătorii, ar putea afla căi și mijloace pentru 
o lucrare cu isbândă, întru susținerea mora
lității și religiosității în popor. Pentru aceea
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Un șir garmond prima-dată 5 cr., a 2-a oară 
4 cr., a 3-a oară 3 cr. și timbru de 30 cr. 
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în Orăștie (Szăszvăros).

consfătuiri la oficiile protopopești cât de dese 
și în tot felul de trebuințe, ar fi de lipsă!

Organele noastre superioare bisericești au 
și ele aci cuvântul, ba încă în locul prim!

Până atunci însă totuși să nu stăm cu 
mânile în sin, ci să lucrăm cu toții pentru-ca 
poporul să nu alunece pe căile prăpăstioase, 
ca nu cumva atunci când noi vom fi aflat 
mijloacele bune și pentru noi și pentru el, 
să fie prea târziu I

Dar’ sărăcia clerului încă e o pedecă 
mare întru a-’și putea împlini mai cum se 
cade datoria. E adevărat. Tot atât de ade
vărat e însă și aceea, că lăsat fiecare de ca
pul seu, greu va eși din încurcătură: o miș
care de întruniri, de sfătuiri în care să se 
gândească și asupra acestor lucruri, ar ajuta 
mult, laolaltă s ar afla mijloacele de îndrep
tare spre mai bine! De ce n’am face-o?

Unul din popor.

Lupta pentru Creta.
11 Aprilie. In cercuri dătătoare de 

ton în Atena se ține, că Regele e hotărît, 
că îndată-ce ar începe blocarea (încungiura- 
rea) portului Atenei, sl declare rlzboiu Turciei.

Regele Daniei se zice că tocmai e în per
tractări cu o persoană însemnată ca să pri
mească a fi guvernator al Cretei, lucru după 
care nu peste mult Creta va fi cu totul a 
Geciei 1

întâia ciocnire / La London s’a primit 
știre, că bande grecești tari, în apropiere de 
Crania au călcat granița turcească! Trupele 
turcești au început fotîil de aplrare contra 
lor. Dela p dimineața lupta curge 1 Se crede 
că între călcătorii de graniță sânt și soldați 
grecii

*
12 Aprilie. Rizboiul a isbucnit, deși 

oficios n’a fost încă declarat, jooo de rescu- 
lați greci an călcat granița turcească, stră
bătând în Macedonia! Armata regulată gre
cească însă, stă la locul seu liniștită.

încăierări sângeroase au avut loc. Ar
mata turcească a dat focuri asupra răsculați- 
lor ce le-au călcat hotarele. Divizia de ar
mată turcă din Grevena, a primit îndrumare, 
să pornească înainte cu întreagă oastea spre 
hotarele dușmane.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIE!1*

Desnădejde.
Au spus-o mulți, ș’o spun ș’acum: 
>La deal< când sui ești fericit, 
Ș’ai vrea să sui fără sfîrșit;
Dar’ trebui să cobori grăbit 

Un jalnic drum.

Și jos ajungi cu cârja ’n mână, 
S’ajungi cu spatele ghebos.
Ai vrea să te mai sui de jos,
Dar’ moartea ’ntinde-un braț vănjos, 

Și ’ți-e stăpână.

Cu mine eaca nu-i așa:
Când suiu la deal, ’mi-e dor și jale, 
In jos îmi place să-'mi fac cale!
Că uite ce-i : Colo de va'e

E... draga mea.
(„P. V.“J. M. liusu.

Roză de toamnă...
Vănturi reci scutură pomii, 
Timpul verii s’a sfîrșit; 
Cade bruma, și ici totuși 
Uite-o roză a ’nfloritl

Astfel încă ’n toamna vieții 
Deși pletele-au albit,
Trece înc’un vis de vară 
Prin sufletul obosit.

Sonet.
Liniște profundă ’n giur domnește;
In pomi n'auzi nici măcar o mișcare;
Isvorul numai fără încetate,
Sub mușchiul des, perdut mai povestește.

In ramuri a ’ncetat ori-ce cântare,
Parfum plăcut prin aer lin plutește; 
Câte-o albină ’n sbor mai rătăcește 
Prin nădușala-amezii arzătoare.

O floare ’n sbor tot fluturele pare, 
Ș’un fluture în vis ori-care floare... 
De-abia mai mișcă frunzele tăcute,

Ca ’n vis în pace-adâncă mai străbate 
Câte un ton din părți îndepărtate,
Ca cânteci dulci, din vremi de mult trecute.

Salutări.
De pe țărmu mării ochiu-’mi 
Pe pustiu ’ntins privește, 
Fața ei cea schimbăcioasă 
Oare triste-’mi amintește —

Valuri vin și iute earăși
Fug ’napoi, dispar grăbite...
Așa ’n sbor ne dă norocul 
Salutări de clipi gonite.

Trai an.

Clacul.
— O amintire de carnaval, după Paul Schontau —

Pe când eram încă flăcău, îmi aduc aminte, 
că într’o bună dimineață trimisei lui Wilhelm, 
prietenul meu cel mai devotat, următoarea 
scrisoare:

♦ Scumpe prietenei

♦ După-cum știi, astă seară e balul stu
denților în drept. Din parte-’mi, petrecerile 
de soiul acesta mă lasă cam rece, dar' sânt 
nevoit să mă duc, în speranță că poate și 
dînsa nu va lipsi. Dacă ai binevoi, te-aș 
ruga să-’mi împrumuți clacul tău. îndată 
după bal ’ți-'l voiu trimite îndărăt».

La această rugăminte, Wilhelm se grăbi 
să-’mi răspundă:

♦ Unicul meu prieteni
♦ Prea multă cinste dai clacului meu. 

Ți ’l-aș da bucuros, dar’ și eu vreau să mă 
duc să mai ucid câteva ceasuri, nu doar’ de 
hatârul balului, dar’ în acel al bufetului.

Acolo n’am nevoie de clac. Vino dar’ la 
bal și ’ți-’l voiu da. La revedere.

Wilhelm*.

Seara ne-am întâlnit la garderobă.

După-ce-’și luă din cap pălăria cu care 
venise până la bal, o înlocui cu clacul nostru 
comun, pe care îl ținuse sub frac.

— Mă duc numai să dau o raită prin bal 
și apoi, parole d'honneur, că ’ți-’l dau.

