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Urmările 
întrevederilor împărătești.

Visita ce M. S. împăratul și Regele 
nostru a făcut-o la curtea din S.-Pe- 
tersburg, e încă obiect de discuție în 
foile mari, dătătoare de ton.

Ori-cât s’au încercat »diplomații« se 
dee atât visitei făcute mai în toamnă 
la București, cât și acesteia în Rusia, o 
înfățișare domoală, că ar fi numai un 
act de curtenie, un semn de prietenie, 
oamenii cu judecată au străbătut și au 
mai aflat și dela cei ce tăinuesc altfel 
adevărata față a monedei, că acestea 
au fost visite cu scop aproape curat 
politic, și încă cu mare scop.

împărăția noastră e, cum se știe, 
alcătuită din o mulțime de popoare di
ferite, între care cele mai multe așe
zate la marginile împărăției, la hotar, 
și fiind vecine cu câte un stat națio
nal frate: Românii ardeleni și ungureni, 
vecini cu statul național al României; 
Serbii ungureni, precum și Croații și 
Slavonii, apoi Slovenii austriaci și Slavii 
din Bosnia și Herțegovina, vecini toți 
intre sine și cu regatul național serbesc; 
Slovacii cu Rusia, leagănul și nădejdea 
tuturor Slavilor, etc. Așa că e vădit, 
că aceste țeri vecine, toate au interes, 
durere de inimă de frate cătră frate, 
care le îndeamnă se fie cu luare aminte 
la ce se petrece în vecina împărăție, 
cea cu multe neamuri. Și tot așa de 
vădit e, că cârmuitorii acestei împărății, 
dacă e să n’ajungă să scoată din răb
dare pe țerile vecine, au să ție seamă 
de dorințele acelor țeri, de pornirile 
lor, ca nu cumva ele, nemulțumite de 
felul cum frații lor sunt tratați între 
hotarele împerăției, să fie împinse spre 
gândul, ca, pentru apărarea fraților lor, 
să pornească lucrări ori să iee ținută, 
ce se fie poate foarte primejdioase îm
părăției.

După unele semne și după tălmă
cirea ce bărbați însemnați o dau fap
telor, visitele M. S. împăratului nostru 
la București și Petersburg, ar fi în în
tâia linie o adeverire a dorinței, din 
partea împărăției noastre, de a ținea, 
între altele, seamă și de astfel de do
rințe.

Căci e în interesul bine înțeles al 
împărăției, a avea vecini buni în afară 
și paznici mulțumiți în lăuntru.

Ear’ aceasta se poate ajunge numai 
făcend, ceea-ce până acum nu s’a făcut 
încă, cu putință viețuirea ticnită a tu
turor popoarelor în țeară, tocmai fiindcă 
au vecini 'tari, frați, la spate, numai 
peste hotar. Căci nefăcendu-se aceasta, 
legăturile de prietenie și bună înțele
gere cu acei vecini slăbesc, și apoi când 
e vorba de altfel de interese mari, în 
afară, ale țerii, nu se poate ajunge la 
sfîrsitul dorit.

Ca se se vadă cum judecă în acea
stă privință, oameni cu mare trecere, 
lăsăm să urmeze aci cele scrise de 
foaia rusească «Petersburskia Wiedo- 
mosti», al cărui director politic e prin
cipele Uhtomsky, bărbat ce stă aproape 
de Țarul rusesc, și ca atare știe de ce 
vederi sunt călăuzite și cele mai înalte 
cercuri politice slave. Scrie anume, 
numita foaie despre visita împăratului 
Francisc Iosif, între altele:

„Noi vedem și recunoaștem în visita 
de față un semn bun și pentru timpul 
de față și pentru cel viitor. Afară de 
aceasta noi bineventăm în persoana 
înaltului oaspe și pe acela, în manile 
căruia se află soartea multor milioane 
de Slavi, scumpi none. Noi nu putem 
uita de acești frați a.i noștri după 
sânge, și avem nădejdea, că ncpărlini 
rea înaltă a împăratului se va arăta 
și în politica față cu naționalitățile 
Auslro- Ungariei.

„Noi avem nădejdea că preschim
barea de asigurări binevoitoare ce se va 
face în zilele acestea, va aduce Slavilor 
din monarchia Habsburgilor putința de 
a trăi o viață deplină pentru propășirea 
patriei și a domnitorului loU.

Și să se însemneze bine, că nu le zice 
aceste vorbe o foaie mică dintr’o țară 
cu libertate de presă, ci o foaie de 
frunte, într’o tară unde tot cuvântul se 
cumpănește greu până să fie dat sbo- 
rului în vileag!

Așa fiind, poate că nu sunt deloc 
în rătăcire aceia cari cred, că aceste 
visite împărătești, făcute în vederea unor 
și mai înalte scopuri politice și interese 
a împărăției, pot să aibă și vor și avea 
înrîuriri binefăcătoare asupra desvoltării 
vieții naționalităților din monarchie. Căci 
altfel frații noștri Români din România, 
și ocrotitorii tuturor Slavilor, Rușii, n’ar 
putea și nu i-ar lăsa inima, nici binele 
neamului lor, a să pune la braț cu îm
părăția noastră în treburi mari, când 
frații lor în sinul împărăției ar avea și 
mai departe, precum azi au, un traiu 
nesuferit.

SINODUL
archidiecesan dela Sibiu.
Ședința VI, ținută Vineri în săptămâna 

trecută. S’au înaintat sinodului rugarea alor 
21 membri ai sinodului protopopesc al Ha
țegului, prin care să roagă să se dee voe și 
administratorului tractual Avram Stanca se 
competeze la postul de protopop; apoi ruga
rea comunei Băcăinți, de-a fi deslipită dela 
tractul Geoagiului și alipită la al Orăștiei, ca 
fiind mult mai aproape. S’au dat comisiei 
petiționare.

Deputatul Deni. Comșa a făcut întrebare 
ce e cu pricina cu patronatul bisericii din 
suburbiul Iosefin din Sibiiu, care ar dori să

fie scoasă de sub patronat și lăsată să se 
conducă de sine, pentru-ce a și făcut încer
care încă nainte cu 12 ani, dar’ până azi nu 
s’au deslegat. Esc. Sa Metropolitul răspunde 
că nu știe ce va fi hotărît consistorul, și dă 
întrebarea la consistor spre a cerceta cauza 
și a veni cu răspuns la anul.

Deputatul Vasile Dăntian a făcut între
bare de are să între azi ori nu raportul ce 
consistorul l’a făgăduit privitor la aceea, că 
de ce n’a încercat încassarea sidoxiei ?

E. S. Metropolitul răspunde că nu crede 
să poată întră, de vreme-ce din îmbulzală de 
lucru, prcsidiul n’a putut resolva actele, și 
fără ele consistorul n’a putut pregăti raportul.

Dl V. Dămian propune să fie dară între
barea asta dată comisiei organisătoare ca să 
vie ea cu o propunere privitor la acest lucru 
de interes mare pentru noi. S’a primit.

Deputatul Dem. Comșa a propus să se 
însărcineze consistorul a introduce ear’ în 
seminar, la teologii de anul III, studiu comp- 
tabilității practice, căci mai pretutindenea 
preoții au se facă ei socotelile și neștiind, eată 
rămân napoi cu miile socotelile despre ave
rile bisericilor și școalelor. Propunerea s’a 
dat comisiei școlare.

