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PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

Stări îngrijitoare.
Desbaterile ce sunt încă în decur

gere, ale sinodului archidiecesan gr.-or. 
dela Sibiiu, scot la iveală și lasă se ve
dem unele lucruri, asupra cărora tre- 
bue se cădem pe gânduri toți Românii 
cu durere de inimă pentru binele și 
viitorul neamului.

Cel mai mare reu, ce începe se se 
întindă ca o holeră ori ciumă înfioră
toare asupra noastră, este răcirea, în
străinarea poporului față de biserică, 
față de legea și credința lui D-zeu, fără 
de care bine nu poate se ne vie, ci 
rău, scufundare, pustiire!

Câteva date, întemeiate pe cifre, și 
încă poate pe cifre mai mici decum în 
fapt au fost, ne-au dovedit aceasta în 
chip trist de real: In vre-o 3 din 4 
părți ale cercurilor electorale, s’au aflat 
comune întregi, ba mai multe comune 
parochiale, care ri au luat de loc parte 
la alegerile de deputați sinodali, ca-și- 
cum ar fi vorba de ceva lucru strein, 
cu care el, poporul, n’are nimic a face, 
ori cel puțin, ca și de un lucru, de 
care nu ’i-se plătește si se intereseze !.. 
Ba s’a aflat cerc electoral întreg, stă
tător din peste 20 comune, în care nici 
o parochie nu a hiat parte la alegerile 
pentru sinod! Dovadă prea pipăită 
aceasta, despre nepăsarea poporului față 
de biserică și treburile și așezămintele ei!

Ear’ această nepăsare, este apoi un 
isvor fatal pentru o sută de alte rele 
cari se revarsă ca apele cele turburi, și 
înglodează ogorul bisericii.

Sau ca ce altceva dacă nu ca o 
astfel de îngrijitoare urmare să soco
tești faptul, că deja în cel dintâiu an 
după introducerea nouelor legi biseri
cești, s’au și aflat în archidiecesă 127 
părechi de căsătoriți, cari s’au mulțumit 
cu aceea că au stat în fața chingii tri
colore a matriculantului, fără să meargă

să-’i binecuvinteze și altarul sfânt al lui 
D-zeu ? Sau ca ce altceva să luăm fap
tul, că căzniciile nelegiuite, au fost de 
toate (vechi și noue) 4248, și anume 
cu 672 mai multe ca în anul 1895? 
(Comitatul nostru în această privință, e 
doar’ cel dintâiu: 17 fracturi protopo- 
pești gr.-or. sunt de toate în Ardeal în 
care căsătoriile nelegiuite să fi fost peste 
sută într'un tract, și între acestea aflăm 
pe al Devei, Dobrei, Geoagiu II, Hațe
gului, Iliei, Orăștiei și Zarandului, adecă 
ale noastre — toate!)

Sunt acestea semne prea vădite des
pre 0 sguduire a credinței și temerii 
de D-zeu la poporul nostru! Și dacă 
răul va urma a se lăți, și noi, cu preo- 
țimea în frunte, nu ne vom face luntre 
și punte prin vorbiri, prin îndemnuri la 
toate locurile unde avem adunări de 
popor, prin predice etc., a pune stavilă 
răului, — ca mâne ne vom trezi într’o 
ruină, într’o prăpastie din care va fi 
prea târziu să mai ieșim și noi, să mai 
scoatem și poporul!

Eată, domnilor preoți și cărturari, 
una dintre chemările D-Voastre cele 
mai arzătoare, un ogor părăginit, unde 
trebue mai ales pus umărul și lucrat 
din răsputeri, până n’a fi prea târziu!

De altfel vom reveni

Liga națională grecească lucrează cu pu
tere mare la pregătirea unei mari revoluții în 
Albania și Macedonia. O plănuesc să isbuc- 
nească pe când armata turcească va fi mai 
departe și cuprinsă la hotară.

*
Alexandru, Regele Serbiei are în curând 

0 întrevedere cu principele Nichita din Mon- 
tenegro. Intre altele ar avea să se înțeleagă 
și asupra ținutei ce să 0 aibă țerile lor, când 
în Macedonia ar isbucni revoluția.

*
In dieta austriacă Nemții naționaliști fac 

gură mare că de ce guvernul a dat dreptul 
cunoscut limbii cehe în Bohemia. Au hotă- 
rît chiar să ceară darea în judecată a minis- 
trilor cari au subscris ordinațiunea aceea. Azi, 
Vineri, să pertractează în dietă cererea acea
sta a prea înflăcăraților naționaliști nemți.

*
Pricina cu *cuota*, că adecă în ce măsură 

să supoarte Ungaria și în ce Austria, greu
tatea cheltuelilor comune ale împărăției, încă 
n’a ajuns la deslegare. Săptămâna trecută au 
sosit la Pesta 7 bărbați de stat austriaci ca 
să pertracteze cu comisia ungurească stătă
toare tot din ațâța. N'au ajuns la nici 0 în
țelegere. Austriacii plăteau 68 la sută, Unga
ria 32, și Austria cere acum ca și Ungatia 
să plătească mai mult, și nu să pot ajunge 
la terg. Va trebui astfel să hotărască M. S_ 
împăratul.

acea mulțumire care 0 am dori fi 0 am 
vrednici; ear stările ei din lăuntru de ase
menea nu răspund așteptărilor și dorințelor 
de care au fost conduși urzitorii statutului 
nostru organic. îndeamnă pe deputați să se 
ocupe în acest sinod serios de căutarea 
mijloacelor prin care ne-am putea întări în 
partea morală și cea materială, și doar s’a 
putea găsi mijloacele pentru înaintarea tre
burilor bisericii.

După aceasta trece la numirea biroului 
sinodal, deocamdată provizor, și învită pe 
deputății Sergiu Medean și Al. Oprea, din 
cler, Dr. I. Blaga, loan B. Boiu, Ioan Moța 
și Dr. I. Șenchea, mireni, să ocupe locurile 
de notari.

Să cere depunerea pe masa biroului a 
credenționalelor. Depun 44 deputați în per
soană, ear 5 prin alți deputați. Să constitue 
apoi întreg sinodul în 4 secții de câte 5 
cercuri electorale, pentru a să verifica unele 
pe altele.

Vestindu-să ședința a doua pe Luni 
la orele 11, ședința întâe s’a închis.

*
Ședința II. Luni, după presentarea de 

nouă credenționale, și darea de concedii 
celor ce au cerut, dl P. Cosma a presentat 
3 propuneri: una privitor la zidirea catedralei, 
alta la sistemisarea unui post de catichet 
pentru tinerimea rom. gr.-or. dela scoalele 
străine din Sibiiu, a treia pentru întemeiarea 
unui fond de asigurare prin consistor a edifi
ciilor bisericești și școlare contra focului.

Secțiile verificătoare au raportat apoi 
și au declarat de verificați pe 42 de depu
tați, ear actele unei părți, cari n’au fost în 
regulă, au fost predate comisiei verificătoare 
ce s’a constituit anume.

Constatându-să că peste jumătate din 
deputați sânt verificați, sinodul s’a declarat 
în drept a aduce hotărîri obligătoare, apoi 
s’a purces la constituirea biroului în chip 
definitiv.