In așteptare, eu mă retrăsei într’un salo
naș lăuntric, unde auziam din sala de bal 
musica intonând un vals seducător, apoi o 
polcă, mazurcă, un galop...

Nerăbdător cum eram, de-odată îmi ful
geră prin cap o idee: Poate-că Wilhelm dan
sează acuma cu dînsa și de aceea nu mai 
vine...

Dar' în șfîrșit se întoarce.
Schimbarăm clacurile. Nu-i vorbă, era 

cam antic de felul lui clacul prietenului Wil
helm, dar' ori cum, tot clac era.

Și așa, întru la bal.
După o mică ochire, o zăresc tocmai in

trând. Și, noroc bun I.. Nici prin gând nu-’mi 
mai trecea de-acum să mai văd ce face prie
tenul dela bufet. Dar’ și el se vede că pe
trecea de minune, deoare-ce n’a mai dat prin 
bal de loc.

Balul era pe sfîrșite. Lumea începea să 
se împrăștie; dînsa cu mama ei deasemenea 
se pregăteau de ducă, după-ce mai întâiu mă 
invitaseră să le petrec acasă.



Nr. 15 Pag. — 64 REVISTA ORĂȘTIEI 5/17 Aprilie 1897

Pașa Edhem a primit porunca din Con- 
stantinopol să calce și el hotarele grecești 
atacându-'i și el pe Greci la ei acasă, în- 
dată-ce ar băga de seamă că printre răscu- 
lați se află și ostași regulați.

*
13 Aprilie. Pentru încăierările întâm

plate, Grecii aruncă răspunderea asupra Tur
cilor, Turcii asupra Grecilor. Răsculații greci 
au zgândărit pe Turci. Armata regulată grecă 
sta de-o parte liniștită. Turcii însă au puș- 
cat și asupra răsculaților și asupra armatei 
regulate, și atunci și armata grecă a răspuns 
cu foc. A'-a acum pun vina unii pe alții. 
Focul a ținut ceasuri întregi!

Moștenitorul grecesc de tron a primit alt
fel îndrumare din Atena, să încungiure căt 
numai se poate, încăierarea mare.

Francia recomandă Greciei, ca spre binele 
seu propriu și pentru a ’i-se putea împlini 
dorințele, să încungiure războiul.

Turcia a trimis vorbă >marilor puteri», 
că de vreme-ce ele toate n’au putut împe- 
deca Grecia dela tulburarea păcii la hotarele 
Tesaliei, ea, Turcia, nu mai nădăjduește dela 
ele nimic, și va păși de sine cotra Greciei.

Grecia are la hotare numai 40.000 de 
ostași, Turcia peste 80 000. Decât că în 
războaie nu totdeauna numărul soldaților ho- 
tărește. Grecii sânt înveninați rău și sânt 
șireți! Merg cu capu ’n mână! Armata gre
cească are locuri bune, priincioase, cea tur
cească dimpotrivă. Pe mare apoi, Turcia e 
foarte slabă având flotă mizerabilă, oficeri și 
soldați slabi, ear’ Grecia chiar din contră!

*

11 Aprilie. Ploaia înceată durează mai 
îndelung. Cea venită repede, repede se și 
sfîrșește. Asa și războiul din Răsărit. încet 
înaintează, dar' sigur și poate lung o să ție!

O foaie turcească dă vești de pe câmpul 
de războiu. Lângă Arta, spune, o trupă de 
răsculați greci, ca de 9000, a avut o luptă 
grea cu Turcii. Grecii ar fi perdut 175 oa
meni și 4 tunuri. Cât au perdut Turcii, nu 
spune. Un bataillon grecesc de pedestri și 
două de călăreți, spune aceeași foaie, că ar fi 
fost bătuți de Turci în aceeași zi. Vestea 
însă nu e sigură.

Intre cei-ce au atacat pe Turci, vești din 
Atena spun, că n’a fost nici un soldat re
gulat. Sânt gloate ridicate de «Liga na
țională» I

Turcii își întăresc și ei mereu trupele, 
Grecii asemenea. Se ține ca sigur că de
clararea și oficioasă a războiului, nu mai poate 
întârzia mult.

♦

15 Aprilie. In Macedonia ninge taie 
și într’una. Cu toate acestea răsculații îna
intează mereu. O ceată de voluntari italieni, 
sub comanda lui Cipriani, ia parte viuă la 
toate luptele și curagiul lor mare e admirat 
de toți!

Știri din parte turcească, trase Insă la în- 
doeală că ar fi adevărate, spun că în lupta 
de lângă Dizikata ar fi luat parte 5000 Greci, 
dintre cari 2000 ar fi căzut în luptă și Turcii 
au biruit, și au și prins pe foarte mulți.

Inzadar căutai din ochi pe Wilhelm să-’i 
înapoiez clacul Unde era cu putință să-’l 
zărești într’o așa îmbulzeală de oameni, mai 
ales că nu puteam se mă depărtez de da
mele, pe care le întovărășiam.

Nu-'mi rămânea decât să plec cu clacul.
Ajuns In coridor, dau să-’l pun pe cap, 

dar’ înzadar, nu se deschidea de te!. Toate 
sforțările mele de a-’l deschide au rămas in
fructuoase. Ne apropiarăm acuma de scara 
principală...

La lumina unui bec, făcui o descoperire 
teribilă. Fundul ilustrului clac era de-a drep
tul lipit de bord, ear' partea laterală și me
canismul clacului lipseau cu totul!

Rămăsei Înmărmurit. Ce era să fac?
Coborînd repede scările, cu capul gol, 

eram expus de-a fi socotit drept un smintit.
Totuși îmi rămăsese o rază de speranță: 

încă o treaptă mai era de coborît și eram 
în stradă și pe urmă aveam de gând ca prin 
un mijloc ingenios să mă debarasez de da
mele pe care le însoțiam, să mă arunc într’o 
trăsură si... acasă!>

Cugetând astfel, ajunserăm în stradă.
Dînsa îmi șopti:
— Ne ducem peste drum; te rog, fii ca

valer și oferă mamei brațul.
Eram îngrozit de moarte... înainte de 

a-'mi veni în fire, mă simții apucat de amân
două brațele de mamă și de fiică, și așa 
vrând-nevrând înaintarăm.