Privitor la protopopiatul Murăș-Oșorhe- 
iului, din care nici o comună n’a luat parte 
la alegerile de deputați mireni pentru sinod, 
s’a rânduit cercetare prin consistor, ca să se 
vadă ce e pricina, nepăsarea poporului numai, 
ori doară slujbașii bisericei care nu și-au 
făcut datoria de a vesti pe alegători, de-a 
ținea sinoadele și a face alegerile ?

Faptul că s’au șters ședulele protopopești 
Ia cununii, a fost înțeles, să vede, de orga
nele bisericii, că nici taxele de 35 cr. de 
cununie, să nu le mai încasseze: Pentru în- 
cungiurarea perderilor pe viitor, sinodul, la 
propunerea comisiei financiare prin referentul 
seu Dr. I. Mihu, a hotărît, ca să se susțină 
și mai departe obiceiul neschimbat, încassân- 
du-să cei 35 cr. de cununie.

Din raportul acestei comisii a eșit Ia iveală, 
că averea archidicccsei a crescut în anul 1896

FOIȚĂ „REVISTEI ORĂȘTIEI“ Nu știu ce-’s suferinți, dureri, suspine, 
Eu cânt din fluer doinele-’mi senine, 
Sub brazi în liniștea lor răcoroasă..

Și în amurg când mă re’ntoc spre casă, 
M’așteaptă draga veselă ’n portiță, 
Rîzând, c’o «bună sara«, c’o guriță...

Tratau.

Paserea albastră.
— Din lumea copiilor —

Fanșon, mica copilă, s’a dus des-de-dimi- 
neață la bunică-sa, care șede în capul satului.

De departe a zărit-o stând în tindă zim- 
bind și deschizând brațele ca să-’și primească 
nepoțica. Fanșon se bucură în inima ei că 
are să petreacă o zi întreagă la bunică-sa. 
Și bunica, care nu mai are nici un fel de 
grije și trăește ca un greere la soare, se bu
cură și ea că vede pe fata băiatului seu, chi
pul tinereței sale.

In lume nu sânt două ființe care să se 
înțeteagă așa de bine ca Fanșon și bunică-sa. 
Au multe lucruri să-’și spună, fiindcă una se 
întoarce acum din călătoria pe care are s’o 
facă cealaltă.

— Crești pe zi ce trece, zice bunica ne
poatei sale, și eu me fac în fiecare zi mai

mititică; am ajuns de nu mai am nevoie să 
mă plec ca să pot să te sărut pe frunte. 
Ce-’mi pasă că sunt bătrână, dacă pe obrajii 
tăi, drăguța mea Fanșon, am găsit trandafirii 
tinereței melel

Inse copila cere și simte totdeauna plă
cere ca bunică-sa să-’i dea lămuriri, pentru a 
suta-oară, despre toate curiositățile căsuței: 
florile de hârtie caie par mai frumoase sub 
clopotul de sticlă care le acoperă, tablourile 
care arată pe generalii cutare și cutare, îm- 
brăcați în uniforme frumoase, învingând pe 
dușmani, ceșcile poleite dintre care unele au 
rămas știrbe, și pușca bunicului acățată și 
azi deasupra căminului tot de cuiul unde a 
pus-o el acum treizeci de ani 1

Vremea însă trece și eată că trebue pre
gătită mâncarea de ameazi. Bunica ațîță fo
cul; pe urmă sparge ouă în tigae. Copila 
se uită la jumările cari se rumenesc sfîrăind 
la căldură. Nimeni nu se pricepe așa de 
bine ca bunica să facă de mâncare și să po
vestească. Fata sade pe bancă, cu bărbia la 
înălțimea mesei, și mănâncă și bea vin de 
mere. Bunică-sa mâncă și ea.

După-ce mâncată, ea cere bunicei sale 
să-i spună basmul cu Paserea albastră.

Și bunica îi povestește cum în vremea de 
demult o ursitoare rea a prefăcut pe un îm-

părat frumos într’o pasăre ale cărei pene 
aveau fața timpului, și câtă durere simți îm
părăteasa când află schimbarea aceasta și 
când văzu pe iubitul ei sburând plin de 
sânge spre fereastra turnului unde era ea 
închisă.

Fata rămase pe gânduri, apoi întrebă:
— Bunică, multă vreme este de când a 

sburat pasărea albastră spre turnul unde era 
închisă împărăteasa?

Bunica răspunse că lucrul acesta se în
tâmplase în vremea când vorbiau dobitoacele.

— Erai tinără d-ta pe atunci ?
— Nu mă născusem încă...
Și fata îi zise ear’:
— Bunică, va să zică erau lucruri și pe 

vremea când nu te născuseși d-ta ?
Și după-ce isprăvi de vorbit, bunica dete 

copilei un măr și 0 felie de pâne și-’i zise:
Du-te, puiul bunichi, în grădină de mă

nâncă și apoi te joacă.
Și ea se duce în grădiniță, unde sânt 

pomi, iarbă, flori și pasări. Și nu crede să 
fie în lumea asta loc mai frumos decât gră
dinița bunichi. Fetița ’și-a scos cuțitașul din 
buzunar ca să-’și taie pânea, după-cum e 
obiceiul la sat. Mai întâi a mâncat mărul și 
pe urmă a început să muște din pâne. Atunci 
0 păsărică a început să dea târcoale fetiței.

N’as fi știut...
Să nu te fi ’ntâlnit în viață 

Deloc pe tine,
N’aș fi știut’o nici odată 
Ce dulce e se speri în bine,

Ca-atât mai trist să simț durerea 
In nopți albite,

Din ranele ce-ți fac in suflet 
Speranțele neîmplinitei

Elena (lin Ardeal.

Ciobanul.
— SONEr —

Pe dealurile-’mi în singurătate
Trăesc în pace și în bucurie, 
De-a timpului mișcări și vijelie
Un ton la-a mea colibă nu străbate.

Nu-’mi voiu eu nume, aur, avuție, 
Nu mă doresc de-orașele mișcate, 
Aici, pe văi cu flori, în libertate 
0 turmă mică de-oi destul mi-e mie.



Pag. 80 — Nr. 19 REVISTA ORAȘTIEI 3/15 Maiu 1897

cu 102,000 fl. (între care să află altfel o co
lectă de vre-o 49,000, fără de care averea ar 
fi crescut normal numai cu 52,000.)

*

Ședința a Vil-a, Sâmbătă, înainte de 
ameazi, a fost cuprinsă întreagă de chestii 
financiare. La începutul ei profesorul Dr. 
Blaga a făcut întrebarea de are Ex. Sa Me- 
tropolitul, cap al bisericii, știre despre articlii 
ce protopopul Măneguț dela M.-Oșorheiu îi 
publică în «Gazeta Transilvaniei», făcând de
clarații și descoperiri în colorile cele măi ne
gre despre stările bisericii gr.-or. române ? 
E. Sa Metropolitul răspunde că are știre și 
crede că consistorul nu va trece cu vederea 
atacurile numitului protopop îndreptate con
tra bisericii, atacuri în cari a trecut ori-ce 
margini!