Au fost propuși și acceptați de sinod: 
dnii Mateiu Voilean și A. Medean notari din 
cler, ear dnii Dr. E. Cristea, Dr. V. Blaga,

Știri politioe.
Țarul Rusiei, împăratul Nicolae II, după- 

cum să vestește pe cale telegrafică din Viena, 
va veni în toamna viitoare a doua-oară la 
Viena, unde va avea 0 întrevedere cu M. S. 
împăratul nostru. Să vede că până atunci 
au termin să se gândească încă asupra cută- 
ruiu punct din «târgul» ce e la mijloc.

Din Viena, Țarul va merge în Italia să 
viziteze și pe Regele italian Umberto. Din 
pricina Papei însă, Țarul nu va voi să meargă 
în Roma, ci-’și va da întâlnirea cu Regele la 
Velența ori Monza.

*

SINODUL
archidiecesan dela Sibiiu.

Deodată cu la Arad și Caransebeș, 
s’a deschis Dumineca trecută sinodul bisericii 
gr.-or. române pentru archidiecesa Ardealului, 
la Sibiiu.

Ședința I. s’a deschis de E. S. Metro- 
politul Miron Romanul prin 0 vorbire mai 
lungă, în care nu spre bucuria celor de față, 
a scos la iveală, că situația, starea bisericii 
gr.-or. române în ce privește legăturile ei în 
afară (față de alte confesiuni și mai ales 
doar’ față de stat), nu. este în stare slfacă
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Au fost zilele-acelc!
De ce, stăpâne, n'ai menit
Vecia pentru ele?

Căci azi din voioșia lui 
Eu simt cum perde jocul, 
Și, vai, de frică, dragă, mor, 
Că-mi e spre-apus norocul...

Căci dacă azi cu vorbe dulci 
Te-alint ca altă-dată, 
Abia mauzi, și tot mai des 
Rămâi îngândurată —

Ai mers cu mzne-alăturca 
Atâta ’n draga zare, 
De ce rlmâi acum napoi 
Frumoasă arătare?..

(Nev. 96.) Ioan Moța.

Gelozie.
(De Ludovic Ganghofer.)

Soarele de după ameazi umplea odaia cu 
0 căldură plăcută. Pe masa din mijlocul ca
sei, deasupra căreia atîrna 0 lampă, se afla 
un serviciu de ceaiu. împrejurul mesei șe
dea stăpâna casei cu 0 prietenă a ei. Amân
două femei tinere. Aveau multe de spus, 
despre năcazurile cu servitoarele, despre nouele 
toalete de iarnă, despre logodne, nunți și 
morți in cercul cunoscuților lor. Vorbeau 
atât de neobosit și tare, că de abia se auzia 
din când în când sgomotul trăsuiilor pe 
stradă. Până și canarul se ostenea să în
treacă cu ciripitul lui, glasurile lor. Și când 
îi reușia, îl amenința stăpâna casei cu un 
șuerat supărat să tacă.

»Un animal de nesuferit! De-abia auzi ce 
vorbești...<

După 0 astfel de amenințare, păsărică 
arnuția și privea cu ochii mirați și neliniștiți 
în juru-’i.

Dar’ se părea că după supărarea asta îl 
mângâia repede glasul gingaș care îi șoptia 
drăgăstos printre gratiile coliviei:

»Aurel-Aurel, dragul meu Aurel l«

într’un colț al odăii, pe care soarele 11 
umplea cu razele-’i luminoase, stătea pe 0 
masă de lucru 0 colivie împletită din sîrmă 
subțire. înaintea coliviei, într’un scaun de 
trestie împletită, se ghemuise 0 fetiță de vr’o 
șese ani. Era 0 figură cu înfățișare aproape 
bolnăvicioasă. Din ochi-i mari și umezi se 
cunoștea un suflet simțitor. Incunjurase cu 
brațele ei mici colivia, capul ’i-se înclina 
peste umăr și privia cu dragoste la păsărică 
care săria mereu pe bețișoarele coliviei și își 
întindea aripioarele, ale căror pene străluciau 
la soare ca aurul. Și mereu șoptea copila 
cu gurița-’i mititică:

>Aurel-Aurell scumpul și drăguțul meu 
Aurel 1<

»Mimi!< se auzi dela masă glasul mamei, 
»ci lasă odată păsărică în pace!<

Copila ridică capul speriată, murmurând 
cu glasul sfiicios: »Dar’... mamă... nu-’i fac
nimic».

>Da, știu că nu-’i faci nimic!» zise mă-sa 
jumătate în glumă, jumătate serios. >Mi-se 
pare că mai iute-’mi faci mie ceva, decât ei 1»

Amândouă femeile rîseră și vorbiră îna
inte. Dar' în trăsăturile copilei care căzuse 
pe spate în scaun, se vedea durerea. Se uita 
cu ochii speriați Ia masă și une-ori cu 0 pri
vire furișe și sfiicioasă la păsărică care sărea 
și ciripea încet în colivie.

Spre-apus...

După ’ncordate sdpUmâni 
De dornică așteptare, 
Cu inima și gândul dus 
Unul altuia ’n cale,

Ce fericiți ne revedeam 
în lumea put pune,
Pe tăinuitele-i cărări
F'ugend cu bucurie!

Și ca ’n bătălie cu flori,
Cu vorbe parfumate
Noi ne bătcam, parfumul lor 
Plăcut să ne îmbate...

Și ori-cât eu ml opinteam
Cu cele mai alese
Sl te acoper, sl te ’nving:
Tu ml ’ntreceai adese!..
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I. Moța și Dr. I. Senchea, notari mireni, 
dintre cari Metropolitul a numit notar 
general pe dl Mateiu Voileanu.

S’au constituit apoi comisiile de studiare, 
șase la număr, fiecare din câte trei deputați 
din cler și 6 mireni, anume comisiile: verifi
catoare, petiționară, financiară, organisătoare, 
bisericească, școlară, și s’au împărțit fiecăreia 
materialul ce are de studiat și de raportat 
apoi în plinul sinodului.

*
Ședința III., Marți, dela 11—1, a fost 

aproape întreagă ocupată de desbateri asupra 
verificării deputaților din cercurile unde s’au 
făcut nerândueli.

Dl Dr. P. Barcianu a făcut la început 
2 propuneri de interes: una privitor la sim
plificarea proceselor verbale ale sinodului, alta 
la înființarea unei școale elementare cu mai 
multe clase superioare în Sibiiu, în legătură 
cu institutul pedagogic, căruia să-’i ser
vească și ca „școală practică", — ear' dl M. 
Voileanu o altă propunere.

*
Ședința a IV-a, s’a ținut Mercuri dela 

11—2. Mai de interes a fost propunerea dlui 
Dr. I. Mihu, care a cerut consistorului, ca din 
prilegiul contopirii celor 2 fracturi ale Geoa- 
gelor într’unul, să facă ex offo o arondare 
nouă, și comunele de pe la marginea noului 
tract, cari sânt prea departe de reședință și 
mai aproape de alte scaune protopopești, să 
fie trecute acolo unde le e mai bine, mai 
ușor. Propunerea spriginită și de dl proto
pop Ivan, a fost primită de sinod. Comunele 
nu vor avea să mai ceară ele strămutarea, 
că consistorul le va strămuta de sine pe care 
va crede de lipsă.

Raportul general al consistorului plenar 
și cel al senatului bisericesc, la propunerea 
comisiei organisătoare, s’au luat aproape în
tocmai Ia cunoștință.

