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Temeri întemeiate.
Credincioșii bisericii greco-catolice 

române, sunt acum de săptămâni ținuți 
într’o nouă nedumerire și ferbere.

Intre bisericile din țară, care nu-’și 
au încă arangeate după toate dorințele 
lor, legăturile față de stat și față de 
celelalte biserici, dar’ ar dori sâ-’și aibă 
autonomia lor bine hotărîtă și îngrădită, 
este și biserica romano-catolică, în care 
stăpânirea o au Ungurii, apoi cea gr.- 
orientală sârbească, etc.

Romano-catolicii urzesc însâ demult 
la această arangiare, îngrădire. Deja la 
1870 s’a desfășurat din partea lor o 
mișcare în țeară în privința asta, s’a 
convocat întâiul «Congres catolic«. 
Episcopii români greco-catolici din acele 
vremuri, înțelegând că romano-catolicii 
unguri vor se tragă în cercul lor, în- 
voindu-se, și pe greco-catolicii români, 
s’au înțeles că sâ stee departe de acel 
congres, care în lipsa lor, nu va putea 
hotărî nimic și în numele Românilor 
greco-catolici. S’a aflat însă între ar- 
chiereii români uniți unul, Olteanu, om 
mai mult lumean ca de biserică, care 
s’a reslețit de frații sei archierei, și — a 
luat parte la congres! Mare a fost du
rerea Românilor atunci, și cu drept cu
vânt. Pentru-că archiereii catolici un
guri, îngrădindu-’și autonomia, o doresc 
așa, ca ei să fie chivernisitorii și ai bi
sericii române gr.-catolice! Ear’ urmă
rile pentru Români, din o astfel de le
gătură a bisericii lor cu biserica tare a 
Ungurilor, le înțelege ori-și-ce om dela 
noi! Ele sunt deopotrivă cu căderea 
bisericii noastre gr.-catolice în jug nu 
numai papistaș, dar’ unguresc, și strîn- 
gerea mâni lor archiereilor și a preoți- 
mei române gr.-cat. în zale tari! Ear’ 
archiereul ce a luat parte la Congresul 
numit, cu drept a putut fi privit ca un 
om gata a-’și da legată biserica, nea-

mul și pe sine însuși! In acel Congres 
papistașii au făurit un plan de statut 
de chivernisire a bisericii catolice din 
țeară, pe care înse M. S. împăratul nu 
’l-a primit și așa nimic a remas de el.

Acum ear’ se începe mișcarea. Ro
mano catolicii convoacă un nou Con
gres catolic obștesc, care se desbată 
treaba cu autonomia bisericii, și earăși 
vor, mai stăruitor, se tragă în cercul 
lor și pe Românii greco-catolici. Lucrul 
acesta a pus pe gânduri pe credincioșii 
români ai acestei biserici și mai mulți 
fruntași mireni gr.-cat., între cari și 
dnii George Pop de Basești, Iosif Vul
can, Fr. Hosszu-Longin, Dr. Aurel Mu- 
râșan, etc. au conchemat pe 29 Iunie 
st. n., săptămâna viitoare, la Ciuj, o 
Conferență generală a fiilor bisericii 
gr.-cat., ca să se înțeleagă, să se sfătu
iască ce ținută se arate că doresc ei, 
ca fii ai bisericii, dela archiereii lor, în 
țața primejdiei naționale ce le atîrnă 
earăși deasupra capului ? Vor fi, firește, 
de părere, ca Românii gr.-cat., să lupte 
să li-se dee, în aceeași vreme cu ro- 
mano-catolicilor, autonomie proprie, nea- 
tîrnâtoare de a papistașilor / Să fie lă- 
sați ei singuri domni în casa lor' Ce
rere dreaptă și legiuită.

Archiereii români gr.-cat. s’au adu
nat și ei la sfat în Blaj Mercuri în săp
tămâna asta. Aflăm că nainte de în
trunire erau de părere, sâ nu iee parte 
la Congresul catolic. In același timp 
însă, «Gazeta Transilvaniei» din Brașov, 
primește din isvor de încredere știre, că 
se află earăși un archiereu român, și 
anume, cine ar fi crezut?, chiar noul 
Episcop al Lugojului Dr. Demetriu 
Radu, care e de părere, că să iee și- 
Românii parte la congres!

Sfatul dela Blaj însă, spre norocire, 
a hotărît altfel!

0 telegramă ce o aflăm în foile din 
Cluj, vestește, câ archiereii bisericii gr -

cat. române, dupâ sfătuirea lor de Mercuri, 
nu va lua parte la congresul catolicilor, 
ce se va ținea pe la începutul lui Oc- 
tomvrie a anului curent, la Budapesta.

Vom urmări desfășurarea lucrului și 
vom da seamă cetitorilor noștri despre 
ce se va petrece.

Părerile foilor
despre

Adunarea dela Orăștie.
Toate foile românești dela noi au 

primit dela corespondenții lor dări de 
seamă, pe larg, despre decursul Adu
nării ținute în Orăștie la Rusalii.

Pentru-ca cetitorii noștri cari nu au 
uiide ceti și celelalte foi, sâ cunoască 
și părerile lor, lăsăm se urmeze aci, câ
teva spicuiri din ele:

„Familia", foaie literară ce apare în 
Oradea-mare, redactată (de 32 ani) de 
însuși președintele «Societății de teatru», 
dl Iosif Vulcan, publică o dare de 
seamă mai lungă, semnată de dl Vul
can, zicând între altele:

Precum se putea vedea din capul locului, 
după frumoasele pregătiri ale comitetului 
arangiator ales de inteligința română din 
Orăștie, adunarea generală a Societății pen
tru Fond de teatru român, ținută în prima 
și a doua zi de Rusalii, a avut un strălucit 
succes, atât moral cât și material.

Fruntașii români din acele părți, înțele
gând importanța ideii ce representă această 
societate, au răspuns cu un zel adevărat na
țional la apelul ce li-s’a adresat și au făcut 
societății o primire, care a înveselit toate 
inimile și a produs entusiasmul cel mai mare.

Erau niște momente de supremă bucurie 
națională, care din ochii multora au stors la
crimi de fericire și au imprimat tuturora im- 
presiuni neuitate.

Era o simțire sublimă să vezi inteligința 
și poporul în conțelegere frățească, lucrând 
cu atâta jertfire pentru traducerea în realitate 
a unui ideal sfânt.

Această adunare ne-a convins de nou, 
câte forțe avem și ce fapte admirabile putem 
să îndeplinim, dacă punem umăr la umăr, 
dacă ne facem toți datoria.

Dacă și în alte părți, dacă pretutindenea 
fruntașii noștri s’ar afla la înălțimea aceasta, 
noi am putea face minuni, și starea culturii

Știri politice.
Să știe că alipirea Italiei față de celelalte 

două împărății din «tripla alianță» (Austria 
și Germania), să clătină demultișor.

Acum ese «farba» tot mai bine la iveală. 
Moștenitorul tronului italian, în drumul seu 
spre Londra la sărbările de iubilare a reginei 
Angliei, s’a oprit și în Francia și a făcut o 
vizită președintelui republicei franceze, Faure. 
Asta să tălmăcește ca o apropiere între cele 
două puteri mari surori, dușmănite aproape 
fără nici un temeiu de multă vreme.