S’a vorbit apoi mult asupra mijloacelor 
prin care s’ar putea aduce rîndueală în chi
vernisirea și mersul tipografiei și librăriei ar- 
chidiecesane. Comisia tipografică a propus 
un regulament din mai multe puncte, pe care 
’l-a și pus, provisor, în aplicare, punând un 
director de tipografie, cu scopul ca la timpul 
seu să așeze atât conducerea tipografiei cât 
și a librăriei, într’o singură mână, să tipă
rească cărțile bisericești; să nu mai tipărească 
pe credit, etc. După o discuție mai lungă, 
propunerea comisiei tipografice de a nu mai 
tipări decât cu plată nainte, apoi că în școale 
să se admită numai cărți ce-’s proprietatea 
tipografiei ori tipărite la ea (punct 3 și 6 
din regulament), a fost respinsă. încolo s’a 
primit, rămânând să se vadă Ia ce vor duce 
măsurile ce a aflat de bine să le iee, măsuri 
însă, care după cea mai bună a noastră cre
dință, anevoie vor duce la un avânt mai vă
dit și grabnic spre bine, fiind răul așezat în 
însăși persoanele ce azi chivernisesc librăria 
și tipografia.

*

Ședința a VlII-a, Sâmbătă după ameazi, 
s’a ocupat de pricina cu fostul director al 
tipogiafiei, Ștefan Dimitriu, care a defraudat 
vre-o 650 fl. din venitele tipografiei, și pe 
când să fie tras la răspundere, ’și-a perdut 
urma. Om fără nici o avere fiind, nu e nici 
o nădejde a putea scoate dela el suma în
străinată. S’a însărcinat consistorul să cer
ceteze, că organul de controlă făcutu-’și-a 
datorința în vremea cât acel om a tost di
rector, și de s’ar afla că nu ’și-a făcut-o, și 
doar’ pentru asta s’a putut întâmpla defrau- 
darea, să iee măsuri contra acetuia, care era 
îndatorat cu supravegherea, și a cărui negrije 
a contribuit și ea la putința de a se păgubi 
tipografia.

Raportul comisiei financiare, dând seama 
despre starea „Telegrafului Român" arată, că 
hotărîrea sinodului de anul trecut, de a se 
scădea prețul foii dela 8 la 6 fl. nu s’a aflat

Pe urmă a mai venit una, și încă una, și 
zece, și douăzeci, și treizeci, un cârd mare 
de tot s’a strîns împrejurul ei. Unele erau 
cenușii, altele roșii, ba erau și albastre și gal
bene și verzi. Și toate păsăruicile erau fru
moase și cântau. Copila nu știa întâi ce vo
iau pasările cu ea. Insă băgă curând de 
seamă că voiau pâne. Erau niște păsărele 
cerșitoare, dar’ și cântau. Și fata avea inimă 
bună: le dădu pâne, ear’ păsărelele o răs
plătiră cu cântece.

Fetița le aruncă firimituri, care nu aveau 
vreme să pice pe pământ, fiindcă păsărelele 
le prindeau din sbor.

Ea firimițea pânea și le arunca mereu 
bucățele tuturor. Insă nu mâncau toate. 
Fanșon băgă de seamă că cele mai îndrăznețe 
și mai agere, nu lăsau nimic celorlalte.

— Nu este drept așa, trebue să mănânce 
fiecare! le spuse fetița.

Dar' nu fu ascultată. Nu vrea nimeni 
să te asculte când vorbești de dreptate. 
Copila se sili prin toate mijloace să ajute pe 
cele slabe și să încurajeze pe cele sfioase; 
însă nu putu isbuti, și, cu toată strădania ei, 
pasările cele mari mâncară și partea celor 
mici. Lucrul acesta o supără. Nu știa că 
așa este obiceiul în lume. Firimitură cu 
firimitură toată felia de pâne fu mâncată de 

cu putință a se duce în deplinire, că prea ar 
fi fost foaia amenințată de o perdere mare 
la an. Sinodul aprobă rămânerea la prețul 
vechili, mai ales că acum abonaților li-se tri
mite gratuit și »Foaia Pedagogică». Cu toate 
acestea foaia stă și acum pe picior slab, fiin- 
du-’i cheltuelile mult mai mari ca venitele. 
In vederea acestui neajuns s’a hotărît, să se 
iee măsuri aspre pentru scoaterea prețului 
dela abonați.

Deputatul cavaler Pușcariu a fost de pă
rere să fie scos «Telegraful* * zilnic, că aproape 
aceeași cheltueală o ai, dacă îl tai în două, 
(și d-sa scoțând cuțitul a tăiat în țața sino
dului un «Telegraf») și apoi fiecare foaie o 
împături ear’ în două și ai o foaie, mai mică, 
de 4 fețe, dar’ care ese în toată ziua. Mai 
iute ar ajunge la trecere; cheltuială ar fi mai 
mare cu expediția, dar’ ar și veni bani mai 
mulți și din abonamente și din inserțiuni. 
Propunerea a remas abia de 4 inși spriginită.

jituri, ba ’l-ar și săruta. Ar voi să-’l vază. 
II vede: s’a așezat pe umărul ei. E un vrăbio 
Nu este pasăre rară, dar’ este sprintenă 5 
vioae. Adevăr vorbind, nu prea e frumos 
fiindcă îi lipsește o pană din coadă, — ’și-: 
rupt’o când s’a bătut cu alte pasări. Fanșoi 
îl bănuește că nu prea este cuminte și ascul 
tător. Dar’ ei nu-’i pasă de lucrul acest: 
dacă are el inimă bună. 11 mângâe cu fel d 
fel de nume și îl giugiulește. Deodat; 
i să pare că vrăbioiul crește, se face mare 
aripile i-se schimbă în brațe; se prefac 
într’un băiat, și ea recunoaște pe Antor 
copilul grădinarului, care îi zice:

— Vrei să vii să ne jucăm amândoi?. 
Haide!... Anatole Prunce.

Intre oficeri în reservă, la manevre:
Căpitanul: Dle locotenent, ce comanzi aș: 

de moale?... Fii mai cu inimă!
Locotenentul: Lipsă de obiceiu, dle că 

pitan, acasă comandă numai nevasta.
*

Petrică vede departe pe case afișe pe car 
cetește:

Pension pentru cai.
— Dar’ ce, mamă, întreabă el, și caii s< 

duc la pension să învețe ?
— Vezi bine!
Copilul pe gânduri :
D’aia nu sânt caii măgari!

Privitor la zidirea bisericii catedrale, co
misie organisătoare a propus ca la anul, con- 
sistorul să vie cu arătarea locului pe care să 
se zidească, ear’ numai după statorirea aces
tui lucru, să se meargă mai departe, la facere 
de planuri, etc.

Un lucru cuminte.
Românii din Brașov au avut, cu mai 

mulți ani înainte, bunul gând, de-a pune 
temeiu unui fond

„Intru amintirea iubirilor reposați", 
fond al cărui scop e cât se poate de 
practic: ca în loc s6 se cheltuiască o 
mulțime de bani pe cununi de flori, 
naturale și artificiale, ce se pun pe cos- 
ciugurile reposaților, se se adune mai 
bine prețul cununilor într’un fond pus 
sub scutul și chivernisirea bisericei, care 
se slugărească spre anumite scopuri de 
binefacere. In loc să pui pe sidriul 
cutărui amic ori rudă iubită, o cunună, 
totdeauna prea scump plătită, și care o 
arunci în groapă, dai 5 fl., 10 fi. ori cât 
vrei, fondului „întru amintirea celor re- 
posari‘',t unde apoi se ține seamă și de 
dăruitor și de acela întru pomenirea 
căruia s’a dăruit.