*
Ședința a V-a, de Joi, a fost ocupată de 

raportul despre treburile școlare din Archi- 
diecesă, asupra cărora vom reveni încă; apoi 
de raportul comisiei organisătoare, care prin 
referentul seu Dr. I. Mihu, a presentat sino
dului propunrile de aprobare cu oare-care 
îndrumare privitor la chestiile consistorului 
ca senat epitropesc. Date interesante și care 
au ridicat o discuție mai lungă, au fost cele 
despre socotelile parochiilor asupra averilor 
bisericești. Nici un tract nu e în archidie- 
cesă, care să fi putut scoate și așterne toate 
socotelile parochiilor, ear’ dintre cele mai 
napoi rămase în această privință (și poate și 
într'altele) sânt: fostul Geoagiu II, care e în 
restanță cu 92% (92 din sută) a socotelilor, 

adecă aproape cu toatei, apoi Turda cu 91°/0, 
Mediașul cu 89%, etc. Mai bine stă Alba- 
Iulia, din care numai 9% e restanța.

La începutul ședinței s’a predat sinodu
lui rugarea mai multor parochieni din Dobra, 
înaintată prin deputatul cercului, dl N. Tor- 
dășianu, prin care cer comisar consistorial 
întru cercetarea abuzurilor ce administrato
rul protopopesc A. Păcurariu le-a făcut acolo 
îndeosebi cu prilegiul alegerii sinodului pa- 
rochial și protopopesc.

Rezboiul
între Grecia și Turcia.

3 maiu. După știri sosite la consula
tul grecesc din Viena, Turcii au atacat punc
tul de legare între Volo și Farsala, anume 
localitatea Velestinos. Lupta., care a fost 
foarte crâncenă, a ținut trei zile și st spune 
că s’a sfîrșit cu respingerea Turcilor. 
Grecii au mare nădejde în istețimea noului 
comandant Smolensky, și de aceea cu nou 
curagiu se aruncă în foc, fără gând de-a 
cere întrevenirea puterilor spre a face pace. 
Puterile earăși cer ca Grecia să le roage să 
întrevie, că de unde nu, o lasă să fie zdro
bită de Turci!

Guvernul vechiu grecesc s’a retras și azi 
statul e condus de altul nou.

Perderile Turcilor la Velestinos au fost 
foarte mari, ale Grecilor însă neînsămnate.

*
4 maiu. Știri din Arta vestesc, că 

colonelul grec Bajractaris înaintează de nou 
cu 8000 de oameni spre locul perdut Pen- 
tepigadia.

Ear’ pașa Eddin Saad a plecat și el cu 
8000 de ostași turci în marș grăbit din Mo- 
nostir spre Ianina. La Poartă în Constan- 
tinopol nădăjduesc, că cu aceste trupe odich- 
nite, vor isbuti să alunge în curând pe duș
mani din Epir, apoi ear’ pornesc pe urma 
lor mai departe, atacându-’i.

*
5 JMLaiu. Norocul pare a-i fi părăsit pe 

Greci cu totul. Perd într’una și posițiile din 
Epir și Tesalia. încep acum a să retrage și 
dela Farsalos, și anume spre Domokos la 
poalele muntelui Otrisz, unde au întărituri 
naturale din cari cred a să mai putea apăra.

Puterile n’au gând să întrevină dacă nu 
le poftește nime. Era vorbă, că după încheie
rea războiului să se țină un congres mare 
european, care să stabilească pacea. Acum 
se desminte știrea.

*
6‘ maiu. Familia regală grecească e 

în mare primejdie. Mulțimea e înfuriată nu 
numai contra regelui, ci și a fiilor sei. Au 
atacat chiar Duminecă palatul prințului de 
coroană, și ’i-au zdrobit mobilele și ’i-au ars 
documentele ce au aflat acolo! Austro Un
garia și Rusia vor face totul ca să mântue 
familia regală.

Turcii au gând să înainteze până la 
Atena.

Luptele decurg. Turcia capătă întruna 
ajutor. Grecii au gând să se împotrivească 
până la sfîrșit, deși după toate semnele, 
sânt aproape de.. sfîrșit I

în 1881 Grecii au căpătat ca de cinste 
Tesalia întreagă, ruptă dela Turcia. Turcii 
acum vor ținea această provință ocupată ear’ 
cu trupe turcești, ca o chezășie pentru des
păgubirea de războiu ce vor cere Grecii, des
păgubire ce e teamă că n’o s'o capete. Astfel 
Grecii perde și o bună parte de țară, în 
acest războiu. —

*
7 maiu.. Lupta mai mare s’a dat 

la Farsalos, unde Grecii au început a să 
retrage din calea Turcilor. Moștenitorul de 
tron simțindu-se foarte strîmtorat, cere ajutor 
din Atena.

Guvernul grecesc a hotărît, în sfat 
ministerial, că urmează mai depărte rezboiul/

Cronică scandaloasă.
Domnule Redactor! Dă-’mi, te rog, și 

mie odată loc, să-’i îndteptez din Bănat 
„simpaticului Director11 (veți ghîci D-voastră 
căruia) o modestă întrebare. Sânt și eu 
Român gr.-cat. și mă fălesc cu asta, dar îmi 
pare rău că alții care să țin și mai Români 
ca mine, mă fac să-mi roșească uneori obra
zul de ceea-ce ei fac. Nu mai zic nimic 
despre iubiții noștri vlădici, de care atâtea 
nădejdi am legat și care așa de iute au grăbit 
a ne „stâmpăra" focul credinței, arătându-se 
mai Sași ca Sașii față de guvern, votându-’i 
budget și încredere și de toate; pe ei nu-’i 
putem mult trage la răspundere, că ne spun 
povești de cele cu „înalt-1 înțăles, că ei așa 
„trebue“ și a fost „bine“ să facă, ca să nu 
„primejduiască11 baserica !...

Dar dacă dela denșii am mai putea 
primi aceste scuze „precaute11 și „circumspecte", 
putea-le-vom primi și dela oameni privați și 
mai ales dela de aceia cari sânt „directori" 
de foi „intransigente" ce să bat în pept de 
Români mari, ce stau să mânce de vii pe 
Unguri?

Mi-ar plăcea ca dl „director" al „Tri
bunei" din Sibiiu, să-’mi dee aci răspunsul, 
apoi să vorbesc mai departe. Nu am onoa
rea de a-’i ceti foaia, că ce nu pot abona 
pe toate, dar mi-a căzut acum, așa târziu în 
mână un număr, în care e vorba de fidan- 
țarea dlui „director" al „Tribunei" și care 
fidanțare e descrisă acolo de ai crede că 
a fost o sărbare românească cum numai rar 
se povestește, cu un Vlădic tinăr în mijloc, 
vlădic virgin și de care publicul a legat mari 
speranțe și ca Român /

M’am mirat cum pe dl „Director" al 
intransigentei dela Sibiiu, care doar o fi 
fost și d-sa la acea fidanțare și ca atare 
știe cum a decurs, ’l-a lăsat conștiința să 
publice acea notiță! Și mă doare inima că 
trebue să spun adevărul:

Fidanțarea lăudată a lăudatului director 
intransigent, numai un caracter românesc nu 
a avut: din considerație față de cei câțiva 
Maghiari ori maghiaroni ce au fost „poftiți" 

și ei, aproape întreagă conversația la masă 
și o parte a vorbirilor, a decurs numai în 
limba ungurească !

Punct.
Nu mai zic nimic. Am ținut să spun 

astea față de notița din vorbă. Și precum 
atunci când îndată am aflat aceste lucruri, 
așa și acum mă întreb: Pe cine ar fi „peri
clitat" dl „Director" al „Tribunei" de să purta 
și de pretindea la sărbarea fidanțării sale, o 
purtare românească'l

O temporal.. știe multe.