Socotelile apoi nu să opresc aci. Ci să 
spune că lucrurile s’ar fi împingând într’acolo, 
ca Anglia să formeze cu Francia și Italia, o 
alianță, având se-’și apere împreună intere
sele lor față de celelalte puterii

*
Cineva să pare că s’ar bucura de o pri

cină între Bulgaria și Romania.
De pe la începutul răzmirițelor din Ră

sărit, mereu să vorbește, că Bulgarii ar fi 
ațîțând paele puține și umede bulgărești ce 
să mai află în Dobrogia, și că mereu își arată 
dinții, că ar dori să-’i împlânte în trupul aces
tei părți de Țară românească. Știrile apoi 
parte s’au mai liniștit, parte s’au desmințit. 
Acum încep să ridice nouă pulbere. Ci-că 
un comitet revoluționar ar lucra din răspu
teri pentru a pregăti pe locuitorii Dobrogiei 
pentru un caz prinicios de revoluție și că 
guvernul bulgar însuși l-’ar fi spriginind cu 
bani. E bătător la ochi și faptul, că Bulgaria 
face mereu pregătiri de războiu ca și cum ar 
părea a fi în ajunul unei lupte cu cineva.

Până bine de curînd, de veacuri, Bulga
ria a trăit tot în pretinie bună cu Româ
nia, și că și ea e azi neatârnătoare, are a 
mulțumi și multului sânge românesc ce s’a 
vărsat în 1877 contra Turcilor pentru des- 
robirea creștinilor.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI“
să-’i peardă. Dar’ le-a pus la inimă povața 
să ție vecinie împreună, cum țin boii la jug, 
și vecinie drumul unuia să fie drumul celu- 
ialalt. Și ’i-a binecuvântat, și le-a dat voe 
să plece, și earăși ’i-a sfătuit să meargă în 
tovărășie nedeslipită; și au plecat flăcăii.

Dar’ abia părăsiră cetatea părinților și au 
început să nu se înțeleagă la drum, că eran 
feluriți la fire și la gândire. Și cel crescut 
în turnul despre Miază-noapte a apucat spre 
Miază-noapte, ear’ celalalt a apucat spre par
tea unde stase turnul în care a crescut.

Pe unul îl chiema Murășul, pe celalalt 
Oltul. Și de-acolo, din creștetul muntelui 
li-s’a încrăngat cărarea, că Murășul a pornit 
spre Miază-noapte, ear’ Oltul spre Miază-zi. 
Și era Oltul sfărmăcios și iute din fire și-a 
apucat nebunește la vale, spre ziuă senină; 
ear’ Murășul era întunecat cu inima, și liniștit 
ca noaptea pacinică, și-a apucat încet-încet 
spre noapte. După câtă-va vreme însă l’a ajuns 
dor de Irate-său și i-s’a mulcomit sufletul, și 
de-aceea s’a întors spre Miază-zi să-și afle 
fratele. Și nu l’a mai aflat și și-a perdut și 
calea și-a apucat într’altă parte, tot liniștit 
și cu inimă de pace.

Ear’ mă-sa când i-a văzut, că ei s’au des
părțit chiar dela casa părintească, a alergat

să le curme drumul, dar’ nu era chip să-i 
ajungă, mai ales că ei fugeau în două părți. 
Și-a plâns împărăteasa, și-a rugat pe D-zeu 
să îndrepteze pe bună cale pașii băieților ei. 
Și dintr’acel minut, amândoi băieții s’au făcut 
rîuri si rîuri au rămas.»

Și de-atunci Oltul cel sfărmăcios și iute 
din fire, a dat năvală prin țeri muntoase, și 
s’a asvîrlit printre munți cu prăpăstii și s’a 
înfundat pe la Turnu-Roșu, clocotind și is- 
bindu-se de stânci. Și lui ’i-se cântă cântecul:

Oltule, rîu blăstămat,
Te-ai făcut adânc și lat,
Că vii mare-spumegat
Si cu sânge-amestecat..

Ear’ Murășul, de-atunci, curge tot pe șes 
și tot spre șesuri nisuește, liniștit și încreză
tor, și de-aceea ’i-se cântă cântecul:

Murăș, Murăș, apă lină, 
Treci-mă ’n țară străină 
Și-’mi fă parte de hodină...

(„Foaia Interesanta"GeOVțfe Cfoșbuc»

0 vorbă românească.
Eată, în cele următoare, precum în fugă ea a 

putut fi schițată, frumoasa vorbă românească, cu care 
dl Vasile Goldlș, a «închinat» pentru poporul româ
nesc la banchetul din ziua Pogorîrii Duhului Sfânt la 
Orăștie:

Doamnelor și Domnilor,

De câte-ori mă aflu într’o societate mai 
mare românească, sufletu ’mi-se încălzește și 
pe aripile ușoare ale fantasiei se ridică din 
mizeriile mici ale presentului în regiunile lip
site de patimi ale trecutului și în viitorul plin 
de nădejdi... «Că verde este pădurea din de
părtare toată — îmi zice adesea iubitul nenea 
Diamandi Manole din Brașov — dar’ apro- 
piindu-te afla-vei multe uscături»...

Și-’mi place deci a da gândului frâu, 
când sufletul îndurerat de iubirea neamului 
nostru, se umple de dorul sfintei liniști a 
fantasiei.

Trecutul și viitorul îmi trec pe dinaintea 
ochilor. Și eată că astăzi, când din sfânta 
biserică adunatu-ne-am aci, ca să ne veselim 
pentru faptele bune ce am făcut, din noia
nul întunecos al trecutului îmi răsare earăși 
luminos și dulce o scumpă icoană.

Mă văd copil. Mama mă gătește frumos, 
că-i sărbătoare, și tata aspră poruncă a dat, 
în Dumineci și sărbători la biserică să fiu

Mureșul si Oltul.1 *
Legendă din popor.

Trăia odată un împărat pe vîrful unui 
munte, într’o cetate cu două turnuri. Și, 
odată într’o vară, a plecat împăratul acela la 
răsboiu și nu s’a mai întors. împărăteasa a 
trimis soli în toate părțile să știricească de 
soțul ei; și s’au dus solii cercetând până la 
marginile lumii și s’au întors după vreme în
delungată fără bucurie. Și avea împărăteasa 
doi copii, cari se jucau în țărînă când a ple
cat tata lor să se răsboiască, ear’ acum erau- 
mari și flăcăi de ’nsurătoare. Unul crescuse 
în turnul despre Miază-noapte, celalalt în tur
nul despre Miază-zi, și erau feluriți la fire și 
la gândire, dar’ unul și unul la chip și la 
făptură.

Și s’au înțeles ei, să plece de-alungul 
lumii și să caute pe tata lor prin lume. Mă-sa 
a plâns și de bucurie și de durere, când le-a 
pătruns gândul; de bucurie, că are flăcăi așa 
de vrednici, și de durere, că pricepea că are



Pag. 104 — Nr. 25 REVISTA ORAȘTIEI 14/26 Iunie 1897

noastre naționale In scurt timp ar lua un 
avânt, pe care toți îl dorim.

*

Luni după ședința a doua, dl și doamna 
Orbonaș au întrunit la masă pe membrii co
mitetului dimpreună cu alți oaspeți.

La orele 2 a început punctul cel mai in
teresant al programei petrecerilor:

*Nedeca*.
Călușerii și poporul din Orăștie și din 

satele învecinate au pornit cu musica în frunte 
spre promenadă, unde avea să se țină petrecerea.

Arangiarea a fost perfectă. Călușerii din 
fiecare sat în o grupă, mergeau în rânduri 
soldățești de câte doi, îmbrăcați în costumul 
lor cel mai frumos, cu tricolor și la picioare 
cu zurgalae, atrăgând atențiunea orașului în
treg, care asemenea a eșit să-i vază.

Afară la promenadă, priveliștea a fost 
imposantă, am văzut o adevărată sărbare po
porală.