Nu mai încape îndoială că lucrul e 
foarte cu minte. El a aflat și următori. 
Cei mai noi cari au pornit și ei pe acest 
drum, sunt Românii din Cluj, unde se 
face mare risipă cu punerea de cununi 
pe sicrie. Doamnele române din Cluj, 
sunt care au făcut începutul lăudabil în

păsărele. Și Fanșon se întoarse mulțumită 
la bunică-sa.

Când începu să se însereze, bunica luă 
coșulețul în care îi adusese Fanșon pesmeți, 
îl umplu cu mere și cu struguri, îl petrecu 
pe mâna copilei și îi zise:

— Să te duci drept acasă, maică; să nu 
cumva să te oprești pe drum să te joci cu 
ștrengarii de băeți. Să fii fată cu minte tot
deauna.

Pe urmă o sărută.
Copila sta însă îngândurată pe prag.
— Bunică!..
— Ce e maică ?
— Aș vrea să știu dacă erau împărați 

frumoși printre paserile care ’mi-au mâncat 
pânea ?

— Nu erau! Azi nu mai sânt ursitori, și 
toate pasările sânt proaste.

Și porni peste câmp spre casă, dintr’al 
cărei coș vedea de departe cum eșea fumul 
și să înălța spre cerul roșit de soa’ele care 
asfințea.

Pe drum întâlni pe Antonică, copilul 
grădinarului.

Antonică îi zise:
— Hai să ne jucăm amândoi.
Ea îi răspunse:

privința asta.
Eată ce se vestește de acolo:
încă în toamna anului trecut, cu prile- 

giul încetării din viață a d-nei Elena Hosszu 
n. Lazar, mai multe amice ale acesteia au 
pus temelia unui fond «întru amintirea iubi- 
ților reposați» după chipul și cu scopul celui 
de la Brașov. Aceasta s’a făcut la propunerea 
d-nei Ana A. Popp n. Lemănyi, care a șt 
fost împuternicată a deștepta atențiunea ro
mânilor asupra acestui nobil început și a stă
rui pentru urmarea lucrărei începute. D-na 
Popp, se ocupă tocmai acum cu lucrarea 
Regulamentului pentru administrarea fondului, 
depus la «Economul».

Am dori ca acest lucru cuminte, să 
afle următori prin toate orașele noastre, 
punendu-să pe această cale temeiu la 
fonduri pentru trebuințele cele mai ar
zătoare locale, în folosul școalei ori a 
bisericii, și să va vedea un lucru fru
mos și folositor.

Rezboiul
între Grecia și Turcia.

Războiul între Grecia și Turcia e 
pe sfîrșite. Grecilor li s’au slăbit toate 
puterile. N’au nici cu ce-’și mai hrăni 
armata. Câte trupe mai au, sunt ca vai 
de ele și nu-’și mai ascultă pe mai mari 
Dar’ și așa le păstrează căci e teamă 
de revoluție în Atena și acolo le vor 
trebui.

Nainte de a porni războiul, puterile 
au dat Greciei sfatul se stee frumos, 
că fac Creta neatârnătoare, o scot de 
sub Turci și pun în fruntea ei un gu- 
vernor grec, și ca mâne va fi de tot 
a Greciei. N’au ascultat. Le trebuia de 
tot. Au fost bătuți. Stat serac, cu a- 
mendouă picioarele în morment în pri
vința banilor, fiind rău chivernisit, acum 
după războiu, a ajuns până în gât în 
groapă în ale averii, și grele zile îl 
amenință încă. Turcia îi cere 250 mi
lioane ca despăgubire de războiu, afară 
de ce el însuși, statul grecesc, a chel
tuit, și de cheltuit el a cheltuit până 
la cea din urmă lăscae, ce a avut! Și 
îi vor mai rupe și din hotar: Turcia 
vrea să aibă ea strîmtorile dela Meluna, 
prin care abia a putut răzbate, fiind 
bune de apărat.

Trupele grecești de pe Creta sunt 
pe cale spre casă. Adecă: perdut tot, 
tot, tot! Și bani, și sânge, și și — onoa
rea terii!)

II Maiu. Grecii se țin tari la Domo- 
cos. Cu toate acestea poporațiunea din Do- 
mokos și toate satele din jur, își părăsește 
vatra și fuge spre lăuntrul Greciei.

— Nu mă joc fiindcă bunica 'mi-a zis să 
nu stau pe drum ca să mă joc, dar’ ai să’ți 
dau un măr fiindcă te iubesc.

Anton luă mărul și sărută fata. Se iubeau 
amândoi mult. El zicea de multe ori: „Fanșon 
este nevestica mea“. Și tot așa zicea și ea: 
„Antonică este bărbățelul meu“.

Fata se culcase cum ajunsese acasă în 
micul ei pat de nuc făcut de un măsar din sat. 
A trecut multă vreme de când bietul măsar 
se odichnește la umbra bisericii sub o cruce 
neagră, fiindcă în micul pat de nuc a dormit 
și bunicul fetei când era copil mic. Și azi 
fetița doarme în patul în care a dormit 
bunicul. Patul este încunjurat cu o perdea 
de bumbac cu floricele roșii. Doarme, visează, 
vede paserea albastră care zboară spre palatul 
dragostei ei; i-se pare frumoasă ca o stea, 
însă nu așteaptă să vie să se așeze pe umă
rul ei. Știe foarte bine că ea nu este 
domniță. Cu toate acestea se gândește că nici 
toate pasările nu sunt împărați; că cele din 
satul ei sânt țărani și că s’ar putea găsi 
printre dlnșii un țărănaș, schimbat în vrabie 
de vre-o ursitoare rea, și care să poarte în 
inimioara lui, sub penele’i sure, dragoste 
pentru dînsa.

Aceluia, dacă ’l-ar cunoaște ea, ’i-ar da 
nu numai firimituri de pâne, ci chiar și pră-

Trupele grecești ce erau așezate pe înăl 
țimile ce se întind dela Laros spre Miază-z 
au fost bătute și risipite de puterea turceascî

Turcii se poartă foarte omenește cu Greci 
ce’ i-au prins în acest războiu. Dimpotriv 
Grecii, cu mânia celui orbit de năcaz, s 
poartă ei foarte păgân cu Turcii ce le cat 
în mâni.

*
12 Maiu. Starea trupelor grecești 1; 

Domokos e foarte nepriincioasă. Din lips 
de mijloace pentru transport (cărăușie), hră 
nirea trupelor e aproape peste putintă.

O luptă s’a dat la Kamerina. Grecii s’ai 
adăpostit în o biserică mare din dosul ora 
șului, dar’ au fost în curând isgoniți d 
Turci. Retrași la un pod, au atacat desnă 
dăjduiți pe Turci, dar’ au fost bătuți. Atunc 
au luat-o la fugă nebună 1

Puterile vor să intervină să facă pact 
Asupra învoelilor de pace s’ar fi și înțeles 
E de lipsă numai ca Grecia să declare că s 
supune la ce vor hotărî puterile și apoi el 
pășesc la mijloc.

*
lli Maiu. Grecia s’a plecat în urmă 

Ea a trimis puterilor o adresă prin care 1 
roagă să întrevie să facă pace, că ea are s 
se supună sfaturilor și hotărîrilor ce puterii 
vor lua. Trupele de pe insula Creta le re 
trage și recunoaște și ea autonomia pe car 
puterile au hotărît-o pentru Creta. Astfel îi 
toată ziua se așteaptă încetarea ciocnirilo 
mai departe a armelor.