N0UTĂTI
Parastas. Mercuri, în ziua Sftului Gcorge, 

s’a sărbat în biserica gr.-cat. din Sibiiu un 
parastas în memoria regretatului G. Barițiu.

*
Petrecere cu joc. Cu prilegiul consa

crării de Episcop al Lugoșului a Ilustrității 
Sale dlui Dr. Demetriu Radu, ce se va ținea 
în 9 1. c., tinerimea română din Blaj va aran- 
gia o petrecere cu joc.

*
Daruri evlavioase. Comitetul parochial 

din Stănija-de-jos, tr. Zarand, în numele paro- 
chiei se simte plăcut îndatorat a le aduce 
mulțumită publică marinimoșilor dăruitori din 
opidul Băița, și anume: Dlui P. Mihoc și știm, 
d-sale soții Ana, cari au dăruit pe seama sf. 
biserici gr.-or. un potir, un disc și o stea în 
preț de 36 fl., ear’ d-na văd. Maria Mihoc 
un stihar în preț de 5 fl. — Dl Ionuțiu Să- 
cărian și știm, d-sale soție Veronica a dăruit 
pentru procurarea unui chivot pe sf. altar 
suma de 5 fl. Primească marininoșii dărui
tori mulțumită noastră, și dorim ca astfel de 
fapte să fie imitate și de alții. Pentru corn, 
par. Pavel Vraciu, paroch gr.-or.

*
Logodnă. Dl Dr. Ioan Radu, profesor 

In Brad, și d-șoara Iolanta J. Robotin fidan- 
țați. Sincerile noastre felicitări!

*
Membrii sinodului protopopesc din trac- 

tul Devei sunt: Din cler George Nicoară, 
preot în Deva, Ioan Sîrb țCerbăl), Nicolae 
Popovici (Josani), Nicolae Șinca (Biscarca), 
Abel Bera (Sântindreș), George Popovici (Leș- 
nic), Ioan Țintea (Almașul-sec), Petru Șinca 
(Batiz), de toți 8. — Mireni: Ioan Motiu, Dr. 
Ioan Moțiu, August A. Nicoară, Isailă Mol- 
dovan, toți din Deva; — Petru Șerban (Sân- 
trindeș), Nicolae Șinca (Sâncraiu), George 
Popovici (Peștișul-de-jos), George Neag (Câr- 
jiț). August Herbay (Vițel), Vasile Seulean 
(Leșnic), Aron Mihailă (Ciulpez), cu totul 
12. In 4 cercuri sânt 4 locuri vacante, ac
tele de alegere fiind în neregulă.

Constituirea: 1. Biroul: Avram P. Pecu- 
rariu, administrator al protopopiatului; secre
tat : August A. Nicoară; 2. scaunul protopo
pesc: George Nicoară (Deva), Nicolae Șinca 
(Biscarea), toști membri vechi aleși pe vieață 
și Ioan Țintea. Notar protopopesc: Const. 
Dăncilă, preot în Mănierău; 3. apărător in 
pîre de despărțiri: A. A. Nicoară; 4. epitro-

In sală se auzi clopoțelul; mama sări în 
sus, prietena se ridică și chiar Mimi făcu o 
mișcare, par’că ar fi vrut să se scoale. Dar’ 
strigătul de bucurie, cu care mama primi pe 
„prințul11 ei, care se ivi pe prag în brațele 
doicei, o făcu pe fetiță să-’și schimbe gândul. 
Cu fața întenecată se lăsă ear’ în scaun și 
începu să-’și roadă unghiile fără a-'și lua ochii 
dela mă-sa, care-’și săruta și desmerda băia
tul. La fiecare sărutare, la fiecare desmer- 
dare care se auzia dela masă, roșața din 
obrajii Mimei devenia din ce în ce mai tare 
și mai arzătoare, ochii ei mai doritori și mai 
însetați. In sfîrșit alunecă de pe scaun, veni 
încet lângă mă-sa și se agăță cu amândouă 
mânile de brațul ei și gângăvl: «Mamă!»

— Lasă-mă! îi zise aceasta și o împinse 
lin cu cotul la o parte. »Du-te la Aurel 
al tăul<

Lacrimile isbucniră în ochii copilei, bu
zele ’i-se deschiseră și ridică încet mâna la 
gât, par’că ar fi simțit de-odată o durere în 
gâtlej. Stătu așa câtva timp, pe când fră
țiorul ei era sărutat, desmerdat și admirat de 
amândouă femeile. Apoi se întoarse, se fu
rișă spre colț, se ghemui în scaun, puse ear’ 
brațele în jurul coliviei, lăsă capul pe umăr 
și întoarse fața spre fereastră pentru a-’și as
cunde lacrimile cari îi șiruiau pe obrajii în- 
ferbântați. Și păsărică par’că ar fi înțeles 
durerea micei prietene, căci se coborî de pe 
băț, se agăță de sîrmele coliviei, întoarse cer
cetând capul în toate părțile și ciuguli cu 

ciocul buzele tremurânde ale fetiței. Lacri
mile Mimei încetară, ochii îi străluciră, își 
apăsă mai tare obrazul pe sîrme și buzele 
’i-se mișcară fără a scoate vre-un sunet. Ea 
nu spunea nimic, gândea numai ceea-ce voia 
să spună! >Aurel! bunul, iubitul meu Aurel!< 
Și Aurel săria și ciripea un cântec după al
tul. Zbura în sus și se legăna cu capul în- 
tr’o parte, par’că ar fi învățat gimnastica unui 
papagal.

Mimi de bucurie bătu în palme și strigă: 
>Mamă I ia uită-te încoa, uite ce face Aurel<...

— Ei, dar’ acum m’am săturat de jocul 
tău cu Aurel, o certă mama. >Ori pleci din 
odae, ori dau colivia afară».

— Mă rog, întrerupse cu bunăvoință prie
tena, lasă-i copilei plăcerea asta nevinovată».

— Atât de nevinovată nu-i plăcerea asta; 
nu-’mi prea place mie de mult dragostea 
asta prea-prea pentru un animal. Ea iubește 
păsărică mai mult decât pe mine!

Asta nu mai era glumă. Din vorbele 
astea se cunoștea un năcaz adevărat. Vor
bele străbătură ca un cuțit în inima copilei 
și ear’ se văzu în ochii ei acea privire spe
riată. Stătu multă vreme așa uitându-se în 
gol. Și de-odată isbucni durerea ce-i strînse 
inima și făcuse să-’i vîjie capul, într’un plâns 
convulsiv.

— Dar’ Mimi, zise mama, ce ai ? De ce 
plângi? Știi că plânsul ăsta fără pricină nu-1 
pot suferi? Pleacă din odae... ieși!

— Te rog, mamă... nu o să mai plâng... 
gângăvi copila și căută să-’și înăbușe plânsul.

Earăși întreveRi prietena și Mimi avu voe 
să rămână. Dar’ înainte de a începe vorba 
mama măsură pe Mimi cu o privire mâni
oasă. Sub privirea aceasta copila se cutre
mură și rămase liniștită și mută.