Aceea însă nu spun cât a fost armata regu
lată turcească ce s’a pus în fața alor 5000 
de glotași greci, nici cât au perdut Turcii în 
această luptă! Și doar' se știe că la hota
rele turcești stau 80.000 de soldați. Așadar’ 
dacă 5000 de răsculați greci au avut cura
giul a călca hotarul și în fața unei atât de 
mare oștiri dușmane și au luptat o zi și au 
perdut 2000, încă nu e nu știu ce bravură 
pentru Turci!

Răsculații seceră și ei în alte părți învin
geri. Se telegrafează că au cuprins întări- 
tura Baltinos, apărată de 2 batailloane tur
cești, precum și localitatea Borovo 1

In Atena lumea e foarte aprinsă! Se spune 
că au descoperit un complot contra Regelui 
George, voind să-’l răstoarne de pe tron, 
înălțând pe fiiul seu mai mare, în nădejde 
că acesta va declara îndată rezboiu păgânilor 1

Ricoti Garibaldi, general italian în pen
sie, va sosi zilele acestea la Atena, cu un 
Jîiu al seu, și va lua comanda peste trupele 
de resculați greci l

Diplomația umblă cu gândul să facă Creta 
mare Principat sub stăpânirea unui principe 
grecesc, doar’ prin asta pune capăt răului.

*
15 Aprilie. Nici o parte nu vrea să de

clare oficios războiul. Grecii vor să-’i silească 
pe Turci la asta, ca apoi asupra lor să cadă 
odiul de-a fi spărgătorii păcii, și de aceea îi 
zgândură mereu prin trupele de resculați 
pentru cari guvernul nu ia răspunderea. — Gu
vernul turcesc să vestește că ar fi și hotărît, 
că dacă Grecii mai repețesc atacurile, atunci 
declară ei, Turcii, rizboiul contra Greciei!

Luptele mărunte și la hotarele turcești, și 
pe insula Creta să urmează cu înverșunare.

De blocarea portului Atenei, azi nici nu 
se mai vorbește de vitezele »mari puteri».

Știrile cele mai nouă spun, că trupele de 
rlsculați greci, înaintează mereu și biruind 
țn multe locuri asupra păgânilor!

Treburi bisericești.
— Tractaiprotopresbiteral gr.-or. al Orăștiei — 

(Urmare și fine).
In vederea Introducerii căsătoriei civile la 

1 Octomvrie 1895, comitetul protopresbiteral 
încă prin Iunie 1895 a hotărît ca să se vo
teze drept salar protopresbiterului suma de 
600 fl. la an, din repartiție pe comunele bi
sericești, în măsura averei lor. Acest conclus 
’l-a întărit și sinodul protopresbiteral extra
ordinar ținut la 20 Iulie 1895, însă Ven. 
Consistor, punând în vedere prin sinodul 
archidiecesan o regulare generală pentru do- 
tațiunea protopresbiterilor, nu a încuviințat 
acel conclus. Regularea a urmat prin con
clusul sinodului archidiecesan din 1896, ur- 
cându-se sidoxia dela 10 cr. la 50 cr., dar 
din motive de sigur însemnate, conclusul nu 
s’a executat până azi, ear’ eu văzând că 
’mi-se cere pe lângă muncă, să aduc și jertfe 
în bani ca să administrez și acest protopo-

Din fericire, nu eram expus să răcesc, 
căci afară era cald și mai ales în starea în 
care eram, nici vorbă nu era de răceală.

Mișcările mele stângace însă puneau în 
mirare pe tovarășele mele, cari se uitau la 
mine cu curiositate. Privirile lor păreau a 
zice: «Da oare ce are omul ăsta, de umblă 
cu capul gol?»

Prin câte străzi, câte cotituri n'am stră
bătut în starea asta, până-ce mulțumită lui 
D-zeu, am ajuns la țintă.

Mama scoase din buzunarul rochiei ei de 
mătasă o cheie mare, pe care eu de politeță 
mă grăbii să-’i cer, spre a le descuia poarta. 
Insă, o nenorocire! prin această mișcare 
bruscă scăpai rămășițele de clac, care căzând 
se descompuse în bord și în tund.

— Ați perdut ceva, domnule? fu între
barea mamei și a fiicei în același timp.

— De loc! răspunsei eu Îndată și făcui 
chip să mă depărtez cât se poate mai cu
rând, căci ar fi fost în stare să-'mi ajute la 
căutat si astfel ’mi-ar fi aflat falnicul secret.I

In grabă, ridicai bordul, fundul nu-'l mai 
găseam.

Și așa mă îndreptez spre casă.
A doua zi trimit prietenului meu rămă

șița de clac; cât privește fundul, ’i-am scris 
să se ducă să-’l caute în strada X nr. Y și 
să-’l ia.

N’apucase bine omul meu să iasă, șî m’am 
trezit cu un servitor, ce-’mi aducea ceva îm
pachetat.

piat, ’mi-am înaintat demisiunea din postul de 
administrator, care însă Venerabilul Consis
tor nu a primit-o, ci am fost recercat să mai 
conduc afacerile până la alegerea unui pro- 
topresbiter. Veți afla deci explicație, de ce 
pe când în 1895 am petrecut în acest tract 
157 zile, în 1896 numai 61 zile, partea cea 
mai mare resolvând actele oficioase, lără-ca 
să pot eși prin comune și să pun la cale 
toate cele-ce sânt împreunate cu acest oficiu.

Cununiile.
Dintre cele 159 cununii săvîrșite în 1896, 

sânt mai puține ca In 1895 cu 21, și mai 
puține ca în 1894 cu 51. Mirii toți au ce
rut și obtinut binecuvântarea bisericii, din ce 
aș putea deduce că a fost prematură cassa- 
rea licențelor protopresbiterale, cari erau uni
cul isvor sigur de câștig pentru protopopii 
din. Ardeal.

Examenele școlare.
Examenele la școalele noastre în anul

1895 le-am condus în mare parte în per
soană, și numai în puține parochii prin mem
bri de ai scaunului protopresbiteral, și prin 
aleși bărbați pricepători în ale școalei. In
1896 am condus numai examenele dela școala 
din Orăștie, Vinerea, Șibot, Romos, Romoșel 
și Vaidei.