La Domokos totuși se poate întempl 
încă o ciocnire mai grea. Dar’ Grecii nu vo 
să le mai stea Turcilor în cale. Armata gre 
ceașcă e azi foarte decăzută, destrăbălată.

In Epir luptă crâncenă. Turcii au pu 
mâna pe satul Kamarino și au omorît p 
toți bărbații ce au prins. Femeile și copii 
au fugit pe o stâncă naltă din marginea unt 
prăpăstii adânci. Când au văzut că Turei 
vin spre ei, au sărit cu toții de pe nălțim 
în prăpastie!

La Constantinopol sosesc cu sutele Greci 
prinși.

*
14 Maia. Intrevenirea puterilor a în 

ceput. Se încheie deocamdată armistiți 
(pace pe termin scurt), ear’ încetând ciocni 
rile trupelor, se va încheia pacea deplini 
Turciei ’i-se va da despăgubirea cuvenită î 
toate privințele. Grecia cere ca Turcia să-’; 
retragă toate trupele de pe pământul gre 
cesc. Turcia nu voește deocamdată, ci pân 
la încheierea păcii își adună trupele toate 1 
Larissa. De va fi apoi pacea precum ea v 
dori, va eși de pe pământul grecesc, pân 
atunci însă nu.

Grecia va fi astfel silită a primi.
Și cu acestea războiul din Răsărit, s 

poate privi ca încheiat.
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Dela Regimentul nostru din 
Viena.

Despre purtarea regimentului de infante
rie 64, recrutat din părțile noastre și aproape 
curat românesc, ni-se scrie din Viena, că 
toți sânt foarte mulțumiți cu el. Când cu 
visita M. S. împăratului Germaniei la Viena, 
regimentul 64 a dat compania de onoare, 
ear’ după paradele militare, defilări etc. M. 
Sa împăratul german și-a exprimat admirarea 
față de ținuta frumoasă și impunătoare a 
soldaților, și a lăsat să se spună aceasta fe
ciorilor în limba lor.

• După defilare, ni-se scrie, ajungând la 
casarmă, înainte de a preda steagul, dl co
lonel a spus lomânește soldaților:

Maiestatea Sa împăratul ’mi-a poruncit 
să vă spun, că atât M. Sa împăratul Germa
niei cât și M. S. împăratul nostru, .râwZ deplin 
îndestuliți cu regimentul, deoare-ce atât ieri, 
în compagnia de onoare, cât și azi, feciorii 
din regimentul 64 au fost foarte bravi, ținuta 
lor foarte frumoasă.

Și eu pentru toate aceste laude, vă mul
țumesc!»

S’au împărțit compagniei de onoare și 
mai multe decorații. Au fost anume deco
rați: Căpitan Kreutzer, locotenent Zsivanovics, 
sublocotenenții Haray și Trunko, cadetul Leo, 
sergenții majori G. Oprean ca stegar, și Wes- 
nitzky, apoi sergentul Manescu. Oficerii au 
primit cruce de argint, ear’ cadetul și sub- 
oficerii medalie de argint.

Odinioară I
— 0 scrisoare din naintea potopului, sciisă 

de un tată cătră fiica sa —
(Traducere din nemțește de Otilia Balotniri).

Tu crăiasă între fiicele mele, pleacă-’ți 
urechea la cuvintele tatălui tău. Tu ești în
florind ca chedrii și n’ai trecut încă o sută 
nouăzeci de anii Dar’ gândește din vreme 
că trebue să mori. O, prea iubită între fiicele 
mele, cât e de scurtă vieața noastră, cât sânt 
de puțini anii noștri 1 Gândește îndărăt la zi
lele când te născu maica ta, și muri în pri
măvara anilor ei, trâind abia 400 de ani! 
Din o sută optzeci de prunci pe care ’i-am 
avut cu dînsa, au mai rămas o sută numai, 
întrebuințează aceste cugetări spre folosul 
tău. Nu te făli cu frumseța feții, cu floarea 
vîrstei tale. Mulți sânt veștejiți acuma, care 
se mândreau înainte cu 200 ani. Zilele vie
țuirii mele sânt 860 de ani, și peste puțin 
voiu zăcea și eu în întunerec, și voiu fi îm
preunat cu părinții mei. Pământul a eșit din 
nimica numai de vre-o 1500 de ani și a 
perdut mult din frumseța lui. Toate ce văd 
îmi aduc aminte că sunt muritor. Ștejarii ce 
au fost sădiți la nașterea mea, sânt prefăcuți 
în pulbere. Căsile de trei ori s’au zidit de 
când li-s’a pus fundamentul cel dintâiu. Ni
mic nu poate fi vecinie, fără numai acela 
care este începutul tuturor bucuriilor. Acum 
fiica mea ești încă frumoasă și tinără, dară 
gândește la anii viitori. Floarea ta peste 
200 ani e veștejită, și atunci când voiu fi eu 
la părinții mei, adu-’ți aminte de dojenele 
mele, ale tatălui tău...

Raport
despre adunarea generală a „Subreuniunii înv. 
rom. gr.-or. din tractai protopr. al Orăștiei"\

Adunarea gen. a Subreuniunei învățăto
rilor rom. gr.-or. din tractul protopresb. al 
Orăștiei s’a ținut la 19 Aprilie c. Presenți au 
fost 16 înv., și-au scusat absența în scris 4, 
ear’ față de cei 12, cari n’au participat la 
ședință, să vor aplica măsurile de lipsă.

Președintele prin o vorbire bine cumpă
nită, arătând spinoasa dar’ totodată și no
bila și d-zeeasca chemare împreunată cu pos
tul de învățător, arătând modul cum s’ar pu
tea delătura mai ușor pedecile, 'cari zilnic să 
rostogolesc în calea punerei în practică a che- 
mărei noastre perfecționată prin teorie, ară

tând mai departe însemnătatea adunărilor 
gen. înv. precum și a ori-și-ce fel de întru
nire socială morală pentru luminarea și eman
ciparea cu deosebire a acelor învățături cari 
sânt avisați a trăi la sate, îndemnând pe 
fiecare înv. în interesul său prepiu a nu cruța 
nimic nici osteneală nici cheltuieli în scopul 
de a participa la astfel de întrunii i, declară 
ședința de deschisă și dă cetire raportului 
seu gen. despre mersul afacerilor subreuniunei.

Momentele mai însemnate din raport sânt: 
pașii intreprinși față de încassarea taxelor 
restante și curente dela membrii, conștien- 
țiositatea noului cassar, confirmarea defini
tivă de membru tundator a Preaonorat. domn 
adm. protopresb. N. Ivan și alte disposiții, 
luate în scopul înaintărei afacerilor subreu
niunei.

Din raportul cassarului s’a constatat, că 
Intratele în an. acesta sânt peste 20 fl., 
ceea-ce față de alți ani ieste mult, foarte mult.

Prelegerea practică din Fisică despre stă
rile de agregațiune a corp, predată de G. 
Daniil și tractatul din pomărit despre purce- 
derea practică la înmulțirea pomilor fructiferi, 
predat de Ioan Fleșeriu au reușit foarte bine, 
pentru care li-s’a și votat mulțămită protocolară.