Călușerii numai decât au început a dansa, 
fiecare sat deosebit și rend pe rând, o fer
mecătoare întrecere, înaintea mesei unde șe
deam noi comitetul Societății și oaspeții de 
frunte. Printre ovațiunile de cari am avut 
onorul în viață, nu m’a impresionat poate 
nici una, ca momentul în care vătavul călu- 
serilor presintându-se înaintea mesei, cu bâta 
ridicată spre salutare, m'a întimpinat cu vorbele: 
»Să trăiască presidentul!«

Și jocul a început. Și cum urma mai 
departe, admirațiunea și entusiasmul publi
cului creștea în aceeași măsură. Pân' atunci 
văzusem călușeri numai prin balurile noastre, 
călușeri țărani nu cunoscusem încă nici-odată. 
Și trebue să mărturisesc, că ceea-ce văzusem 
pân’ acuma prin balurile noastre, a fost numai 
o palidă imitație a călușerilor țărănești cari 
se produceau acuma. Abilitatea, istețimea, vân- 
josia, desteritatea, flexibilitatea acestora stă 
cu mult deasupra celora din balurile noastre. 
Și ceea-ce îi presentă și mai superior, erau 
figurile nouă și multe, din cari aproape nici 
una n'am văzut mai de mult. Totul înfățișa 
un tablou de jocuri olimpice, care cucerea 
admirațiunea tuturora și un entusiasm ce nu 
se poate descrie.

O încheiere mai poetică a sărbărilor aran- 
giate din incidentul adunării noastre, nici că 
se poate întipuî.

înainte d’a încheia aceste rănduri, cată 
aici numele bravilor membri ai comitetului 
arangiator, cari au știut să arangeze atât de 
splendid aceste festivități. (înșirând apoi nu
mele tuturor din comitetul arangiator, «Fami
lia» încheie:)

ca îmbrăcat In cămeșuța sfințită, să port cru
cea înaintea pruncilor eu. Și eu purtam cru
cea și par’că văd și acum pe tata în odăjdii 
sfinte cetind înaintea noastră din cartea cea 
plină de înțelepciune, și noi stăteam sfioși 
înaintea lui. Cinci copilași stăteam înaintea 
lui, în cămeșuțele albe. Și o singură podoabă 
aveau cămeșuțele noastre : trei cruciulițe, una 
pe piept și două pe umeri. Ah, câtă dul
ceață în amintirea aceasta, că, dragi ascultă- 
rori, podoabele cămeșuțelor albe, erau din — 
tricolorul nostru național!

De atunci întipăritu-’mi-s’a în suflet gân
dul, că poporul românesc și biserica româ
nească una sunt, și iubindu- mi neamul 
îmi iubesc biserica, și de atunci până astăzi 
sfânta scriptură îmi este alin durerilor și nă
dejde în viitor.

Mult chin și amar trecut-au peste popo
rul de Români și suferințele noastre numai 
rugăciunile Domnului le-au alinat. Scut ni-a 
fost nouă biserica în trecut. Privirile spre 
ea să ni-le îndreptăm și staturi pentru viitor 
ei să-’i cerem. Că ea ne dă.

Din biserică venit-am noi aici, și cuvintele 
evangelei le-ați auzit. Că dacă s’au umplut 
cincizeci de zile, erau toți apostolii împreună 
adunați la un loc. Și duhul sfânt ca limbă 
de foc s’a pogorît din ceriuri peste ei și s’au 
umplut toți de duhul sfânt și au început a 
vorbi într'alte limbi, de îi înțelegea lumea 
toată pe ei: Parthanii și Mitenii și Elamitenii, 
chiar și «nemernicii Romani.» Și s’a îngrozit

Onoare vouă, scumpi confrații Ați arătat 
cum trebue să se arangeze o festivitate cul
turală. Națiunea întreagă vă aplaudeazăl

*
„Tribuna Poporului" din Arad în

tre altele scrie:
Ghiața s’a spart. Visul de aur al părin

ților noștri, când au conceput ideea înființării 
teatrului român, nu mai este departe de rea- 
lisare. Dovadă ne este întru aceasta mă
reața manifestare culturală a Românilor dela 
Orăștie. In zilele de 1/13 și 2/14 Iunie s’a 
ținut în acest oraș adunarea generală a so
cietății pentru crearea unui Fond de teatru 
național român și cu această ocasiune s’a 
dovedit, că ideea teatrului român a prins 
adânci rădăcini în sinul poporului românesc, 
s’a dovedit, «că neamul românesc este ne
secat întru însuflețirea sa pentru înaintarea 
culturii, cea mai de căpetenie condițiune a 
existenței sale naționale».

Cu bucurie vestim aceasta Românilor, 
pentru-ca dimpreună cu noi toți să se bu
cure de cele întâmplate în Orăștie.

Comitetul în frunte cu președintele losif 
Vulcan a sosit la Orăștie deja Sâmbătă d. a., 
unde a fost primit la gară de comitetul 
arangiator al Orăștienilor în frunte fiind tu
turor iubitul Dr. Ioan Mihu.

*
Duminecă, în 1/13 Iunie s’a făcut în bi

serica gr.-or. serviciul divin, ear’ după termi
narea serviciului divin președintele societății 
losif Vulcan a deschis prima ședință a adu
nării.

Pe la orele P/g p. m. președintele în
chide ședința I., și mulțimea celor de față 
s’a împrăștiat.

La orele 2 p. m. mulțimea oaspeților se 
adună la banchet, care a fost arangiat în ho
telul la «Leul de aur».

La 8 ore seara în otelul «La contele 
Ștefan Szâchenyi» s’a început representațiu- 
nea teatrală a diletanților români din Orăștie. 
S’au jucat două piese: a) «La Turnu-Măgu- 
rele», piesă în versuri de V. Alexandri, prin 
d-șoara Gizela Romoșan și dl Ioan Margita. 
Piesa a fost bine jucată și când la sfîrșit ser
gentul a strigat «trăească România», un vi
for de aplause urmă cuvintelor lui. Și mai 
bine a fost jucată piesa a doua: «Trei doc
tori», comedie într’un act localisată de d-na 
A. V. Vlaicu. Mai ales dl Petru Barițiu, s’a 
distins în rolul lui Bălteanu, doctorii toți trei 
asemenea 'și-au priceput rolurile foarte bine, 
ear’ d-șoara Miți Baciu s’a dovedit pe deplin 
deamnă de dragostea atât de profundă a 
inginerului Adrian. Domnișoara Olga Ro
moșan în rolul fetei de casă a secerat ase- 

norodul văzând minune așa și plini de spaimă 
au întrebat pe apostoli: «Ce vom face băr
bați frați?» Eară Petru apostolul a zis cătră 
ei: «Pocăiți-Vă!»

Auziți, Români, glasul apostolului, și — 
pocătți-vl! Că multe sânt și păcatele noastre I 
Și mai vîrtos smulgeți din inimile voastre 
buruiana urîtă a pizmii, a deșărtăciunii, și 
umpleți sufletul vostru cu floarea dătătoare 
de viață a iubirii de neam. întoarceți-vă pri
virea la acela, care lumea a mântuit prin 
suferințele Lui, că nu este mântuire fără de 
jertfă, și văzând pilda frumoasă a fraților 
noștri de aici, pretutindeni să purtați îndem
nul jertfirii.