Amândouă femeile flecăriseră destul, și 
când prietena se scula să plece și înaintă 
spre colț pentru a întinde fetiței mâna, Mimi 
se uită cu privirea perdută la ea și nu putu 
scoate o vorbă. Dar' pe când femeile îna
intau spre ușe, Mimi întoarse încet capul și 
ochii ei urmăriră pe mamă cu o privire fer- 
binte plină de dragoste copilărească. Apoi... 
sfiicios și repede, par’că ar fi făcut ceva ne
iertat și se temea să nu fie prinsă, se urcă 
pe scaun și deschise cu greu și grăbit fe
reastra. Cu mâna tremurândă ridică colivia 
pe pervaz, deschise ușcioara și murmură cu 
lacrimile oiruindu-i pe obraz: »Du-te, sboară 
Aureli... Du-te de acil du-te!«

Plângând se ghemui earăși în scaun, fixă 
ochii umezi și sperioși la fereastră unde era 
colivia. «Aurel» înțelese că colivia e des
chisă, sbură la ușe, apoi afară pe marginea 
poliței și rămase aci tropoind din picioare 
și întoarse cu priviri curioase capul în toate 
părțile. întinse de câteva-ori aripile.

Mimi tremura și suspina. Păsărică sbura 
deodată pe pervazul de afară al ferestrii des
chise. Aci însă se gândi la altceva, dar’ nici 
decum la sburat, săria vesel în sus și în jos, 

culegând grăunțele de praf de pe scândura 
vopsită cu alb.

Din sală se auzi o ușe închizându-se și 
pași apropiindu-se de odae. Mimi sări în 
sus speriată. «Pleacă... tul» zise ea aproape 
năcăjită și șuierând și legănând brațele gonia 
pe Aurel pe fereastra deschisă. Păsărică 
sbură afară, ciripi de câteva-ori cu teamă îm
prejurul ferestrii și peri apoi după zid. Atunci 
isbucni jalea din inima copilului în vaete și 
plâns, întinse brațele si suspină: «Aurel-Aurel, 
dragul meu Aurel 1»

Ușa se deschise și mama întră în odae. 
Un aer rece o întimpină. Zări numai decât 
fereastra deschisă și înaintă grăbită spre colț.

— Dar' Mimi, copil rău crescut ce ești! 
Cum îndrăsnești să deschizi acum fereastra! 
o să răcești I«

Cât de supărate sunau aceste vorbe, dar’ 
ele vorbiau adevărata grije a inimei de mamă.

Mama închise repede fereastra și când se 
întoarse să mai certe pe mica păcătoasă, 
văzu de-odată colivia goală și fața turburată 
și șiruind de lacrimi a copilului ei.

»Mimi!» tresări ea speriată. «Ce-ai făcut ?«
Intre suspine ieși anevoios pe buzele Mi

mei: >Lui Aurel al meu... ’i-am dat drumul... 
să sboare... ca să nu crezi tu... că-’l iubesc 
mai mult... decât pe tinel»

Ochii mamei se umplură și ei de lacrimi 
și când văzu strălucind în ochii copilei raza 
aceea curată, jalea îi cuprinse inima. 
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pia: din cler Petru Șinca (Batiz), Ioan Țintea; 
mireni: Dr. Nicolae Moțiu, A. Nicoară (Deva); 
suplenți: George Popovici, Nicolae Popovici. 
5. comitetul: George Nicoară (Deva), Nicolae 
Șinca (Biscarea), preoți; mireni: Ioan Moțiu, 
I. Moldovan (Deva), August Herbay, Vasilie 
Șeulean, membri ordinari; suplenți: părintele 
George Popovici și Petru Șerban din Sân- 
tuhalm.

*
Comitetul parochial al Devei s’a ales și 

constituit de curând sub președința M. S. 
domnului jude la Tabla regească Ioan Moțiu. 
President substitut părintele George Nicoară. 
Secretar prim: A. A. Nicoară, secretar al 
doilea: Tonta Roșu. — Membrii comitetului 
parochial: Avram P. Păcurariu, administrator 
protopopesc la Deva, protopresbiter în Ilia; 
George Nicoară, preot în Deva, ca membri 
naturali; ear’aleși: dnii Ioan Moțiu, Ioan Șer
ban, Isailă Moldovan, Ioan Ciontea, Francisc 
Paul, Isailă Noaghi, Ioviță Almășan, Ioan 
Străjău, Aron Popa, Petru Popa, Ioan Ștef, 
Petru Merina, Nicolae Stanciu, Petru Nica 
Ghila, Alexandru Hordea, Sig. Duma, Carol 
Cozian, George Igna, George Voina și Mihai 
Orădean. Contra epitropiei alese în mod 
sgomotos, a dării absolutorului, s’a înaintat 
protest la I. P. Sa Metropolitul. S’a protes
tat totodată și s'a cerut ștergerea din lista 
alegătorilor parochiei membrului George 
Ghila, fost parocli și învățător grănițăresc în 
Cârjit, acum înv. în Deva, pe basa §-lui 6 
din statutul organic.

*
înființarea unei noue „Reuniuni de con

sum". Prima reuniune română de consum 
a fost înființată în Blaj. După Blaj au urmat 
Făgetul și Sibiiul. Se vestește acuma, că o 
atare reuniune, e pe cale a se înființa și în 
Teiuș. Dorim ca Teiușenii se-’și poată vedea 
acest frumos plan realisat, și ne-atn bucura, 
când am putea înregistra și din alte centre 
românești înființarea astorfel de reuniuni.

*
Nou protopresbiter în Sebeșul-săsesc. 

Joi în 29 Aprilie n. s’a făcut a'egere de pro
topresbiter în tractul Sebeșului-săsesc, sub 
conducerea asesorului consistorial Moise Lazar. 
A fost ales cu unanimitatea voturilor domnul 
Sergiu Medean.

*
Cununie. Dl Ioan Tunase, sergent-major 

și d-șoara Ana Rozol își vor serba cununia 
în 16 Maiu n. în biserica gr.-or. din Orăștie.

*
La temniță. Luni în săptămâna aceasta 

preotul român din Gladna-română, dl Ioan 
Neagu, a întrat în temnița de stat din Seghe- 
din, pentru a-’și face pedeapsa de 6 luni ce 
i-a fost croită pentru pretinsă agitație contra 
millcniului.

— Sâmbătă după amiazi a întrat în tem
nița din Sibiiu țeranul Ioan Podea, cantor în 
Săcădate lângă Sibiiu, spre a-și împlini osânda 
de 2 luni temniță ordinară 1 — Numai înainte 1 

*
Concurs pentru novelă. Subsemnata re

dacție, dorind să dea un îndemn de emulare 
pentru tinerii noștri scriitori și astfel să con- 
tribue la ridicarea literaturei noastre beletris-

Cunoscii că era singură vinovată și ră
mase o clipă ca trezită din somn în fața 
copile i care ascundea în sufletul ei tinăr atâta 
farmec de comori neprețuite.

— Mimi dragă, copilul meu iubit I gân- 
găvi ea cuprinzând cu amândouă brațele în- 
tr’o dragoste nebună ființa mică care tre
mura, și-’i acoperi gurița udă de lacrimi cu 
mii de sărutări. Și Mimi puse brațele în 
jurul gâtului ei și, rîzând și plângând, apăsă 
obrazul ei de al mamei.

La fereastră se auz zingănind și ciocă
nind, și când mama ridică capul văzu păsărică 
căreia nu-i plăcea libertatea, sburând speriată 
pe fereastra închisă.

— «Mimi, uită-te, Aurel e ear’ aici, te 
iubește prea mult, nu vrea să plece dela 
tinel» zise ea rizend, și fără a lăsa copila 
din brațe, deschise fereastra.