Postul de controlor s’a întregit în persoana 
înv. N. Dubleș din Romoșel. Au urmat apoi 
unele propuneri si desbateri de sine stătă
toare și cu acestea presidiul, exprimându-și 
regretul față de cei absenți, mulțămește celor 
presenți și declară cursul ședinței de încheiat.

C.

N0UTĂTI
Noul Episcop al Lugojului, Dr. Deme- 

triu Radu, a fost sfințit, Dumineca trecută, 
întru Episcop la Blaj cu pompă frumoasă. 
Românii greco-catolici din toate părțile, în
deosebi fruntași din diecesa Lugojului, au 
grăbit la Blaj spre a lua parte la sărbătoarea 
de sfințire.

*
Congregația comitatului Arad, ținută 

Luni în săptămâna asta, a fost relativ bine 
cercetată și de Români, Fiind multe lucruri 
de interes la desbatere. Românii s’au adunat 
în număr frumos, în frunte cu d-nii Mihail 
Veliciu, Vasile Mangra, C. Gurban, Dr. Ștefan 
C. Pop, Dr. I. Suciu, și alții, dar’ mai ales, 
spune »Tribuna Poporului», s’au văzut preoți 
mulți și țerani mulțime, veniți chiar de prin 
comune îndepărtate dela Arad, ca Agrișul, 
Șiria, Curticiu, Șiclău etc. Fruntașii români 
au luat parte la discuții, cercând să le dea 
un deslegământ în folosul poporului, și au 
mers mână în mână. Ca și pe la noi, n’au 
prea reușit cu bunele lor gânduri, dar’ au 
mângăerea că și-au făcut datoria, și noi la 
asta trebue să ținem 1

*
Marea nenorocire dela Paris a fost cu 

mult mai mare decum se credea la început. 
Mare anume prin faptul, că în bazarul ce a fost 
înghițit de flăcări, să aflau o mulțime de per
soane din cele mai însemnate ce are Parisul, 
prinți și princese, conți etc., dintre cari mulți 
și-au aflat moartea fioroasă înecați în fum și 
arși apoi de flăcări. Intre alții și-a perdut 
viața și Princcsa de Aleeon, sora Maiestății 
Sale împărătesei noastre, care așa a ars de 
tare, că abia au recunoscut’o după inelul din 
deget. Toate statele au trimis prin guver
nele lor, adrese de păreri de rău cătră gu
vernul din Paris pentru nenorocirea ce a 
atins frumosul oraș. Mai multe curți dom
nitoare, între care cea dintâi a noastră, au 
îmbrăcat doliu pentru moartea unor rude 
apropiate.

*
Profesor de teologie la seminariul gr.- 

or. din Sibiiu, a fost ales, Dumineca trecută, 
de cătră sinodul archidiecesan, dl Dr. Ioan 
Stroia, absolvent de teologie în Sibiiu, și de 
filosofie la Lipsea. Concurenți fuseseră 3: 
pe lângă dl Stroia, d-nii Dr. Petru lotiescu, 
doctor în teologie dela Cernăuți, anume pro
fesor în Caransebeș, și de Aurel Pipoș, ab
solut de teologia din București, acum profe
sor în Ostrov (Romănia). Neavând însă acești 
doi din urmă esamen de cualifiicație profe
soral, n’au putut fi admiși la alegere.

*
Cam prea multă încredere. Ni să scrie 

din Petroșeni: Elevii gimnasiului privat de 
aici, vre-o 30 la număr, cu profesorul lor 
Ilajdu Jozsef în frunte, făcând de prima Maiu 
escursie spre hotarele României, și'-au luat 
îndrăsneala să treacă peste graniță, fără pa- 

șaporte, crezând că n'are să se atingă doar’ 
nime de ei, că nu-’s ei numai de flori de măr 
din vița arpadină, și nu în zadar poartă ste- 
gulețe și cocărzi tricolore ungurești; cu astea 
au să «impună» I Peste vama ungurească 
au trecut. La vama română au pățit’o. Ei 
au fost prinși de soldații români ca oameni 
ce vor să treacă fără pașaport, și numai după 
multe întreveniri, lămuriri și greutăți au pu
tut scăpa să vie ear' napoi, teafări.

*
Senatul școlar în consistorul archidiecesan 

gr.-or. din Sibiiu, a fost ales pe timp de trei 
ani, de cătră sinod, Dumineca trecută, în ur
mătorul chip: Membrii din cler: Vasile 
Damian (Brad), Vasile Voina (Brașov), și 
Ioan Popovici (Sibiiu), ear’ mireni: Dr. Daniil 
P. Barcianu, Dr. Ioan Mihu, Virgil Oniț, Dr. 
Ilie Cristea, Dr. Liviu Lemeny și Leontin 
Simonescu.

*
Senatul epitropesc al aceluiași con- 

sistor, tot în ședința de Duminecă, a fost 
ales pe trei ani în următorul chip: Din cler 
Ioan Droc, Nicolau Ivan și Galagteon Șagău; 
mireni Pantaleon Lucuța, Ioan de Preda, 
Petru Pipoș, George Dima, Stefa Stroia, Dr. 
N. Vecerdea.

*
înaintări în armata României. Pe ziua 

de 10 Maiu se vor face o mulțime de îna
intări în armata României. Comitetul inspec
torilor generali ai armatei a terminat tabloul 
de înaintare, care va fi supus M. S. Regelui 
imediat la întoarcerea în țeară. In capul ta
bloului figurează A. S. R. Principele Ferdi- 
nand, care va fi înaintat la gradul de gene
ral de brigadă.

*
Maree poștale noue. Cu începere dela 

anul nou, marcele poștale de scrisori să 
schimbă. Mărimea lor va fi aceeași, dar’ 
altfel desemnate și colorate, și prețul lor 
socotit în coroane și bani.

*
O nenorocită. La 12 Maiu o frumoasă 

fată din Viena, Bieber Anna, a sosit în Pesta, 
noaptea, și și-a luat locuință în hotelul „Remi“, 
în catul al treilea. I’am dus micul pachețel 
în odae și au lăsat’o să odichnească. In 12 
Maiu la ameaz, chelarului i-s’a părut bănui
tor că dama din odaea aceea nu s’a mai 
sculat și n’a mâncat nimic azi. A bătut încet 
la ușa ei. Nici un răspuns. A bătut tare, 
nimic. Au adus un lăcătar, au deschis ușa, 
și au aflat fata într’un fotei cu capul răzimat 
pe mâna stângă, și mână și cap și umeri și 
jur, plin de sânge. Lângă ea un revolver 
mic. Să ucisese. A venit îndată poliție și 
comisie. Au cercetat. Pe masă erau trei 
scrisori. Una închisă adresată părinților, alte 
două pe masă, scris pe una: «Vă rog în nu
mele lui Dzeu, nu mă îngropați ca pe un 
cadavru găsit!..» Pe alta scris: »Pentru chel- 
tuelile ce veți avea, aflați în portofelul meu 
bani destui». Din scrisori au aflat că e vie- 
neză. N’are părinți. Taicăl-său a fost cafegiu 
în Viena. Fa rămas avere după el. Fiind 
singură a făcut cunoștință cu un medic și s’a 
fidanțat cu el, dar' s’a amorezat de un voia- 
ger de negustor, tinăr și frumos, și a trimes 
napoi doctorului inelul de logodnă. Ear’ nou
lui ales i-a spus că numai așa merge după 
el dacă și el câștigă ceva avere. De aci el 
a început fel și fel de întreprinderi; ea trăia 
din banii gata, cari scădeau. Mai avea vre-o 
zece mii, dar’ fată deprinsă cu bine, vedea 
că în curând n’or mai fi, ear’ dragul ei nu 
poate da nainte. A prins’o desnădejdea, a 
început să cumpere lozuri și să pue greu la 
loterie cu credință sigură că va dobândi suma 
cea mare. S’a înșelat. A desnădăjduit și mai 
mult și ca să scape de amarul zilelor pe care 
le vedea urmându-să una după alta tot mai 
negre, mai reci, mai amenințătoare — s’a 
aruncat în brațele morții.