Nu este seceriș fără sămănătură; nu este 
rod fără de muncă: fără de jertfă nu este 
mântuire! Și mai scumpă să ne fie nouă 
mântuirea neamului nostru, decât desfătarea 
trupească și plăcerile lumești! Din bunul 
nostru și din munca noastră cu belșug să 
jertfim neamului nostru. Pentru neamul nos
tru viața să ni-o dăml

împlinitu-s’au astăzi cincizeci de zile, de 
când prin biserici cântare s’a cântat: «Christos 
a înviat din morți, cu moarte pe moarte căl
când." Chiar murind câștiga-ne-vom viață 
românească.

înțelegeți Români glasul mântuirii ?
«Cu moarte pe moarte călcând», popo

rul românesc — si trăiască! 

menea aplause binemeritate, și tot astfel a 
reușit și dl C. Baicu în rolul servitorului Ioan.

*
Ziua a dona, Luni, s’a început earăși cu 

sfintele rugăciuni în biserica gr.-or.
S’a făcut refcrada raportorului cotnisiunii 

pentru câștigarea membrilor noi, Petru Beleiu. 
Această referadă a umplut de bucurie inimile 
tuturor, căci mai ales acum s’a dovedit, că 
însuflețirea Românului pentru cultura sa na
țională nu este foc de paie, ci este isvorîtă 
din convingeri puternice, cari îndeamnă la 
jertfe pentru binele comun. Resultatul ma
terial al adunări a fost splendid. Peste 1200 
fl., s’au adunat pentru fondul societății.

Dr. Ioan Mihu, acest brav luptător al na
țiunii românești, acest ideal bărbat vrednic și 
iubit, a dăruit societății 250 fl., afară de aceea 
s’au făcut membri fundatori cu câte 100 fl., 
«Institutul Ardeleana», Ioan Mihaiu, proprie
tar și Teodor Papp, advocat In Baia-de-Criș, 
care a trimis suma de 100 fl., cu mandat 
postai la adresa societății; membrii pe vieață 
s’au făcut: «Societatea de lectură» din Orăștie 
cu 50 fl., și Dr. Aurel Munteanu, advocat cu 
50 fl., eară membrii ordinari cu câte 5 fl., 
s’au făcut 41 inși. Representațiunea teatrală 
a produs pentru fondul societății 100 fl., 
întreg cercul Orăștiei s’a grăbit apoi să con- 
tribue după puteri la întemeierea teatrului 
român.

După adunare oaspeții se împrăștiară pe 
la casele ospitale ale Orăștienilor. O parte 
a acestor oaspeți s’au întrunit la masa pre
torului Orbonaș, unde d-na casei cu deose
bită afabilitate ne-a procurat la mulți inși 
momente dulci de convenire românească. 
Eram încă la masă, când musică și cân
tare străbătea străzile orașului. Mii de Ro
mâni și Românce, în mijlocul lor călușerii, 
într’un admirabil convoiu plecară la «Nedee». 
Acolo am plecat apoi și noi și s’a încins o 
petrecere poporală, cum în vieața mea nu 
am mai văzut.

In fața acestei manifestări de putere na
țională auzit-am de pe buzele multora ră
sunând cuvintele: «Românul în veci nu pierel»

Cu inima îndurerată de gândul despăr
țirii, dar’ veseli pentru nădejdea ce ne-am 
câștigat-o în viitorul de aur al neamului ro
mânesc, ne-am despărțit de iubiții Orăștieni, 
pe cari iubindu-i în veci nu-i vom uita.

(In numărul viitor vom arăta părerea 
„ Tribunei" și a ,, Gazetei").

Numele României,
care în vremuri nu tocmai îndepărtate, era 
așa de trecut cu vederea, ba de unii «privi
tori de sus» de prin țerile mai mari și tari 
europene, întimpinat chiar cu zimbet, — se 
ridică din zi în zi, și își cucerește locul ce 
’i-se cade, și stima cuvenită.

Săptămâna trecută dl Iules Brun a ținut 
la Societatea geografică din Paris, o confe- 
rență asupra „României de azi, cu locuitorii 
și moravurile lor, munții și câmpiile, Dună
rea și Marea".

Ca să-’l asculte, s’a adunat în amfiteatrul 
de pe Bulevardul Parisului, o lume aleasă și 
multă, că mai altfel nu ’și-ar fi putut dori 
nici însuși vorbitorul. Românii aflători în 
Paris erau în număr frumos.

Erau de față, între alții, dnii generali La- 
hovati, Florescu și Catargiu, apoi prințesa 
Bibescu, d-șoara Bengescu, d-na Linche, etc.

Trimisul Terii la Paris, dl Ghica, luase 
loc, aproape oficial, la dreapta președintelui 
Societății geografice.

După-ce au ascultat cu mult interes con- 
ferența cu interesantele ei amănunte, cari 
arătau România în colori frumoase, președin
tele a mulțumit călduros vorbitorului pentru 
cunoștințele ce a răspândit prin conferență 
asupra țerii-soră.

Foile din Paris, aduc laude deosebite dlui 
Brun, pentru această conferență.

Noi asemenea ne bucurăm de ea, văzând 
în ea un semn al interesului ce lumea străină 
și învățații ei, încep să-’l arate în chip vred
nicit, pentru falnicul Regat român.

Pagube mari.
Povoiurile cele mari cari la noi au adus 

atâta potop în primăvara asta, au trecut acum 
asupra României. De vre-o 2 săptămâni în- 
tr’una răsună știrile de alarmă din țară, din 
pricina ploilor și apelor ne mai văzut" de marii

Afară de toarte multe altele cari de cari 
mai înspăimântătoare, eată, de pildă, știrile 
de Marți în săptămâna asta, cum le dau foile 
din Țară:

Galații, oraș mare la gurile Dunării, având 
port însămnat din care pleacă într’una coiă- 
bii cu nogoț pe Dunăre și spre mare, este 
în mare primejdie. Dunărea urmează să crea
scă. Apele au trecut peste cheiuri înundând 
toată strada care să află de-alungul portului. 
Toate magazinele, în număr de vre-o 40, să 
află în apă! Spaima între neguțători e la 
culme. Pagubele foarte mari. Apa a întrat în 
localul Bursei, în cafenele, peste tot. — Ace
eași nenorocire la Brăila, alt oraș pe țermul 
Dunării. Toate magasiile de bucate sânt îne
catei

Trenurile și ele pe alocurea abia pot stră
bate. La Pășcani, Luni, trenul ce mergea 
dela București, a întârziat jumătate de zi. 
Orășelul și linia de fer era sub apă. Trenul 
a încercat de trei ori să treacă prin apă, dar’ 
a trebuit să să retragă totdeuna. Abia după 
O, zi a putut merge, încet, mai departe.

Bunul Rege Carol 1, mișcat de suferința 
ca a isbit o însemnată parte a poporului, a 
dăruit din al Său pe seama nenorociților 
200,000 lei, pe cari guvernul, dimpreună cu 
alte ajutoare ce se vor da din anumite fon
duri și ce să vor aduna încă, să le împartă 
întrd păgubiți. Această nobilă faptă a Regelui 
a fost întimpinată cu multă bucurie în toată 
România și lăudată în toate țerile.

EXAMENE
Zarand, 8 Iunie 1897.

Dela 25 Maiu s’au început examenele la 
școalele poporale din «Țara-Băiței», și e bine 
să se știe ceva despre acestea, deci îmi per
miteți, ca pe scurt să fac o dare de seamă 
după cea mai bună a mea cunoștință.

Examenele în toate comunele au fost con
duse de prea on. domn Vasiliu Damian, 
protopresbiter.