Peste tot, în comunele ce au aparținut 
fostului scaun, sporul e mulțumitor, afară de 
Turdaș, ear’ în comunele foste iobăgești nu
mai în Binținți, Orăștioara-de-sus, Orăștioara- 
de-jos și Simeria, putem vorbi de școală, căci 
în celelalte învățământul, sporul e aproape 
nulă. Așa în comunele: Măgură, Petreni, 
Mărtinești, Gelmar, Dâncul-mare, Dâncul-mic, 
Pișchinți, Acmar, Tămășasa, am aflat la exa
menele din 1895 că elevii nu au primit 
aproape nici o instrucțiune, pentru-că în par
tea cea mai mare și puterile didactice au 
fost și sânt nccorăspunzătoare. Salariile în
vățătorilor se scot din repartițiune, și unel
tele de învățământ lipsesc cu desăvîrșire etc. 
In aceste 10 parochii resultatele ce obținem 
nu stau în nici o asămănare cu jertfele ce 
aducem, și va trebui lucrat mult ca să ridi
căm și acele școale din starea de acum.

La școalele străine din Orăștie, studiul 
religiunii ’l-au propus învățătorii dela școala 
de aici, ținând orele în regulă, și cunoscut 
fiind interesul ce-’l poartă pentru progres, 
cred că și instrucțiunea aceasta a satisfăcut 
chemării lor. Cu stabilirea protopopului pa- 
roch aici, acela va fi chemat a îngriji de 
propunerea studiului religiunii.

•
In urmă raportul amintește de renoirea 

prin alegeri a corporațiunilor bisericești, cari 
s’au și făcut în ordine, și cere aprobarea ra
portului, ceea-ce sinodul a și făcut-o.

Iute mă grăbii să văd ce-i. Când colo, 
ce să vezi?... fundul clacului.

Totodată servitorul îmi întinse o scri
soare, pe care o recunoscui imediat că era 
scrisă de drăgălașele ei mânuțe.

«Tot am avut noi dreptate, domnule, 
aseară. Ne-am întors să vedem ce-ai scă
pat. Ne-ar fi părut rău ca din pricina noa
stră să aveți o pagubă...»

Aceste au fost cele dintâi și cele de pe 
urmă rînduri, pe care le-am primit dela dînsa.

...Dar' clac n’am mai împrumutat de atunci 
dela nimeni.

Trad. de L. II. în >P. V.»

Bibliografic.

Din „Biblioteca de popularizare" 
dela Craiova, (România) a apărut:

Nr. 31: *Don Juan* comedie în 5 acte 
de Moliere, cu portretul autorului și o notiță 
biografică. Traducere de directorul „Bibliotecii 
de popularisare», dl I Husar. Lucrarea cele
brului autor francez, merită la tot cazul să 
fie cunoscută!

Nr. 32. «Poesii alese» din poesiile lui Al. 
Petdfi, traduse de St. O. Iosif.

Atât acești numeri, cât și ori-cate din 
nunierii de până aci, să pot avea și dela 
dl H. Graef librar în Orăștie.

Protest.
In contra hotărîrilor jignitoare pentru po

porul român din comitat, luate în congrega
ția din urmă a comitatului nostru, Românii 
din Vinerea au înaintat Luni în săptămâna 
asta un recurs-protest la adresa vicișpanului, 
și respective prin el la ministrul de interne. 
Ei își ridică glasul contra hotărîrii congrega
ției de a spriginl cererea înființării unei epi
scopii greco-catolice cu limbă maghiară, ce
rând dela ministru să nimicească această ho- 
tărîre; mai departe protestează contra cererii 
ministrului, ca comunele să supoarte cheltue- 
lile de reparare a școalelor de stat, și pre
tind ca ministrul să-’și r< voace această po
runcă neîntemeiată pe nici o legel

Recursul, făcut de oameni din popor, e 
subscris de următorii 67 locuitori ai comunei 
Vinerea :

Nicolae Barb 1. Ceorge, I. Botta 1. Nico- 
lae, Iosif Popa, Nicolae Oltean, Simion Mihu, 
Vasilie Ioan 1. Ilie, Nicolae Hiriza, Nicolae 
Turlea, George Barb 1. George, Ioan Barb 1. 
George, Nicolae Romoșan, Nicolae Giula, 
Ioan Șandru, Nicolae Uritescu 1. Crăciun, 
Ioan Filimon 1. Petru, Adam Buda lui Pre- 
cup, Nicolae Buda, Ioan Romosan 1. Adam, 
Ioan Hondola, Ilie Șandru, Iosif Oltean 1. 
Nechitu, Vasilie Groza, Nicolae Simedru 1. 
Ioan, Toma Herlea, Groza George 1. Nicolae, 
Adam Crăciun, Simion Crăciun, Nicolae Fi
limon, Nicolae Simu, George Oltean, Ioan 
Ilina sen., Ioan Cioran 1. Ioan, Petru Simu, 
Ioan 1. Ioan Ilina, Nicolae Mihaila, Petru 
Hondola, Nicolae Petru Hondola, Apostu 
Vaidean, Nicolae Simedru 1. Vasilie, Vasilie 
Cioran, Nicolae Oltean, Nicolae Baciu, Nic. 
Turlea 1. Ioan, Vasilie Șandru, Ioan Barb 1. 
Nicolae, Vasilie Miclea, Nicolae Baciu 1. Ge
orge, Nicolae Rusu 1. Apostu, Petru Uritescu, 
Nicolae Botta 1. Ioan, Nicolae Botta 1. Nic. 
Ioan Filimon 1. Nic., Iosif Giula, Simeon 
Herlea, Nic. Herlea I. Elias, Teodor Baciu, 
Ioan Macarie, Teodor Herlea 1. EliaS, Iosif 
Șimedru, Simeon Furduiu, Adam Oltean, 
Toma Barb, Toma Giurgiu, Ioan Sintion 1. 
Ioan, Demian Furduiu, Vasilie Comancscu.

Economie.
Despre prăsirea galițelor.

Prăsirea galițelor este un ram al econo
miei din cele mai folositoare; căci precum 
se vede din o statistică oficioasă publicată 
în anul 1895, așadar' încă de doi ani, ex
portul Ungariei in galițe și în productul lor, 
precum galițe vii și tăiate, ouă, pene de pat, 
ficat și unsoare de gâște etc. trece peste 
20.000 milioane floreni.