*
Comptabil la „Ardeleana", institut de 

credit și de economii în Orăștie, în urma 
concursului publicat și de noi la timpul seu, 
a fost ales de cătră direcțiune, la 7 Maiu n 
dl 1. Popovici, fost comptabil la «Victoria» 
în Arad.

*
Clopotul dela stații, pe moarte. Ministrul 

de comunicație a adus judecată de moarte 
asupra clopotului dela stații, care vestește 
călătorilor sosirea trenului, urcarea în el 
și plecarea lui. Deja in acest an va în- 
înceta signalul dat cu clopotul, și să va da 
numai un signal electri pe viitor. Până să 
vor dreprinde cu inoirea asta și vor învăța 
a fi punctioși, mulți vor perde trenul și să 
vor năcăji.

*
Boală între porci a isbucnit în Deva și 

jur, din care pricină orașul Deva e pus sub 
carantiră.

*
Grindină și rupere de nor. Se vestește 

din Lipova, că la 10 Maiu n. o rupere de 
nor împreunată cu grindină a nimicit de tot 

sămănăturile. In comuna Conop mai multe 
case și alte edificii au fost nimicite de apă.

*
Referent școlar in consistorul archidie

cesan din Sibiiu a fost ales de sinod cu 
unanimitate dl Dr. Liviu Lemeny, fost pro- 
topretor al Seliștei.

*
Cămile în loc de bol. Un mare pro

prietar de pământ din Pozen, în Galiția, și-a 
adus din Africa, ca de probă, două cămile, 
cu care să-și are pământul. încercarea i-a 
eșit foarte bine. Se zice, că se plătește mai 
bine a se folosi la arat cămile decât boi, 
pentru-că cămilele au o putere cu mult mai 
mare, ear ce privește hrana lor, se îndestu- 
lesc cu mai puțin.

*
Moarte. Elena Terhetea, preoteasă în 

Grid, a încetat din vieață la 14 Aprilie v. 
în etate de 61 ani. Pe răposata o deplânge 
neconsolatul soț Grigoriu Terhetea și 4 fii 
și 6 frați.

— Vasiliu Vesalott, st. teol. în Cernăuți, 
a răposat în 3 Maiu n. 1. c. în etate de 22 
ani. înmormântarea s’a făcut în 6 1. c.

Fie-le țărîna ușoară I
*

Despărțământul XIV al „Asociațlunii" 
(Cluj) își va ținea adunarea generală la 11/23 
Maiu a. c. în Mănăsturul unguresc (lângă 
Huedin). Dl director al Despărțământului 
Basiliu Podoabă și Dr. G. Ilea, secretar, au 
adresat inteligenței din acele părți un apel 
călduros ca să se facă membri ai Asociației 
și să tălmăcească și poporului scopul ei, în
demnând pe cei mai cu prindere a întră în
tre membri,

*
îndreptare. Dl llie Floașiu din Tilișca 

(1. Sibiiu) ne roagă să îndreptăm știrea ce 
am dat’o despre constituirea „Cassei de pă- 
străre din Mercurea“ (No. 14 al «Revistei») 
de oare-ee in locul dlui Ilie Măcelar din 
Gurariu, a fost densul ales în direcția numitei 
casse.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE

„Aurel". Descrieri a prigonirii sorții, a norocului 
pe dos, sunt multe. In fie-care volum de poesii le 
afli. Unele mai reușite, altele mai puțin. De pildă 
drăgălașă e a Corneliei din Moldova următoarea:

Ochii negrii ’ntotdeauna
’Mi-au fost dragi și ’i-am iubit, 
Și de rochii negre ’n viață 
Totdeauna am fugit!

Dar’ așa ’mi-a fost scris mie 
Să n’am parte de ce vreu: 
Ochii negri fug de mine, 
Rochii negre port mereu...

FEL DE FEL

Tradată prin moarte. Tragedia dela Pa
ris își are și comediile sale. Eată una pe 
care o vestesc ziarele ca o picanterie intere
santă: Intre cei arși la marea nenorocire, s’a 
aflat și trupul contesei Ch., al cărei corset, 
te miri cum, a rămas neatins. La desfacerea 
corsetului, a căzut din el o scrisorică tranda
firie. Era o scrisoare de amor foarte pi
cantă dela un prieten al bărbatului contesei. 
Scrisoarea a avut de urmare un duel între 
«prieteni». La înmormântarea contesei, soțul 
înșelat n’a luat parte, atât de mult ’l-a în- 
scârbit tradarea ei.

*
Judele: Ești acusat că ți-ai bătut femeea. 

Te osândesc pentru asta la 2 săptămâni în
chisoare.

Osânditul: Apelez, dle județ, contra ju
decății, pentru-că D-Ta nu ești însurat, și ca 
atare nu ești competent a judeca în astfel 
de pricini...

*
Tinlrul: Ce-ai face dacă acum te-aș 

săruta?
Fata: Aș striga după mama întru ajutor. 
Tinirul: Și ce s’ar întâmpla atunci?
Fata: Nimic, că tnama nici nu-'i acasă...

POSTA REDACȚIEI.

Dlui M. C. în N. Am mai dat acest răspuns 
odată în estan. Cel mai bun până acum e «Dicționar 
maghiar-român» de George Barițiu, ce se vinde cu 
preț foarte scăzut la «Tipografia» din Sibiiu. Celelalte 
sunt mult mai slabe și în asemenare prea scumpe.

Dlui St. O. în P. încercare neisbutită. Nu e 
așa ușor a scrie poesii.

D-Sale P. P. în V. Trimite manuscrisul pe adresa 
,,Minerva“ în Orăștie, și-ți va spune prețul. La tot 
cazul îți lucrează foarte ieftin, mult mai ieftin ca 
aiurea, și și frumos.
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BIBLIOGRAFIC
A eșit de sub tipar mai nou: Din 

„Biblioteca pentru toți" dela București, 
No. 120: „Un leu și un Zlot'', comedie într’un 
act, localisată de D. R. Rosetti (Max). Piesă 
bună de-a fi jucată de dilentanții noștri.

*
Din „Biblioteca de popularizare", 

dela Craiova, No. 33—34: „In temniță" de 
Z. C. Arbure, cu portretul autorului și notiță 
auto-biografică. In acest volum dl Arbure 
român bucovinean, povestește patimile sale 
din temniță, doi ani și 8 luni, in Rusia. A 
fost pus în temniță pentrucă luase parte la o 
conspirație în 1868 contra Țarului. Viața 
lui din fortăreața dela Petro-Pavloskaia în 
Petersburg, o descrie aci; de acolo a fost 
exilat, din exil a fugit in Elveția, și la 1871 
s'a dus în România unde a fost încetățenit. 
Dînsul a descris aceste lucruri, ca s6 vadă 
publicul ce viață duc Românii în pravoslavnica 
Rusie, și zice: „Dzeu si păzească pe copii 
noștri de a deveni supuși Rusiei

Recomandăm cartea spre cetire.

dl David Rus dela 41 contribuenți suma de 
4 fi. 16 cr. Cu lista nrul 180 în Bajesd a 
colectat dl Ioan Farcaș 5 fi. 38.