In Orminilea s’a făcut începutul Dumi
necă în 25 Maiu. Elevii presenți la examen 
n’au fost în măsura numărului celor obligați 
a cerceta școala. învățător I. Neaga. Resul
tatul: slab! Au participat la examen mai 
mulți membri din comitetul parochial și pă
rinți ai pruncilor, cari însă n’au fost mulțu
miți cu examenul 1 E de dorit în această 
comună un harnic învățători

După ameazi s’a ținut examenul la școala 
din Hăița. Elevii presenți 43. Resultatul: 
bun. S’a presentat la examen aproape Întreg 
comitetul parochial, mai mulți parochieni, 
bărbați și femei, apoi atât din inteligința ro
mână cât și străină au luat parte. învățător 
Nicolae îgna. Școala a fost împodobită fru
mos. La sfîrșit s’au împărțit pruncilor premii 
în chip sărbătoresc, pe cari le-a procurat co
mitetul parochial. Au mai contribuit urmă
torii dni: G. Moldovan 1 fl., Lazar Perian 
1 fl., Nicolau Pop, capelan în Ormindea 1 fl. 
După cuvântul de încheiere al dlui protopop, 
corul dela biserică a cântat vre-o câteva cân
tări liturgice după G. Dima.

Luni, în 26 Maiu, s’a ținut examenul în 
ILerțeyani, una din cele mai dintâiu comune 
în Zarand. Multe lucruri bune și frumoase 
s’ar putea scrie despre această comună; nu 
tot așa de bine s’ar putea și despre — școală! 
La examen abia au fost presenți 48 băieți, 
un număr mic în asămănare cu numărul ce
lor obligați I Examenul: tndestulitor. învă
țător llfrcm Pop. Pruncii au dovedit destulă 
inteligință, dar' ce folos, că unele studii au 
rămas necultivate în contul altora. Pe când 
din limba maghiară recitau poesii de câte 
două fețe, din matematică abia știau aduna 
și subtrage! Totuși s’a făcut mai mult ca în 
trecut. Mai multă diligință și bunăvoință se 
recere dela dl învățător, căci material de lu
crare are, și acela bine să-’l folosască, ca 
să-’i fie spre cinste și nu spre ocară 1 De 
față au fost primarul comunei și mai mulți 
parochieni.

După ameazi în aceeași zi s’a ținut în 
S&liște-Trestia. Școala e în Săliște. S’a 
dovedit insă a fi prea mică pentru amân
două comunele. Elevii presenți 29. Sporul 
în studii: bun. învățătorul Avram Lesleu 
arată că va deveni un bun învățător. Atât 
cetitul cât și răspunsurile din toate studiile 
au fost limpezi. Au luat parte mai mulți 
parochieni.

Școala a fost împodobită cu verdeață. In 
popor se auziau murmuri de laudă la adresa 
învățătorului.
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Marți, în 27 Maiu s’a ținut în Crăciu- 
nesti. Elevii de față 40. învățătorul Șipoș 
a dovedit și aici că-’și pricepe chemarea și 
știe ce va să zică a fi învățător. Peste tot 
băieții au răspuns foarte bine din toate stu
diile. Declamațiunile și cantul au reușit de 
minune bine. Examenul s’a ținut în bise
rică. De față au fost unii membri ai comi
tetului și câțiva părinți de ai pruncilor. După 
cuvântul de încheiere al dlui protopop, preo
tul comunei mulțămește dlui protopop pen
tru denumirea făcută în. persoana dlui Șipoș 
de învățător, ear’ preotul Băiței strînge mâna 
învățătorului felicitându-’I pentru sporul do
vedit cu copiii în decursul unui an

După ameazi s’au examinat pruncii dela 
școala din Căinel. Elevi presenți 20. Spo
rul: îndestulitor. Au luat parte mai mulți 
parochieni.

In toate comunele s’a dovedit interes față 
de școală din partea poporului, se vede că 
a ajuns și el la credința, că nu mai merge 
cu zicala: >Cum a trăit el și tatăl seu și 
pruncii lui pot trăi», căci se adeverește că 
>cine n’are carte n’are parte<.

Mult a tăcut în privința aceasta și dl 
protopop Dămian, care și în anul acesta, ca 
în toți anii, după examene a ținut frumoase 
cuvântări poporului adunat, îndemnându-’l a 
prețui școala ca pe cel mai mare bun al seu I

Dee D-zeu ca pe anul viitor să putem 
arăta și mai mult spor! d.

CORESPON DENȚĂ
Dăița, 8 Iunie v. 1897.

Domnule Redactor,
Ziua de Rusalii a fost o mare bucurie 

pentru comuna noastră bisericească Băița.
Dl George Moldovan, notar, și stimata 

d-sale soție Anastasia, a dăruit bisericii gr.-or. 
un policandru foarte frumos, în preț de /jo fl. 
pentru 24 lumini. In ziua de Rusalii pom
posul policandru a fost sfințit.

Pentru acest dar aducem în numele co
mitetului parochial sincerile mulțumiri lău- 
daților dăruitori, rugând pe D-zeu să le dă- 
ruească în schimb tărie sufletească și tru
pească încă mulți ani. Darul a fost făcut în
tru amintirea I. P. S. S. Archiepiscopului și 
Metropolitului Miron Romanul.

Dee D-zeu ca această faptă bună să-’și 
afle mulți următori.

In numele comitetului parochial: 
Lazar Perian, George Dragau,

epitrop. paroch.

Instrucțiune
pentru ferirea vitelor contra boalelor 
lipicioase de gură și de unghii, și vin

decarea acestor boale.
— Dela ministeriul r. u. de agricultură —

Pagubele isvorîte pentru poporațiunea agri
colă, din boalele lipicioase de unghii și de 
gură a vitelor, sânt foarte grele, pentru-că 
vita bolnavă să hrănește rău, nu poate um
bla, laptele vacilor nu are preț, boii nu pot 
fi prinși la lucru, ear’ cei a căror vite au 
rămas încă sănătoase, sufăr pagube prin opri
rea târgurilor și a transportului de vite!

Pentru aceea ministrul r. u. de agricultură 
a întocmit și tipărit (ungurește, după care o 
traducem aci noi) următoarele îndrumări de 
pază contra acestui rău.

I
Cum sd ne ferim de boala lipicioasă 

de gură și unghii ?
Cea mai de căpetenie pricină a lă

țirii boalei este, că gazdele abia de se 
feresc ceva de ea! Ba din contră, prea 
adeseori, ei tocmai o ajută în lățirea ei!

Boala de gură și de unghii a vite
lor e boală lipicioasă, și astfel vita nu
mai atunci se bolnăvește de ea, dacă 
vine în atingere cu vre-o materie oa- 
re-care lipicioasă de-a acelei boale. Mate
ria lipicioasă se află în balele din gura 
vitei, în umezala ce ese din unghiile ei, 
și în laptele muls ori curs din ugerul 
bolnav.

Dacă dară voim noi se ne ferim 
vitele sănătoase de a se lipi și de ele 
boala de gură și de unghii, atunci tre- 
bue să avem bine de grigiă, ca ele sd 
nu vină de loc în atingere nici cu vite 
căzute în acea boală, nici macar cu 
lucruri, cari au putut fi ele în un chip 
oare-care atinse de materii bolnave din 
acele vite. Așternutul, ieslea, scocul de 
adăpat, podina grajdului, gunoiul, pre
cum și manile oamenilor ce au de lu
cru în jurul vitelor și hainele lor: toate 
pot duce boala dela cele atinse de ea 
la cele sănătoase!

Dacă auzim că în oare-cari părți 
boala de unghii și gură bântue tare, să 
nu ne adăpăm vitele în scocurile de pe 
la marginile drumurilor în acele părți, 
nici să le dăm de mâncare în locuri 
de dat mâncare pe acolo. In aceste lo
curi au putut umbla vite bolnave, și 
materiile lipicioase de boală rămase după 
ele, să prind și de vitele sănătoase ce 
vor veni în urma lor acolo.