Dacă luăm aminte suma aceasta ce a In
trat în anul 1895 din țeri străine în punga 
locuitorilor, cu durere trebue să mărturisim, 
că plugarii noștri foarte puțin, sau poate de 
loc n’au luat parte la suma aceasta așa de 
mare.

Eu cred, că onorata redacție va mul- 
țămî numai unei dorințe arzătoare a poporu
lui nostru, când ne dă prilej, ca din când în 
când să ne ocupăm de ramul acesta de eco
nomie, atât de folositor pentru îmbogățirea 
poporului nostru.

Pe când în țeri străine se scrie mult, des
pre prăsirea galițelor, așa că are literatura sa 
deosebită și lățită, la compatrioții noștri ma
ghiari există până acum numai două foi de 
specialitate, anume: „Szârnyasaink“ și „Gal- 
lus“, ambele scoase și spriginite de societăți 
anume alcătuite pentru prăsirea sburătoarelor. 
Dintre aceia, cari s’au ocupat până acum cu 
edarea de cărți, anume despre galițe, trebue 
să amintim pe M. Farkas, Langhy și Grubiczy. 
Cărțile și foile acestea sânt puține la număr, 
dar’ totuși au avut urmarea vădită, că com
patrioții noștri în timpul din urmă au îm- 
brățoșat cu tot dinadinsul ramul acesta și prin 
câștigare de deosebite soiuri de găini, gâște 
și rațe din țeri străine și împământenirea lor, 
au înmulțit averea țerănimii maghiare, mai 
cu seamă în părțile de meazăzi ale Ungariei. 
Este deci datorință a imita ce e bun dela 
alții și a da poporului Îndrumările de lipsă, 
ca prin ramul acesta si- și poată înmulți ave
rea. Aceasta cu atât mai ușor se poate ajunge, 
după-ce știm, că poporul nostru nu are moșii 
mari, ear’ prăsirea galițelor se poate cultiva 
cu bun resultat numai la economii mai mici. 
Apoi căile de comunicațiune tot rtiereu se în
mulțesc, ear’ cu înaintarea omenimii în cui- 
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tură și prețul galițelor tot mereu crește, astfel 
mai cu seamă țeranii noștri, cari locuesc în 
apropierea orașelor mai mari și mai mici prin 
prăsirea înțeleaptă a galițelor, își vor câștiga 
o avere bunicică.

Aceasta cu atât mai mult, dacă luăm în 
seamă împregiurarea, că mai cu seamă numai 
mu’erile au să se ocupe cu prăsirea galițelor; 
ear’ de altă parte văzând că prețul grânelor 
și al bucatelor peste tot, din an în an tot 
scade, avem datorință sfântă a da poporului 
îndrumări, că din moșia sa puțină, cum are 
să trăească, ba să se și înavuțească prin îm- 
brățoșarea și a altor ramuri economice.

Prăsirea galițelor în trecut.
Prăsirea galițelor a fost la popoarele din 

Asia încă în vremile vechi un ram întregitor 
al agriculturii, ba în Egipet a fost un obiect 
de negoț. Biblia, cartea sfântă a noastră, ne 
amintește despre cocoș. El a fost trădătorul 
Sfântului Petru. Prăsirea galițelor a fost în 
Roma și în Cartaginea deja în evul vechiu în 
floare. Cocoșul ș’a ținut la Romani ca semnul 
vioiciunei și bătăliei, pentru aceea a și fost 
sfințit Dumnezeului răsboiului, Marte. Grecii 
cei vechi, când să însănătoșau dintr’o boală 
aduceau jertfă lui Aesculap, ear’ Plutarsch îi 
ținea ca semn al patriotismului.

în veacul al 4-lea după Christos vedem, 
că episcopul Martin a trimis din Italia în 
Francia și Germania găini și gâște, ear’ îm
păratul Carol-cel-mare a fost un mare iubitor 
al prăsirii galițelor și ținea o mare mulțime 
de găini.

Lupta de cocoși a avut mulți iubitori 
atât în vechime, cât și la popoarele mai nouă. 
Așa vedem pe Grecii și Romanii cei vechi, 
precum și pe Celți, că le plăceau mult lup
tele de cocoși. îndeosebi Grecilor le plăcea 
petrecerea aceasta; ei puneau la cale în tea
trele din Atena lupte de cocoși în amintirea 
învingerilor lui Temistocle asupra Perșilor. 
Tot Grecii au fost cei dintâiu, cari acățau 
de picioarele cocoșilor niște pinteni ascuțiți.

Lupta de cocoși a fost îndeosebi în vi
goare în evul de mijloc, cu toate că spiritul 
creștinismului de atunci era tare împotriva 
aceleia.

Luptele de cocoși le-a întrodus în Brita- 
nia, (Anglia) de azi însuși Cesar al Roma
nilor. Aci avea petrecerea aceasta mulți păr
tinitori, dar de multe-ori era oprită. Așa 
făcuse Enric al VIII-lea în Westminster o 
bătălie de cocoși; Carol al II-lea asemena 
făcuse bătăușii de cocoși în teatrele așa nu
mite de cocoși. în timpul din urmă s’au oprit 
p trecerile acestea.

în Europa bătăliile de cocoși erau mai 
îndatinate în Englitera, Italia și Spania. Afară 
de Europa mai aflăm lupte de cocoși: în 
China, Persia, pe insula lava și la Indianii 
Americani.

Aci voesc să amintesc și un obiceiu, care 
a fost în Anglia până la 1700. In Marța din 
săptămâna mare se punea cocoșul la țintă. 
Proprietarul cocoșului îl Învăța mai ântâiu pre- 
gătindu-’l de petrecere, aruncând un băț după 
el ca să se dedeie cu primejdia, ce-’l aștepta, 
și să învețe a încungiura loviturile ciomagului. 
Cu prilegiul petrecerii cocoșul era legat cu 
o sfoară de 5—6 metri; și apoi pentru doi 
bani fiecare putea arunca bâta dintr’o depăr
tare de 11 metri de trei-ori după olaltă. Și 
dacă îl nimerea și-’l și prindea, înainte de a 
se putea ridica cocoșul în picioare, atunci îl 
câștiga. Obiceiul acesta s’a sfințit în Londra 
pe la anul 1680 și venitul din el se împărția 
între cei lipsiți de mijloace. El a fost și în 
patria noastră până pe la anul 1860, îndeo
sebi între conlocuitorii noștri Sași.

IuUti Bardosy.
(Va urma.)