Cu lista nrul 409 a colectat dl Florean 
Bologa din Marpod 2 fi. 65 cr. Cu lista nrul 
254 s’au colectat în Rovina dela 50 contri
buenți prin dl Rusu 4 fi. 56 cr.

Pentru aceste sume de bani și pentru 
frumoasele încuragiări și îmbărbătări ce le 
primim zi de zi, primească dnii colectanți și 
contribuenți cele mai sincere mulțumite. în
semnăm că retrimițăndu-se listele cu numele 
contribuenților, la darea de seamă din urmă 
fiecărui contribuent ’i-se va mulțumi din inimă 
nu numai în biserica Domnului într’un chip 
vrednic, ci și într'o formă publică demnă.

Câmpuri-Surduc, la 6 Maiu n. 1897.
La însărcinarea comunei bisericești:

Ioan Budoiu, Login Popa,
preot. notar.

CALINDARUL SEPTEMÂNEI

Mulțumită publică.
In scopul zidirii nouei biserici în comuna 

noastră Câmpuri-Surduc, ne-au incurs bani 
cu lista nrul 272 trimisă onoratei direcțiuni 
a institutului «Albina» suma de 21 fi. 50 cr. 
Au binevoit a contribui prea iubiții domni 
Ioan Barsu 10 cr, Petru Tincu 50 cr., ne
descifrabil 20 cr., N. 20 cr., Iordachie Roșea 
50 cr., N. M. 10 cr., Constantin Muntean 20, 
Is. Popa 50 cr., N. N. 10 cr., nedescifrabil 
1 fi., Șerban Cioran, paroch 50 cr., Lucuța 
1 fi., X. 1 fi., A. Lebu 1 fi., Dr. Tincu 1 fi., 
Decian 50 cr., nedescifrabil 1 fi., Voilean 
1 fi., Dr. E. Cristea 50 cr, Adam Roman 
50 cr.. N. N. 10 fi. La lista nrul 777 din 
Săliște au contribuit: «Cassa de păstrare» 
10 fi., dnii Dr. Maier 1 fi., Petru Dragits 
1 fi., I. Coinșa sen. 1 fi., laolaltă 13 fi. Cu 
lista nrul 465 în Șieul-mare nc-a colectat

Zilele Călindarul vechiu Călindarul nou

Dumin. a 3-a, a Slăbănog., 5,'gl. 3, v. 4.
Dum. 4 M. Pelagia 16 Ioan
Luni 5 M. Irina 17 Pascalie
Marți 6 M. Acatie 18 Venantiu
Mere. 7 Drept. Iov. 19 Celestin
Joi 8 A. E. Ioan 20 Bernardin
Vineri 9 Pr. Isaia 21 Prudentie
Sâmb. 10 Simeon Zilot 22 Elena

LOTERIE

Tragerea din 5 Maiu st. 11.
Briinn 65 37 8 61 11

Tragerea din ia Maiu st n.
Sibiiu: 50 66 5 6 52

Tragerea din 1 Maiu st. n.

Timișoara: 66 47 1 88 41
Tragerea din 8 Maiu st. n.

Budapesta : 34 87 12 25 70

Pentru redacție responsabil: Ioachim Muntean.

Szăm 18 — 1897 (218) 1—1
tlkvi

Arveresi hirdetmenyi kivonat.

A szâszsebesi kir. jârâsbirosâg mint telekkonyvihatdsăg kozhirrd teszi, hogy szâsz- 
sebesi I-s6 teinetkezăsi egylet, vegrehajtatdnak, Ittu Pavel es neje Radu Ana szâszcsori 
lakos vegrehajtâst szenvedd elleni 100 fit tdkekdvetelăs es jărulekai irânt vegrehajtâsi 
iigyeben, a szâszsebesi kir. jârâsbirosâg teriileten levâ Szâszcsor kdzsegeben fekvâ, a szăsz- 
esori 151 sz. tjkvben A f 1—16, 18—20 rend 254, 255, 258, 259, 664, 665/j, 1036, 1045, 
1541, 1542, 1596, 1598, 1706',, 1812/a, 1815, 1816, 1824, 1825Ț, 1954, 1955, 2005/c, 
2071, 2150% 2250, 2251, 2260, 2261, 2262, 2263, 2275, 3003Ț, 3469/8, 3784, 3785 
hrszâtn alatti văgrehajtâst szenvedett Ittu Pavel es neje Radu Ana javâra felereszben es 
idbkozben Preticsta Gâftân es neje Ittu Ioana tulajdonâba ment felereszbeni ingatlanokra 
6s birtok testenkent.

Az ârverăst 447 frt — kr.-ban ezennel megăllapitatik kikiâltâsi ârban elrendelt es 
a fennebb megjelolt ingatlan az 1897 dvi Mâjus ho 28-ân d. e. 10 orakor szâszcsor 
kozsăgeben megtartartando nyilvânos ârveresen megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fog.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingnatlan becsârânak °/0~ât keszpenz vagy az 
1881 evi LX. t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammât szâmitott es az 1881 evi November 
ho i-ân 3333 sz. a. kelt igazsâgtigyminiszteri rendelet 8. §-ban kijelolt dvadekkepes 
ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az I881 evi LX. t. ezik 107. §-a dr- 
telmeben a bânatpânznek a birdsâgnak eloleges elhelyezăserol kiâllitott szabâlyszei ii 
elismervenyt âtszolgâltatni.

A kir. jârâsbirdsâg mint telekkbnyvi hatosăg.
Szâsz-Sebesen, 1897. evi Januâr ho 22-en.

Demsinsky, 
kir. alj. bir<5.

„ARDELEANA"
institut de credit și de economii, societate pe acții în Orăștie.

Nr. 68 Plen.
1897. _ (216) 2—

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 Ia 
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. 100.000.

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

a) la subscriere 20% a valorii;

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

c) 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 număr, 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 însă interese 
de 6% computate din ziua solvirii.

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

IX. Pentru orientarea celor interesați să 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 Orăștie la 30 Aprilie 1897.

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

„FAGEȚANA“,
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII SOCIETATE PE ACȚIUNI 

în Faeset (Banat)
acoardă după depuneri spre fructificare de ori-ce sumă 

6°o interese

i

f
la

£ 
an, solvind institutul contribuțiunea după interesele capi- 

talisate și ridicate. <

W*  Bepnaenși ridicări se efectul și prin gustă, "W*

(184) 4—i2 Direcțiunea.
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Stabiliment de flori

Am onoare a aduce la cunoștința publică, că am deschis în ’ 8 
Orăștie un î

etc. cu cele mai moderate prețuri.
Comandele din afară se efectuesc îndată 

se garantează pentru sosirea lor în stare bună.

Elisa Hedwig
(88) florăreasă. 23—26

și sunt în posiție să servesc în ori-ce vreme cu ori-și-ce fel de flori! k.

Fac totodată cunoscut, că primesc și efectuesc îndată co- f © 
mande de buchete de nuntă, buchete de pept, buchete- | 
mackart, cununi naturale și artificiale pentru morminte f

tir

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