Oameni străini, îndeosebi neguțători 
de vite, măcelari, cârnățari, etc. se nu 
lăsăm se ne între între vite, căci ei de 
multe ori vin în atingere cu vite bolnave 
și cu hainele lor duc boala mai departe!

(va urma).

Programul
examenelor de vară dela școala capitală gr.-or. 
română din Orăștie în anul școlar i8(ș6f

Sdmbătă în 21 Iunie v.:
Dela 2—4 ore p. m. clasa începătorilor băieți

> 4—5 >

și băiete, înv. de clasă 
Maria Racolța.

> > Gimnastica cu elevii cei
mari, sub conducerea 
înv. dir. Const. Baicu.

Duminecă în 22 Iunie v,:
Dela 9 —12 ore a. m. Clasa a treia și a pa

» 2—4 >

tra de băieți si băiete, 
înv. de clasă C. Baicu. 

p. m. Clasa a doua de băieți

> 4—5 >

și băiete, înv. de clasă 
î. Branga.

» » On. public participant

> 5—6 »

se învită a visita asilul 
nostru confesional.

» » Cântări corale cu elevii
și elevele școalei, sub conducerea învățăto
rului I. Brnnga, declamări, sub conducerea 
corpului înv., cetirea clasificațiunilor, împăr
țirea premiilor și încheierea anului școlar.

NB. Sub durata examenelor lucrurile de mână 
ale băietelor vor fi expuse spre vedere pentru on. 
public în sa'a cea din sus de cătră front a școalei 
noastre.

Direcțiunea.

NOUTĂTI»
Congregația de vară a comita

tului Hunedoarei, e conchemată pe ziua 
de 30 Iunie n. la orele 9 a. m. în Deva. 
Vor fi supuse desbaterii vre-o 70 de 
obiecte: ordinațiuni ministeriale; treburi 
de-ale comitatului, de-ale comunelor etc.

*
Starea principelui român de coroană 

merge tot spre mai bine. Dr. Leyden liniș
tit asupra îndreptării sănătății augustului bol
nav, și încrezut în înțeleaptă îngrijire a me
dicilor români, a și plecat din București. 
Principele merge în curend la Sinaia, pentru 
schimbare de aer, unde îl va însoți și Dr. 
Buicliu, pentru a-’l îngriji și mai departe.

*
Dionisiu Sterca Șiuluțiu, unul dintre cei 

mai stimați bărbați ai noștri, a încetat din 
vieață la 17 Iunie n. în Turda în etate de 
72 de ani. A fost înmormântat cu mare 
cinste. Răposatul trăise în timpul bătrâneței 
retras, și adunase avere frumușică. Om cu 
suflet nobil pentru națiunea sa, el 'și-a lăsat, 
prin testament, averea de vre-o 20.000 fi. nea
mului românesc, pentru înființarea și susți
nerea unei scoale române gr.-cat. în Turda, 
ori pentru dare de ajutoare la școlari români. 
Odichnească în pace sufletul lui, precum nu
mele lui binecuvântat va fi la poporul seu.

*
„Meritul'1 lui Beke. Să nu gândiți că 

numai »derek«-ul Fodor Gyula dela Orăștie, 
are merite întru ținerea în bună rîndueală a 
drumurilor din cercul seu, că are și — dl 
fisolgăbirău Beke, de încă prea arel Intre al
tele ni-s- scrie din părțile Geoagiului, că 
drumul ce duce dela Geoagiu din drumul co- 
mitatens, la Rânget, și de aci la Săcărâmbu, 
e mai mizerabil decum se poate crede: în 
vremile astea ploioase, carăle se scufundă în 
el până în dricuri, ear’ vitele până la ge
nunchi, așa că mare trebue să fie lipsa ce- 
lui-ce își ia inima în dinți să iasă cu vita 
din satl Bieții oameni de groaza drumului 
stau închiși ca într’o cetate și sufer toate ur
mările păgubitoare a neputinței comunicării. 
Notarul cercului, Simon Zsigmond, care șede 
la »oraș<, în Geoagiu, când ese în sat și-’l 
roagă oamenii să iee măsuri pentru tocmirea 
drumului, spune că el >nu-’și face de lucru»!.

Onorata Congregație din săptămâna vii
toare, n’ar fi rău de s’ar gândi și la aceste 
binefaceri administrative și ar da diplome 
după-cum merită fisolgăbiraelor Fodor (pen
tru drumul dela Orăștie spre Șibot închis 

acuși de-un ani) și Beke, pentru ordinea în 
care își țin drumurile!

Cum tocmai se presentă în congregație 
raport despre cheltuelile cu drumurile (sute 
de mii), n’ar fi rău să se arate și asupra 
acestor rele și să se facă ceva pentru vinde
carea grabnică a lor.

*
Examenul școalei industriale din loc, se 

va ținea în 15/27 Iunie a. m. 8—12 și d. m. 
la 3—6 ore în localul școalei. Tot atunci și 
acolo, se pot vedea desemnele și lucrurile 
expuse. Onoratul public se învită cu tot 
onorul, la aceste examene, prin Direcțiunea 
școalei.

*
La școala civilă de fete din Sibiiu se 

țin examenele în 25, 26 și 28 Iunie st. n., 
ear’ în 29 după examenul din musica vocală 
și instrumentală, la 11 ore va fi încheierea 
sărbătorească a anului școlar și împărțirea 
estimoniilor.

*
La școalele medii gr.-or. române din 

Brașov se țin examenele din estan dela 
12/24 Iunie începând. In 12, 13 și eventual 
și 14 st. v. examenul verbal de maturitate 
la gimnasiu. In 24 Iunie st. v. examene de 
clasă cu clasele gimnasiale, și examen de 
gimnastică cu toate clasele. In 25 v. exa
mene de clasă la școala reală. In 29 Iunie 
(sfinții apostoli Petru și Pavel), încheierea 
sărbătorească a anului școlar și împărțirea de 
premii.

*
Frigurile tifoide în România bântue în 

măsură mare de tot de câtăva vreme. In 
orașul Focșani singur, se aflau la 20 Iunie n. 
329 bolnavi! Mor dintre ei cam doi pe zi. 
Asemenea în alte părți. — Frigurile »aftoase«, 
molipsitoare și ele, s’au întins deja peste 12 
județe din țeară.

*
Kneipp, renumitul vindecător de boale, 

cu ajutorul apei, a murit.

Știri literare. I
Dl George Coșbuc a adunat peste 300 de 

legende și tradiții poporale, pe care le va 
scoate la toamnă de sub tipar, în volum. Va 
fi o bucurie pentru iubitorii de literatură. In 
foița numărului de față dăm o astfel de le
gendă. Cetitorii vor înțelege după aceasta ce 
material prețios va cuprinde volumul.

— Dl N. L. Caragiale a pus sub tipar 
un volum de «Schițe și Fragmente literare» 
la București.

— Dl Dobrogeana - Gherea, cunoscutul 
eminent critic literar, a scos al treilea volum 
din criticele sale.

*
*F»aia Interesantă*, a trecut deja sub 

îngrijirea dlui G. Coșbuc și apare la Bucu
rești, cu un cuprins atrăgător. In fiecare nu
măr are printre piesele în prosă, presărate 
poesii, și unele și altele bune, eșite din pe
nele dlor Coșbuc, Caragiale, T. Adam, Da- 
bija etc. O recomandăm cu stăruință publi
cului iubitor de literatură, fiind azi una din 
cele mai bine redactate foi literare românești.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Lui „W' Ce ’ndrăsnești macar mata, se crezi că 

ar dubita, în „unul“ „pesimista" ! De-ar fi drept, să 
știi că ,,unul“, s’ar și înjungia cu — pumnul I

„Unul"
Lui „Unul". Vă înțelegeți ca funia în straiță! 