Și păsărică sbură drept la ușa deschisă 
a colivei, sări înăuntru, se ridică pe bățul de 
sus, se așeză comod și bătu din aripi.

«Mimil uită-te, Aurel al tău e ear aici!»
Dar, -Mimi nu voia să audă, nici să 

vadă nimic. Numai brațele se încolăciră mai 
strîns împrejurul gâtului mamei, apăsă obrazul 
pe pieptul ei și plânse... plânse... (P. V.)

Intr’un birt, Dumineca trecută.
— Băcte, dă’mi un ou proaspăt.
— Prea bine, d-le.
— Dar’ proaspăt nu așa... Aș vrea se fie 

de azi. Se poate?
— Nu se poate, d-le căci de când cu legea 

repauzului, găinile nu mai ouă Dumineca 

tice, publică concurs pentru cea mai bună 
novelă originală, inedită, scoasă din viața noas
tră socială ori din istoria națională. Premiul 
este o sută de coroane. Se cere ca lucrarea 
să fie nu numai relativ cea mai bună între, 
cele concurente, dar’ să aibă și valoare lite
rară. Extensiunea, cel puțin de o coală tipă
rită, ca a »Familiei«. In cașul de egalitate, 
premiul se poate și divisa. Terminul concur
sului, 1/13 August an. c. Lucrările scrise cu 
mână străină și nesemnate de autor, însoțite 
de un plic închis care se conțină numele 
autorului, iar din afară un motto scris și în 
capul novelei, simt a se trimite la redacția 
«Familiei* în Oradea-mare (N.-Vărad) Unga
ria. După terminul indicat, o comisiune de 
3 bărbați de litere, rugați din partea redac
ției va cetî scrierile Intrate și va judeca în 
privința decernerii premiului. Novela premi
ată se va publica în »Familia* și un an de 
zile autorul nu o va putea reproduce aiurea

Oradea-mare, 1 Maiu 1897.
Redacția „ Familiei".
*

Moarte, Iosif Pop, proprietar în Sibiiu 
și vicepreședinte al «Reuniunii române de 
agricultură din corn. Sibiinlui», a încetat din 
viață la 4 Maiu n. a. c. Fie-’i țerîna ușoară.

*
Contra Jidovilor. Deputatul Schonerer 

a propus în Reishsrathul din Viena, ca se 
se facă o lege, prin care să fie oprit Jidani
lor a se așeza în Austria.

*
O poruncă ce-o se-'i facă de furcă 

ministrului. Ministrul Perczel a dat de cu
rend o ordinațiune prin care șterge un obi- 
ceiu al poporului unguresc de pe pustă. La 
nunți anume e datina, ca mireasa, în spre 
ziuă, să șteargă, în chip de spălare, fața oas
peților cu un ștergar frumos, ce-’l înmoaie 
într’un blid mare cu flori. Ministrul a aflat 
că prin acest obiceiu adeseori s’a întâmplat 
să se bolnăvească de ochi și anume de mo- 
lipsitoarea boală trachoma, satul întreg spălat 
la cutare nuntă mare ori la mai multe nunți 
pe rând, căci trachoma prin ștergar trece dela 
om la om. Pentru încnngiurarea răului pe 
viitor, a dat poruncă de oprire a obiceiului 
spălării d;n zori. Decât că asta o să-’i aprindă, 
încă și pac în cap. Se vor afla mirese care 
vor cere acum despăgubire dela ministru, 
pentru-că ele pentru spălat primeau bani 
frumoși, că fiecare oaspe arunca în blid bani 
de argint! Se vadă acum Perczcl cu cine 
are de lucru, când s’o ridica încontra lui ți
nerile mirese!..

*
Dorul de patrie. Princesa engleză de 

Wales și-a măritat o fată după prințul Carol 
al Daniei, în Copenhaga. Când s’o măritat 
însă, ea a crezut că poate să rămână în An
glia și n’a voit se meargă în noua patrie. 
Soțul seu s’a dus. Ei ’i-s’au făcut fel și fel 
de vorbe că de ce nu vrea să se despartă de 
aici, până s’a văzut silită să meargă. Dar’ 
din dată ce s’a dus, a căzut într’o tristeță 
adâncă, de n’o mai poate nimica mângâia! 
Zilele acestea a fost car’ mamă-sa la dânsa. 
Acuși n’a mai cunoscut’o. Ori-unde curtea 
regală merge, la vre-un bal, la teatru, la operă, 
ea mai totdeauna lipsește și trăește retrasă, 
singură. Și acum n’au putut’o mângăia, căci 
a spus că singura bucurie ce i-o pot face ar 
fi, se-’i făgăduiască că-’i dau voe să se ducă 
încă acasă în Anglia, fie macar și pe vreme 
mai scurtă, că moare de dor de casă!..

*
O eroină. La 2 Maiu a plecat spre Epir 

o trupă de 2500 voluntari greci. In fruntea 
trupei să duce o fată tineră, în uniformă de 
soldat, „Fecioara de Orleana a Grecilor, care 
ea duce steagul, insuflând mult curagiu voi
nicei trupe. Tinera vitează, de abia de 17 
ani, e fiica unui medic, și să chiamă Helena 
Constantinidi. E o călăreață și pușca.șă aleasă. 
Fratele ei merge alăturea în luptă! Ea dore
ște să lupte între cele dintâi șire, și voluntarii 
să însuflețesc foarte pentru dînsa!

*
Mare nenorocire în Paris, Marți după 

amiazi în Paris ear s’a întâmplat o nenorocire 
înfiorătoare. Pe Piața mare numită „Ru-Gou- 
jou“ să ridicase o baracă uriașă de scânduri, 
îo care se arangease un mare bazar, unde 
să vindeau și se arătau fel și fel de lucruri, 
venitul cărora să se dee spre scopuri de 
binefacere. Era frumos arangiat ca un parc, 
cu tufe, flori, prăvălii, șetre, fotografi etc. 
Aproape 2000 de oameni erau în baracă 
privind unele și altele. De-odată o flacără 
uriașă s’a ridicat în mijlocul baracei, fumul 
a început se întunece totul, scândurile uscate 
se ardă trosnind; mulțimea speriată să dea 
năvală spre eșire, da abia pe două uși putea 
eșl, și sa iscat o învălmășală, o larmă asur
zitoare. Cei mai tari au eșit, cei mai slabi 
au căzut și au fost dripiți în picoare, alții 
cuprinși de foc și arși, și a foșt acolo o 
arătare și o înfiorare ca de iad, unde „va fi 
vaet și scrîșnirea dinților"... Peste 200 de 
oameni, femei și copii au fost omorîți, și |

baraca a ars, căci uscată fiind, în 15 minute, 
a fost întreagă mistuită de flăcări.

*
Entusiasmul Grecilor. Foile din Româ

nia aduc știrea, că din Constanța plecarea 
supușilor greci pentru a lua parte la resboiu 
a luat o întindere foarte mare. Toți băieții 
de prăvălii, până și cei în vîrstă de 17 ani, 
au plecat în Grecia pentru a se înrola ca 
voluntari. O întâmplare interesantă este ur
mătoarea: Un Grec bogat din Constanța, care 
are un singur băiat abia trecut de 17 ani, 
când a cetit știrile despre ultimele înfrângeri 
ale Grecilor, a spus copilului seu să se pre
gătească, și acum câteva zile ’l-a trimis în 
Grecia, pentru a apăra patria părinților sei.

*
A apărut: „Parapleul Stului Petru'', no

velă după C. Mikszăth, tradusă de Ioan N. 
Pop. Se poate căpăta la Iacob Nicolescu, 
colaborator la «Dreptatea* în Timișoara.