Cai de venzare...
Caii colonelului Eduard Antosch, coman

dant al regimentului 16 de husari, în Buda
pesta, sânt — de vânzare I..

Eată cum a ajuns treaba aci:
In săptămâna trecută sala de duel a ca- 

sarmei Francisc Iosif din Budapesta a fost 
arena unor scene pline de iritație și mai târ
ziu producătoare dc sensație în cercuri foarte 
largi 1

Un duel cu pistoale a avut Ioc între nu
mitul colonel și unul din căpitanii sei. Vi
neri anume, căpitanul a aflat, că tinăra și 
frumoasa sa nevastă, ’l-a înșelat cu colonelul... 
și că legăturile între ea și colonel nici nu-’s 
de azi, de ieri, ci de pe timpul când erau 
încă cu regimentul în Galiția. Nici-odată n’a 
bănuit așa ceva, cu atât mai vlrtos nu, că 
colonelul era cunoscut ca unul dintre cei 
mai aspri când e vorbă de averea altora și 
de soțiile altora, și că pentru astfel de lu
cruri, el însuși a frânt gâtul multor din treofi- 
cerji sei!

Dar’ soția admirabil de frumoasă a unui 
sergent, care și ea era »desmerdată< de co
lonel, băgând, se vede, de seamă că acesta 

începe a-’i da celeilalte tot mai multă «aten
ție» ca ei, n’a mai putut suferi această* «întu
necare* a sa, și... a dat lucrul pe fațăl Că
pitanul a făcut de loc arătare la comandan
tul de corp, care a poruncit numai decât 
colonelului ce tocmai zăcea bolnav, să se 
scoale îndată din pat și să dea satisfacție că
pitanului. A urmat duelul cu pistoalele, 
având colonelul ca secundanți pe doi majori, 
ear’ căpitanul pe doi căpitani. Nu a fost 
însă nici unul rănit. Lobkovitz, comandan- 
tut corpului, a provocat pe colonel, ca, sub 
cuvânt de boală, să-’și ceară îndată trecerea 
în — pensiei După asta va ajunge apoi 
causa și naintea tribunalului militar. Căpi
tanul a pornit proces de despărțire contra 
soției sale, care s’a și dus ia părinți. Regi
mentul va primi zilele acestea comandant nou.

întâmplarea a ridicat valuri mari de ui
mire și consternație, căci colonelul Antosch 
era cunoscut ca unul dintre cei mai distinși 
militari și dintre cei mai stricți judecători în 
chestii de onoare I El era socotit ca soldat- 
model, — frumoasa strajameșteriță însă, prin 
ridicarea «vălului* de pe taina colonelului, 
’i-a mâncat mantaua de general pe care era 
s’o capete în curând, și acum — caii dom
nului colonel sânt... de vânzare I

NOUTĂȚI
Deputațl sinodali mireni pentru sinodul 

archidiecesan la Sibiiu, au fost aleși în cer
cul Zarandului, dnii Teodor Pop, advocat în 
Baia-de-Criș și Dr. Pavel Oprișa, profesor 
gimnasial în Brad.

♦

Tiner român la opera regală din Berlin. 
Domnul loan Dămian bine cunoscut publi
cului românesc din debuturile sale pline de 
succes la concertele «Reuniunii române de 
musică* din Sibiiu, după terminarea conser
vatorului din Lipsea, a fost, dela 1 April n. 
a. c., angajat definitiv la opera regală din 
Berlin. Dl loan Dămian e fiiul preotului ro
mân gr.-or. Nicolau Dămian din Balșa, în 
comitatul nostru. Trimitem tinărului Dămian 
felicitările noastrel

*
în temniță pe 6 luni! Tinărul Aurel 

Ciato, student universitar, fiiul fostului advo
cat și membru în comitetul național cu Me
morandul, Ciato dela Blaj, osândit de tribu
nalul din Alba-Iulia în anul «millenar* la 6 
luni închisoare de stat pentru «agitație*, a 
Intrat zilele acestea în închisoarea din Se- 
ghedin, pentru a-’și împlini pedeapsa. Dorim 
domnului Ciato să scape sănătos din greaua 
pedeapsă.

Domnii membri ai casinei române 
din Orăștie sunt și pe această cale 
poftiți la adunarea generală a casinei, 
cate si va ținea Luni, a doua zi a 
Sfintelor Paști, în localul casinei la 4 p. m.

Chirotonit. Dl loan Bercan, ales preot în 
parochia gr.-or. română din Merchiașa, trac- 
tul Cohalmului, a fost chirotonit întru preot 
al numitei parochii la 22 Martie v. a. c. în 
Sibiiu. Ii dorim multă isbândă în lucrarea 
sa în viia Domnului.

*
Dr. Lueger primar al Vienel. In săp

tămâna trecută s’a făcut alegerea de primar 
în Viena. Dintre 132 voturi date, Lueger a 
primit 93, Giilbel 37, ear’ două voturi au 
fost albe. Lueger a fost acum ales a 5-a 
oară de primar al capitalei imperiale, și după 
alegere a fost viu aclamat atât în sală cât și 
pe stradă. Se ia ca sigur, că împăratul va 
întări alegerea și astfel Lueger va fi totuși 
primar al Vienei. Curentul social-creștin (an
tisemit) la urma urmelor totuși ’și-a ajuns 
scopul; a pus în fruntea capitalei imperiului 
pe cel mai aprig representant al seul

•

Alegerea de protopop gr.-or. la Sas- 
Sebeș se va întâmpla Joi în 17 Aprilie st. 
v. în Sas-Sebeș, fiind comisar consistorial dl 
Moise Lazar, asesor consistorial din Sibiiu. 
Pe 16 Aprilie, membrii sinodului electoral 
protopopesc sânt chemați la o consfătuire în 
sala scoalei din Sebeș.I •

♦

Concert de diletanți. Orchestra diletan- 
ților sași din Orăștie, care ’și-a știut câștiga 
în timp relativ scurt, așa de bine simpatia 
publicului, va da la 19 April un nou concert în 
hotelul «Szăchenyi*, după următorul program: 
1. «Der schneidige Marinelieutenant*, marș 
de H. Kloss. 2. Potpouridin: «Die Puppenffee», 
de Jos. Bayer. 3. «Poem d’amour», de Ga- 
votte. 4. «Cagliostro Walzer*, de Johann 
Strauss. — Pausă. — 5. Potpouri din: «Der 
FreischUtz* de C. M. de Weber. 6. «Nach 
dem Băile», walzer. 7. Potpourri: «Uber 
Kărnthner Volksmelodien*. 8. «Klopf anl< 
Polca. — Intrarea 40 cr. de persoană.