„???' nici prin minte nu te-a avut pe mata, „unul" 
cela dela H., ci de tot pe-altcineva. Vorbiți unul cătră 
Soare-rfsare, altul cătră soare-apune! Par’că s’a în
tâlnit „Mișca" cu „Jos cu căpeneagu!" Hi-hi-hi.

FEL DE FEL
EI a făcut’o deja!
Doamna Zina s’a dus în vizită cu un ne

poțel al seu. In societate între altele vine 
vorba de vârsta unuia și altuia. Un domn 
întreabă pe tinăr:

— Ei Nicușor, spune acum tu, de câți 
ani e mătușica ta cea frumoasă ?

— De douăzeci-și-optl
— Dar’ Niculel Nu știi tu că la dame 

tinere din complesanță totdeauna să scade 
ceva din numărul anilor?

— O, asta am făcut’o deja!...

POSTA REDACȚIEI.
Dlui „Coresp." (S.) Articolul în Chestiuni școlare 

va apare în un număr proxim.
Dlui »Vă rugăm publicați, ...dar’ nu de tot

prescurtat» — Precum vezi s’a publicat >nu de tot 
prescurtat», ba nici decât prescurtat! De ce? Pen
tru-că am avut plăcerea a primi în raportul d-tale 
un raport scris foarte bine, cruțător de vorbă multă, 
prescurtat de D-Ta însuți până la marginile la cari 
noi l’am fi prescurtat. E în vorba d-tale un fel de 
plângere contra «prescurtărilor» noastre. Dar’ eată 
pățaniile din trecut au făcut școală, și azi d-ta, ca să 
nu-ți mai scurtăm noi, scurtezi însuți, și așa merge! 
O de-ar înțelege-o asta toți și s’ar deprinde a face 
tot așa.

Pentru

„Reuniunea femeilor române"
din comit. Hunedoarei.

Cetitorilor noștri le e cunoscut apelul 
pe care „Reuniunea femeilor române" 
din comitatul nostru l’a făcut prin Ianuarie 
a acestui an, (vezi Nr. 5 al „Revistei"') 
cătră publicul român din comitat și 
din afară de comitat, ca să vie cu ajutor 
fondului „Reuniunii", pentru-ca avend 
putere materială, cu atât mai vârtos să 
poată lucra pentru ajungerea frumoaselor 
sale scopuri ideale.

Doamna presidentă Elena Hoszu- 
Longin din Deva publică acum sfîrșitul 
la care a ajuns „Reuniunea" prin apelul 
seu, și trebue se mărturisim, că apelul 
a avut frumos răsunet, au incurs fru
mușele sume la adresa „Reuniunii". Eată 
în cele următoare, listele de unde s’a 
adunat, cu numele contribuitorilor și a 
celor-ce au alergat după contribuiri.

Din Hunedoara doamna protopopeasă 
Luisa Pop, a adunat (cu lista Nr. 104) dela: 
Amalia Dima 2 fl., Luisa Pop 1 fl., Teofil 
Tulea 1 fl., Ioan Pop, protopop 1 fl., Sofia 
S oichița 1 fl., Iuliu Murășan 2 fl., Petru Moi- 
sin I fl., Niculae Macrea 50 cr., S. Borha 
1 fl., Ioan Vlad 50 cr., Rudolf Murășan 2 fl., 
indescifrabil 50 cr. La olaltă rj fl. 50 cr.

To. din Hunedoara a adunat d-șoara 
Constanța Dămlă (cu lista 106), dela: Eli- 
sabeta Dănilă 1 fl. 50 cr., Amalia Buda 1 fl., 
Maria Oprea 1 fl., Sofia Chira 1 fl., Romul 
Gomboș 50 cr., Maria Muntean 1 fl. 50 cr., 
Sofia Stoichița 1 fl., Tița Moisin 1 fl., Elena 
Tulea 1 fl., Maria Popovici 50 cr., Maria 
Schuster 1 fl., Ida Murâșan 1 fl., Elena Po
povici 1 fl , Salvina Muntean 1 fl., Maria Mun
tean 1 fl., Maria Rimbaș 1 fl., Lucreția Su- 
hajda 1 fl., Luisa Miloș 1 fl., Nicolae Macrea 
50 cr., Ana Dima 1 fl., Sofia Szabd 1 fl., 
Sofia Dima 50 cr., Maria S. Boldin 1 fl., Si- 
meon Cistean 60 cr., Dr. Absolon Feier 50 cr., 
surorile Dănilă 1 fl. 50 cr. La olaltă 24 fl. 
60 cr.

Din Sibiiu a adunat d-na Ioana Bădilă 
(lista 155), dela: baron Urs, colonel 10 fl., 
I. Papiu 5 fl., Dr. II. Pușcariu 3 fl., I. Hannia 
5 fl., M. Brote 3 fl., Emilia Tilea 2 fl., Nina 
Dunca 2 fl., Constanța Popp 2 fl., văd. Ana 
Frâncu 3 fl., Berta Preda 5 fl., Iohanna Mol- 
dovan 10 fl., Iohanna Bădilă 10 fl. La olaltă 
60 fl.

Din Detroșeni a colectat dl Ștefan Rădic, 
protopop (lista 107) dela: Vasile lanza 2 fl., 
Ioan Vasiu 1 fl., Ștefan Rădic 2 fl., Louis 
Ciuciu 1 fl. La olaltă 6 fl.

Pe lista Nr. 92, doamna colectantă Aneta 
Călciunar, din Orșova, a trimis 1 fl.

Din Craiova a trimis pe lista Nr. 194, 
dl Mih. Strajan, cărți didactice în valoare 
de 50 lei, anume: 10 exemplare „Poetica" 
ă 3 lei, 10 exemplare „Extetică" ă un leu 
50 bani, 10 exemplare „începutul renașterii 
la Români" â 0.50 bani.

Din Baia-de-Critș a trimis d-na Maria 
Gligor (lista 110) dela: Maria Gligor 1 fl. 70 
cr., Maria Candrea, Irina Ciuciu, Eugenia Pop, 
Domnica Bobariu, Etelka Kovordănyi, Ana 
Sida, D-na Lazar Cozma, I. Rubenik, D-na 
Csenteria, D-na N. Licker, Adam T. Robu., 
Gyukit Păi câte 1 fl.; Beovits Cornel, văduva 
S. Stupniky, Veress, Pap Kăroly, D-na Strauss, 
Peterfy Iănos, D-na Seres Arpâd, câte 50 cr., 
Indescifrabil 50 cr., D-na Baitha Arpâd 30 cr. 
La olaltă^o fl.

Din Cluj d-na Elisa Isac (lista 69) dela: 
Elista Isac 5 fl., „Economul" 5 fl., N. Bobeș 
3 fl., Maria Bohățiel, „Transilvania" câte 2 fl., 
Camilla Indre, Elena Nemeș, B. Poddba, Emeric 
Pop, văd, Teresia Baldi, lulia Pavel, Lucreția 
Mânu, Ana Rosiescu câte 1 fl. Laolaltă 25 fl.

Din Oravița a sosit pe lista 36 trimisă 
„Oravițanei*, dela: «Oravițiana», societate 
pe acții 5 fl., Dr. Alexă Mangiuca 2 fl., Ni- 
cola Broia, Baltazar Muntean, Georgiu Popo- 
viciu, Iliă Trăilă câte 1 fl. La olaltă 11 fl.