Treburi orășenești.
»Szâszvâros«, foaia săptămânală, în nrul 

18 al seu, sub rubrica de sus, face un ra
port despre decursul ședinței representanței 
orășenești, ținută la 22 și nu 23 Aprilie a. c., 
care nu stă în raport cu adevărul.

Programul, ce-i drept, era vast și cuprin
dea multe obiecte de interes însemnat și era 
de-ajuns, dacă magistratul ’l-ar fi făcut mai 
scurt și împărția materialul pe două sau chiar 
și trei ședințe.

Că multe cause și-au aflat resolvarea, toc
mai nu stă, pentru-că materialul nu a fost 
deajuns preparat de organele chemate, ba 
nici decât.

Așa propunerea erarului, și nu a lui Bin
der, nici pe departe nu a fost pregătită în 
conformitate cu legea comunală, încât scăde
rile înșirate, să amintesc numai ca în treacăt, 
din partea raportorului lui «Szâszvâros*, nu 
spune din a cui parte s’a făcut, cine nu a 
aflat, întemeiat pe lege positivă, că nici ca 
propunere nu a fost coaptă și prin urmare 
nici admisibilă spre pertractare.

Tot așa retace obiectul cu cedarea unui 
drum comunal, cu scop de a se face cale 
ferată dela cărbunăria etarială până la gara 
Orăștie, în fine:

Propunerea pentru de a se relaxa (șterge) 
19.000 fl. pretensiuni de ale orașului, vechi, 
cari afirmative ar fi neîncassabile, în urma 
perderii firului de evidență a lor și fiindcă 
nnulți datorași au sărăcit.

Cu toate acestea «Szâszvăros* rămâne 
dator cetitorilor sei, astfel sflnt silit eu să le 
spun prin rostul «Revistei Orăștiei* și anume:

Laurian Bercian și nu LSrincz, după-cum 
le place a scrie, declarând tuturora, cărora se 
cuvine, că numele meu de botez nu derivă 
dela Laurentiu, sau Lavrentie, care este la 
10 August, după câlindarul Greg. cu Lorincz 
însemnat, ci dela Treboniu A. Laurian, care 
pe când mă născusem eu în 1848, era se
cretarul comitetului național român din Sibiiu 
și al cărui bun prieten îi era tatăl meu, am 
adoptat acest nume, a cărui schimonosire nu 
o pot suferi, fie zis între paranteze, așadar’ 
eu singur am făcut atât în comitetul perma
nent cât si în ședința representanței orășe
nești contrapropunerile la aceste obiecte de 
însemnătate, ca nefiind în destul de motivate, 
dară mai vîrtos stând în contrazicere cu le
gea comunală §§. 112—114 nu numai că nu 
sunt coapte pentru pertractare meritorică, nu 
simt nici admisibile spre aceasta.

Aceste obiecte au fost și luate dela or
dinea zilei și admise la comisiuni preparative. 
Aceasta nu a displăcut dlor conmembri de 
comunitate ca și afacerea cu ridicarea taxei 
de pășunit!

Din incidentul pertractării taxei de pă
șune însă se face «Szâszvăros* hazliu, când 
reproduce cuvântul dlui prof. Dozsa, că ar fi 
un morb al meu special, când mă provoc cu 
tot prilegiul la lege și paragrafi. Poate că 
după dl Dozsa și ortacii sei dela «Szâszvâ- 
ros«, provocarea la paragrafii legii este morb, 
această împrejurare însă o las s’o aprețieze 
publicul și organele superioare administrative, 
nu însă oameni de aceia, cari se încearcă a 
mistifica istoria contimporană, după-cum a 
făcut dl profesor Dozsa, în disertația sa cu 
prilegiul festivității de 15 Martie a c. în ca- 
sina maghiară din loc. Vezi foița lui «Szâsz- 
vâros* din a. c.

La obiectul cu taxa de pășune voiu re
vent mai târziu, și anume atunci, când cu 
decisiuni în mână voiu fi în stare se dove
desc dlui prof. Dozsa morbul d-sale contra 
legii positive.

Spațiul «Revistei Orăștiei* este prea pu
țin și pentru acum numai atât, dar’ tot prin 
această foaie me voiu nisui a enumăra, rînd 
pe rînd, scăderile aflate, încât cetățenii Orăș
tiei să aibă o icoană credincioasă despre 
stările faptice.

Laurian Bercian, 
membru de comunitate.

ĂMICIJIE — DISTRACȚIE
Lui B. în B. Știi că-’mi pare rău — că atâta 

de puțin știi? „Nestemat" nu e egal cu „nestimat", ci 
„nestemat" e termin poporal însemnând un lucru ce 
nu poate fi prețuit, atâta de mare îi e prețul! ,,Petri 
nestemate", înseamnă petri „scumpe", foarte scumpe! 
etc. Să folosește mai ales în graiul din povești: co
roana strălucindu-'i de nestemate; cerbul cu lână de 
aur și cu coarne cu multe crengi, în vârful fiecăreia 
strălucind câte o nestemată, etc. Și mata să nu le 
fi știut acestea ? O, nu fi, la naiba, și tu „subiect" ?

Lui Nemo... „De pe țărmu ’nstrăinării" și ’n zori 
și ’n amurgul serii, mă gândesc mereu la tine, și-ți 
trimit veste de bine...

Spic.
„Glicerinei". Nu fi lele-așa făloasă, că nu ești 

așa frumoasă, nici hainele nu te-apasă, nici pe tine 
nici în ladă, nici pe culme să se vadă!..

Persijlatul.

FEL DE FEL
Duet într’o voce.
— Ei, cum ți-a plăcut concertul?
— Foarte drăguț; întâiu au cântat din 

violină, apoi din pian și la urmă două dame 
au cântat un duet într’o voce...

— Cum să poate «duet* într’o voce?
— Bine; așa că una dintre dame n’avea 

nici o voce...
♦

Mângăere.
Gingașa miss Passee plângând de năcă

jită: Asta totuși e obrăznicie, să-’mi spună 
închipuitul acesta că eu îmi sulemenesc fața...

— O, nu te năcăji așa tare buna mea 
pretină; dacă el ar avea o astfel de piele pe 
obraz ca tine, sigur și el ar fești-o...

*
Un rege nenorocit. Otto, Regele Ba- 

variei, a împlinit la 1 Maiu 49 de ani din 
viață. E tristă istoria acestui rege, cum puține 
altele. Abia din când în când s’aude câte-o 
vorbă despre el. își petrece viața în cas
telul din Ftirstenried, în o odaie singuratică, 
smintit. Nenorocitul deja de 25 de ani e 
nebun. Era abia de 24 de ani când au 
băgat de seamă că e smintit la minte. L’a 
cuprins nebun a furioasă, rabiată. Era foarte 
rău și multă vreme a trebuit ținut sub pază 
grea. Acum e mai liniștit, și când e vreme 
bună, petrece toată ziua în grădină. Nădejde 
de revenire la sine însă nu e. Abia din an 
în an, la ziua nașterii, lumea mai vorbeșt de 
el ca de-o ființă fără noroc în lumea aceasta.

POSTA REDACȚIEI.
>De pe Ternavei. «Orfanii* e încercare slab reu

șită. Ți-ai ales o temă grea, clișeu tocit, cât meșter 
se fii, nu începător, ca se mai poți produce ceva bun.