*

Omor In Orăștie. Azi-noapte, Joi spre 
Vineri, s’a întâmplat în Orăștie un omor sân
geros. Țeranul Dinu al Marții ședea cu bir 
în casa lui Petru al Măinoaei. Amândoi că
sătoriți, dar’ trăind rău unul cu altul. Ieri 
s’au certat rău laolaltă într’un birt. Dinu a 
și amenințat pe gazda seu Petru, că de seară 
are să vie la dînsul, să-’i dee el! Petru s’a 
pregătit de apărare. Odăile lor de locuință 
le despărția o cuhnă. Seara cinând, aproape 
de 10 ore, s’au certat într’una, fiindu-le ușile 
deschise. In ceartă Dinu înfuriat a plecat cu 
un cuțit în mână spre odaea gazdei; acesta 
’l-a întimpinat îu cugnă cu o săcure, și cu o 
lovitură ’i-a tăiat gâtul, cât nenorocitul, om 
de vre-o 35 ani, a căzut îndată la pământ, 
fără vieață. A venit poliția. Ucigașul, om 
tinăr de vre-o 26 ani, ’și-a recunoscut fapta, 
arătând că a fost amenințat și în apărare l’a 
omorît.

*
Moarte, loan Hannia protopresbiter gr.- 

orient., fost timp îndelungat director al semi- 
nariului «Andreian*, din Sibiiu, asesor con
sistorial, etc. a încetat din viață la 11 April 
n. Împărtășit cu sfintele taine, în etate de 80 
ani. Fie-’i țărîna ușoară I

♦

O îndreptare. Am spus în numărul nostru 12 
că dl Dr. Andreiu Pop în congregația din urmă la 
Deva făcea notițe despre decursul desbaterilor, pentru 
„Tribuna11. Cum înse numitei foi nu i-s’a trimis ra
port despre adunare, am aflat că dl Pop nici nu 
pentru dânsa ’și-a făcut notițele, ci pentru alt ziar 
românesc.

Din „Biblioteca Noastră", despre 
care cetitorii noștri au cunoștință din foița 
numărului 13 al «Revistei», a apărut numărul 
întâiu: o broșură drăgălașă, cu tipar ceteț 
și cuprins plăcut. Conform dorinței autorilor 
însă, broșurelele vor costa 14 cr. nu numai 
12 cât se avizase întâi. Recomandăm această 
publicație deosebitei luări aminte a cetitorilor 
noștri. Acest întâiu număr etipărit la „Minervau 
institut tipografic în Orăștie.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Lui Rin. Chestie de păreri. Tu judeci așa, eu 

altfel. Eu înțeleg iubirea adevărată, așa cum Costică 
alui Carlo Galdoni, care vorbind despre soția sa cătră 
un amic al său, zice: „Eu o iubesc. Ne-am luat foarte 
de tineri. Și eu, ca să-’i fac vi ița plăcută, nu i-am 
lăsat nici odată timp se-’mi ceara ceva, se dorească 
macar, ci am căutat totdeauna să o previn în toate 
cele ce puteau sc-’i facă plăcere!.."

Elevul lui Amor.

= „Nu-’mi ajunge numai vorbe înșirate rînd pe 
rtnd, aș mai vrea câte-o privire să-’mi arunci din 
când în când"... Am nimerit, s’a isbândit, sunt fe
ricit cinei

FEL DE FEL
De ce vrea Englezul să se scape.
La o baie vestită, un domn englez în

treabă pe altul:
— Oare msr. Smith ce caută aici?
— Sigur vrea să scape de reumatismul 

din picioare.
— Dar’ bine, ui’ că ’și-a adus și fetele 

amândouă. Ce vrea cu ele aici ?
— Sigur vrea să scape și de ele...

♦

Domnul A. își laudă mult părul iubitei 
sale soții.

— N’ai idee, amice, ce păr frumos I Când 
îl desface îi cade până pe genunchii

— O, asta e nimic pe lângă părul soției 
mele! A mea când ’și-’l desface li cade dea- 
dreptul pe pămentl..

POSTA REDACȚIEI.
Dl ui Z. Oprujan în Dobrița. Scrisoarea D-Tale 

dela 9. Martie să perduse printre hârtii. Aflându-o îți 
împlinim cererea. Te rugăm însă a nu întârzia dela 
Dumineca Tomii cu trimiterea.

Dlor D. S. și soții, în Petroșeni. Vă rugăm se 
așteptați până după sărbători. Atunci dăm chestia 
la iveală.

Dlui „De pe T..“ în B. Primit. După ce v’om 
fi cetit’o, ve spunem da ori ba.

Dlui AC în B. Fam făcut loc. Mai zi câte odată; 
vezi că merge. Celelalte: povești, povești..

D-Sale Petru Dini; l. Nicolae în N. „Albina" nu 
primește astfel de asigurări, ci banca „Transilvania" 
din Sibiiu. Scrie Direcției acelei bănci, și ca îți dă 
răspuns deslușit.

Pentru redacție responsabil: Ioachim Muntean.

CAL1NDARUL SEPTEMÂNEI

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dumineca Floriilor.
Dum. 6 (f) Floriile 18 (f) Paștile
Luni 7 P. George 19 (t) Lunia P.
Marț i 8 M. Irodion 20 Sulpițiu
Mer c. 9 M. Eupsichie 21 Anselm
Joi 10 M. Terenție 22 Soter
vi neri 11 (f) Vin. pat. 23 Adalbert
wâmb. 12 P. Vasilie 24 George

Fublioare de lioitațiune!
Din partea comunei bisericești Crișclor 

(H.-Cristyor, corn. Hunedoarei) se dă în în
treprindere clădirea unei sale de învățământ 
lângă edificiul școalei, prin licitațiune publică, 
ce se va ținea Duminecă la 20 Aprilie V. 
(2 Maiu n.) cu prețul de exclamare 2117 fl. 
69 cr. v. a.

Asupra planului și preliminarului de spese 
aprobate de autoritățile bisericești, se pot lua 
informațiuni speciale dela subscrisul paroch.

Oficiul parochial gr.-or.
Criscior, la 22 Martie v. 1897.

loan Periau, 
(208) 2—3 paroch gr.-or.

0 casă
aflătoare în stare bună și cu 
grădină lângă ea, este

: <1 de venzare
din mână liberă, în Orăștie, 
Strada Morii Nr. 8.

Informațiuni mai de aproape sânt 
a s6 lua dela domnul

Johann Harth,
(211) 1—3. comerciant.

O declaratiune.
Onorată Redacție 1

«Vulturul* din Oradea-mare în nrul seu 
5 din 1897 a scris la adresa mea o mulțime 
de lucruri vătămătoare, ear’ în alți numeri 
următori precum și în cel mai nou număr 
al seu, 13, mă atacă și batjocorește mereu pe 
temeiul celor scrise în nrul 5.

Declar toate cele scrise privitor la mine, 
de calumnii și minciuni publicate despre mine 
din răutate.

Romos, 15 Aprilie 1897.
Cu toată stima

Vasilie Basarab, 
(213) 1—1 paroch român.

In comuna Peștișul-mare, 
în cercul Hațegului, este 
== de arendat -----
proprietatea de păment arător a 
dlui Allender Henrich, stătă
toare din 32 jugere, comasate 
la un loc, și de calitate bună.

Se dau în arendă dela 1 
Septemvrie 1897, pe 6 ani.

Prețul: 300 fl. pe an.
(210) 1—1.

Nr. 1395 
1897 fszb.

Publicațiune.
Prin aceasta se aduce la cunoștință, că 

comuna Șina, aparținătoare de comitatul 
Sibiiului, cercul Mercurii vinde prin lici
tațiune publică în 28 Aprilie 1897 
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, prevăzute cu timbru de 50 cr. 
și vadiu de 10°/0 după prețul strigării.

Ofertele au să se predee până la începerea 
licitațiunii Ia 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) 3—3 Mangesius.
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Sz. 724—1897 (212) 1—1

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt kikuldbtt bir. vegrchajto ezennel 

kozhirre teszi, hogy a szâszvărosi kir. jărăs- 
birdsâgnak 1897. evi 1462 sz. vegzeșe foly- 
tân Dr. Bock Arnold iigyved ăltal kepviselt 
Neumann Jdzsef felperes reszere Hirsch Izi- 
dor alperes ellen 68 frt kfiveteles s jar. ete- 
jeig elrendelt kielegitesi vegrehajtâs folytân 
alperestol lefoglalt es 370 frtra becstilt in- 
gdsagokra a ienti kir. jărâsbirosâg 2033 1897 
sz. vegzesevel a tovătbi eljdrâs elrendeltct- 
ven annak az alap ăs felfilfoglaltatok kove- 
telese erejăig is, a mennyiben azok kielegi
tesi jogot nyertek volna, az ârveres alperes 
lakăsăn Kudzsiron, teendo megtartăsa hatâr- 
iddul 1897. evi âprilis ho 27. napjân delelott 
10 orâja kittizetik, a mikor a b:r<5ilag lefog
lalt lovak, szeker, hămok es gyapot a legtob- 
bet igeronek keszpenzfizetăs mellett, szUkseg 
esetăn beesăron aiul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az clârvere- 
zendo ingosăgok vetelărâbdl a vegrehajtatd 
kfiveteleset megelozo kielăgiteshez jogot tar- 
tanak, a mennyiben reszukre a foglalâs ko-

locul

!

(202) 4—4

sânt peste tot

SCHUSTER SÂNDOR.ÎN DEVA
Strada principală (Foutcza) Palatul-„Stiene“.

Croitorie

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

Croitoreasă Vieneză!

Execut tot felul 
de comande în 

specialitatea acea
sta, pe lângă ser
viciu prompt, ele

gant și ieftin! 

SALON

Primesc ori-ce fel

IEFTIN,

MARCHAND DE MODES!
PENTRU PĂLĂRII, LA MODĂ, DE

Modistă vieneză!

de comande și de acest fel, pentru a pregăti din nou, a renoi

CU GUST SI PROMPT!

DAME!

ori a împodobi!

Rog pentru numeroase cercetări și comande!

Cu toată stima

Schuster Săndor

■ccS 
exă

răbban eszkozfiltetett volna es ez a vegre- 
hajtăsi jegyzdkânyvbol ki nem tiinik, hogy 
elsobbsăgi jelentăseiket az ărveres megkez- 
deseig alulirt kiktildottnel irâsban beadni, 
vagy pedig szoval bejelenteni el ne mulasz- 
szăk, mert ktilfinben csak a vătelâr fO'Osle- 
gere fognak utaltatni.

A torvenyes hatăridd a hirdetmenynek a 
birosâg tâblâjân tortent kifilggeszteset kovetd 
naptdl szâmittatik.

Kelt Szâszvâroson, 1897. evi âprilis 8-ân. 
K.onya Ferencz, 

kir. bir. vgrhajtd.

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 si vfrsat 
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-dc-jos (Als6-Piân, u. p. Szdsz-Sebes > 
în 27 Martie 1897 n. loan Iîadu, 

205) 3—3 notar corn.

Etablissement pour Robes a Coniection!
La comande din 

provință se cere 
un trup de haină 
care șede bine pe 

trup.

M i-au sosit nu
mai acum un 

număr bogat de 
stofe elegante, de 

cele mai noue, 
engleze, franceze 

și din patrie!

-o ROG SE LUAȚI CUNOȘTINȚĂ DESPRE ACEASTA I O-

X-
-at

Vinurile
ale

IOSIF B. TEUTSGH
dela Sighișoara (în Transilvania) 

*- și anume:

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

în 0R Ă Ș TI se pot căp5ta la domnul
Zobel.

Cofetărie elegantă în JjeVa!
Am onoare a atrage atenția tuturor onoraților domni și dame 

cercetează Deva, asupra cofetăriei mele modern arangeată, șicari

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; 

Coguac tot așa; cunoscutele bomboane Cugler etc. ctc.

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!

T oillete întregi
pot fi coman

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

■■

f ardelenești>
d-lui

Carol Dobozi,
cofetar.

Strada principală (Palatul-„Stiene“)

Eac în croitoria 

mea, haine 
pentru copii, și 
pelerine foarte 

drăgălașe!
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