Dlui B. „Rătăcirile lor" nu va apare. Prea sună 
la adresa rassei, neamului, poporului întreg al lor, 
ceea-ce ar trage după sine proces pentru ațîțare de 
ură a neam contra neam. E ertat a agita, a scrie și 
a vorbi contra sistemului de guvernare, contra guver
nului, contra miniștrilor, și a le zbiciui păcatele ori 
răutatea, dar’ a nu asmuța contra poporului întreg, 
care, în sine, cel de jos, n’are vină el, că așa stau 
lucrurile cum stau.

Dlui P. P. în Z. De aici se face expediția re
gulată, prin urmare noi nu avem vină. Cercați la 
posta de acolo. Nrii. 16 și 17 vi-s’au trimis încă 
odată.

Dlui I. B. în C. In nrul viitor.
Dlui C. B. Loco. Același răspuns.

1W* Rugăm cetiți totdeauna inse
ratele de pe pagina din urmă a foii!

CALINDARUL SEPTEMÂNEI

Pentru redacție responsabil: Ioachim Muntean.

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dumin. a 2-a, a Mironos., 15, gl. 2, v. 3.
Dum. 27 M. Simeon 9 Grigorie
Luni 28 A. Iason 10 lsidor
Marți 29 SS. 9 Mart. 11 Adolf
Mere. 30 A. Iacob 12 Pancratie
Joi 1 Pr. Ieremia 13 Servațiu
Vineri 2 P. Atanasie 14 Bonifațiu
Sâmb. 3. M. Timotei 15 Sofia

I Sz 519/1897. (217) 1-1. |

« 
♦2 Pâlyâzat
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Az Alkenyeri kozsegben a folyo 
ev nyâri honapjaira letesitendo nyări 
gyermekmenhely vezetesere szak- 
kepzett no kerestetik.

Felhivatnak erdekeltek ajânlata- 
ikkal alolirt eloljărosăghoz fordulni.

Alkeny6r kozsSg eloljârosâga.
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„ARDELEANA"
institut de credit și de economii, societate pe acții în OrSștie.

Nr. 68 Plen.
1897. (216) 1—3

In temeiul disposițiilor cuprinse în §. 6 din statutele societății și a auto- 
risării, ce am primit dela adunarea generală ordinară a acționarilor, ținută la 
11 Martie 1897 pentru a completa capitalul social al societății noastre la 
suma destinată de fl. 250.000, după-ce acționarii usând de dreptul lor de 
optare au reservat pentru sine 2100 acții, restul de 900 acții în valoare no
minală de fl. 45.000 se pune în vindere, spre care scop prin presenta se des
chide subscriere publică sub condițiile cuprinse în următorul

PROSPECT:
I. Prețul acțiilor noue se fixează cu fl. 77'50 de acție, anume fl. 50 

valoare nominală și fl. 27'50 concurgere proporționată la fondurile de reservă 
ale societății, cari astăzi fac peste fl. 100000.

II. Pentru solvirea valorii acțiilor subscrise se statoresc următoarele 
termine:

a) la subscriere 20% a valorii;

6} restul în rate trilunare până la 30 Septemvrie 1898 avend a se solvi 
întreaga sumă subsemnată;

r) le stă în voe celor-ce subscriu acții, a solvi mai multe rate sau în
treaga sumă și deodată.

III. Insinuările pentru subscriere se fac prin scrisoare adresată direcțiunii 
institutului, ear’ subscrierile înseși urmează pe documentele trimise dela institut 
celor insinuați.

IV. Insinuările se vor considera fără subtragere precum se fac, și pri
mirea se continuă până la completarea numărului de 900 acții, insinuări sosite 
după ajungerea acestui numer, nu se mai primesc.

V. Acționarii noi se supun întru toate disposițiilor din statutele socie
tății, pe cari le recunosc de obligătoare pentru dînșii.

VI. Acțiile noue se eliberează la solvirea valoarei întregi, ear’ solvirile 
făcute până atuncia se cuitează în titluri provisorii.

VII. Acțiile din această emisie la dividenda anilor 1897 și 1898 nu 
participă, după sumele solvite în contul acelora se garantează înse interese 
de 6% computate din ziua solvirii.

VIII. Incepend cu 1 Ianuarie 1899 acțiile noue devin întru toate egale 
cu cele vechi.

IX. Pentru orientarea celor interesați se face cunoscut, că institutul 
dela înființarea sa a dat in fiecare an dividendă de 10%, adecă fl. 5% de 
acție și că după toate prevederile, această dividendă poate fi privită ca mini
mală și pentru viitor.

Din ședința Direcțiunii institutului ținută în Oreștie la 30 Aprilie 1897.

Iosif de Orbonaș m. p., Dr. Ioan Mihu m. p.,
președinte. director executiv.

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

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

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

Za trebuință gătesc însumi întreg planul de zidire!
Am zidit până acum frumoasele școli din comunele RomOS, Romoșel, Ralomir, etc. 

In Orăștie: școala catolică, asilele de copii, sinagoga evreilor, sala de gim
nastică a collegiului etc., ear acum am în întreprindere biserica din Reriiu și cea din 
Câmpuri-Surduc, fi alte edificări.

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

(164) s-îs Nicolae Părău,
edificător, în Orăștie.

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.

pjp- Florărie mare în Deva! n»

Cultivare artificială de flori! 
Buchete și cununi!

Adresa de telegramă și telefon : 
„Florăria Zseleznyi, Dfiva".

Aduc Ia 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, me 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! 
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 Paști servesc cu flori admirabile tăiate din grădina proprie.
Am deposit mare de buchete, manchette de buchete, aduse acum de cuiendl — 
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; 
’lustitia» 3 soiuri, 40 cr.—3 fl.; >Efai< englez și obicinuit, cu foi mari, 25—40 cr.; 
>Palmi<, 8 soiuri, 2—10 fl.; >ApoIandra« verde și galbenă, admir abilă, 80 cr. — 2 fl.; 
’Filiodentra» 1 fl. — 3 fl. 50; >Aspilistia» 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, vânzend câte 100 fire, în buchete cu 35—1.50 cr.

Rugându-mg pentru numeroase comande, semnez cu toată stima

Zseleznyi Erno,
(201) 4—12 florar în Deva.

ATELIER de ȚȘMPkAH Drumul țt-rii Nr. 3.

Cnsa proprie.

DEPOSIT
ȘI

DE OBIECTE FUNEBRALE!
iau voe se atrag binevoitoarea luare aminte a onor 

jur, asupra bogatului meu magazin cu tot felul dc
Subscrisul inii 

public din Orăștie

82BE

x.

precum: scaune, paturi, meBe, dulapuri, oanapele, etc. ce s€ află 
totdeauna gata, ori, la dorință, s6 gătesc după plac și în grabă! 

tmi recomand mai departe

Deuosiful fle lucruri trebuincioase la înmormântări1 
cruci, 

cununi de mort, 
și toate 

pânzele 
de 

lipsA! 
mele p r o p r i

precum:

sicriuri,
A,

aramă, nuc,
goron și de

brad,
pompoase ori

simple;
Sunt 19 ani decând am aceste bogate magazine, în casele mele propt i

(nrnnv.il țcrii Nr. 3), ear’ acum le-am arangeat și îmbogățit dc nou și temeinic
Rugând onoratul public pentru numeroase comande, ii promit lucru 

bun cu prețuri foarte ieftine! —George Brassai
măsar.(145) 7—15

Pentru tipar responsabil Petru P. Barițiu,

nrnnv.il