Cu lista Nr. 97 dela: D-na Ana Patiția 
din Alba-Iulia a sosit 1 fl.

Pe lista Nr. 89 a contribuit d-1 George 
Lazar, advocat în Vinga 10 fl.

țf-a. urma).

Pentru redacție responsabil: Ioachim Muntean.
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Calfă, de pr&v&lie.
Se caută o calfă tinără în prăvălia de 

manufactură a dlui Ion Lazaroiu din 
Orăștie (Szâszvâros). (226) 1

Poate întră numai decât în condiție.

2-3 (225)

Mașină de trierat (îmblătit) 
cu abur în stare bună se află de vân
zare pe lângă un preț foarte moderat. 
Doritorii se se adreseze la

Simza Ioan Sinea
Pianul-dc-sus (u. p. Szâsz-Sebes.)

Avis!
Un învățător, cu cunoștințe leoretice și 

practice musicale pentru lunile de vară caută 
loc la un oraș ori sat cu inteligenți, pentru 
a compune și instrua cor vocal in 2, 3 și 4 
voci bărbătești, ori cor mixt în 6 voci, pre
cum și liturgia pentru cor bărbătesc în 4 voci.

Pentru cele 2 soiuri de coruri dispune 
și de piese alese și cu text poporal.

A se adresa Redacțiunit 2— (224)
„Revistei Oră ști ei".

a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Sz. 399—1897 (227) 1—1
bvghtd

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt kikiildfitt văgrehajtd az 1881. evi 

LX. t.-cz 102. §-a ărtelmăben ezennel koz- 
hirre teszi, hogy a kbânyai kir. jârâsbirosăg- 
nak 1896. evi 9235 szămu văgzâse ditai Lues 
Dumitru văgrehajtd javâra Ștefan Nicolae vâ- 
grehajtâst szenvedett ellen 166 frt tâke, ennek 
1895. evi julius h6 23. napjâtdl szâmitandd 
5°/0 kamatai 1/s% văltddij es eddig Osszesen 
48 frt 42 kr. perkOltsăg kovetelâs erejeig el- 
rendelt kielăgităsi vâgrehajtăs alkalmâval bj- 
rdilag felfil foglalt es 306 frtra becstilt 
szobabeli butorok valamint egy malomnak 
ăvi 50 veka kukuriczabdl âlld ingdsâgok nyil- 
vănos ărverăs utjăn eladatnak.

Mely ărveresnek a kbănyai kir. jbnak 
4675—1897 sz. kiktlldăst rendeld vegzese 
folytân a helyszinân, vagyis Zdnaptzon az 
ados hăzănăl leendS eszkOzlăsăre 1897. evi 
julius ho 9-ik napjânak delelott 10 orâja ha- 
tăriddtil kitilzetik es ahhoz venni szăndekozok 
ezennel oly megjegyzăssel hivatnak meg, hogy 
az erintett ingdsăgok ezen ărverdsen, az 1881. 
âvi LX. t.-cz. 107. §-a ertelmâben a legtobbet 
igărdnek beesăron al61 is eladatni fognak.

Az elârverezend6 ingdsăgok vdtelâra az 
1881. evi LX. t.-cz. 108. §-âban megâllapitott 
feltâtelek szerint lesz kifizetendd. Pap Tiva- 
dar Ugyvdd mint foglaltatd ezennel ertesittetik.

Az ărveres kitiizese kOrilli dij 85 krt tesz.

Kelt Kbânyân 1897-ik evi junius 21-ân.
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(127) LIBRĂRIA 12—

lui

H. Graef în Orăștie (Szâszvâros)

„Biblioteca pentru toți

H. Graef recomandă onor, public librăria sa bogat provăzută cu 
tot felul de cărți, anume cu: toate cărțile de învățământ, atât pentru 
școalelepoporale cât și pentru gimnazii, precum și tot felul de reouisite 
de școală: caiete și unelte de desemn, condeiuri, tăblițe, hârtie, ș. a.

Ear’ îndeosebi publicului român recomandă frumoasele întreprinderi 
literare ce apar la București și Craiova în România, și anume:

ii sub conducerea d-lui 
Dumitru Stăncescu,

editura d-lui Carol Mtiller în București. Apar în fiecare lună 
2—3 volume frumoase ca înfățișare și neprețuit de bune ca 
cuprins! Au apărut din ea până acum 120 numeri. A să vedea 
cari sOnt, la «Bibliografie». Fiecare număr costă numai lfi cr.

Asemenea recomandă onoratului public iubitor dc literatură publicația numită 

„Biblioteca de popularisare“înccXm 
Director I. Hussar, editor Ralian și Ignat Samitca. A publicat 
până acum 30 volume (vezi «Revista Orăștiei» nr. 16 a. c. 
la «Bibliografie»). Fiecare volum costă numai Iii cr.

In urmă recomandă onoratului public cea mai nouă publicațiune, numită:
Ții UI i /-* i-a. din Craiova, edată dc G. Sfetea. Publică

))«-».UHULCLd llOLlct volumașe de câte 40—50 pagini, dc cu
prins ales și bun, cu numai 8 or. fiecare volumaș.

Despre tot ce a apărut nou în aceste folositoare publicații, „Revista11 
vestește pe cetitori la rubrica „Bibliografie" ori „Cărți nouă“. Totul să poate 
procura dela librăria mea în Orăștie. La comande prin postă, trebue adaus, 
peste preț, un timbru de 3—5 cruceri pentru porto.

La cumpărări mai mari de hârtie si tipărituri se dă rabat însemnat
Csues Gyula, 

kir. bir. vghjto.

W.I .
Ori-ce cărți, literare ori de știință, românești, ungurești, 

nemțești sau în alte limbi, ce nu le-ar avea deja, să procură 
îndată de această librărie!

ARDELEANA11n
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII IN OREȘTIE

Fonduri proprii: fl. 350.000. Depuneri: fl. 70000°

Circulație anuală: fl. 3,000.000. (196) 7-

Institutul face următoarele operațiuni, la cari recomandă serviciile sale:

1) acordă împrumuturi cu interese de80/0;
2) primește depuneri, dela particulari cu 5 

și cu 51/!, ear’ dela corporațiuni cul
turale cu 6°/0;

3) cumpără și vinde realități;

Florărie mare în Deva!

4) cumpără și vinde mărfuri și producte;
5) arendează și exarendează realități;
6) cumpără și vinde efecte publice;
7) mijlocește operațiuni, specificate sub

3. 4. 5.

La institut se mai află 500 ac ții 
oonform Prospectului staverit de

tutului sub Nr. 68 1897.

proprii, puse în 
Direotiunea insti- J

Ori-ce afacere se poate resolva și informări se pot lua verbal în biuroul 
institutului, ear’ în scris prin corespondență.

Orăștie, în Iunie 1897. Direcțiunea.♦
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„FAGEȚANA“,
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII SOCIETATE PE ACȚIUNI

pv* •

la

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

6°|0 interese
an, solvind institutul contribuțiunea după interesele capi- 

talisate și ridicate. <■

W* DegseeHși rMiiwri got «fectui și gria gostâ. -’W

Direcțiunea.

I

(184) 8—12

„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.

Cultivare artificială de florii 
Buchete si cununiiI

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

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

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

Comandele le efectuesc îndată! 
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 servesc cu flori admirabile tăiate din grădina proprie.
Am deposit mare de buchete, manchette de buchete, aduse acum de curendl __
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.; «Apolandra» verde și galbenă, admirabilă, 80 cr. — 2 fl.; 
«Filiodentra» 1 fl. — 3 fl. 50} «Aspilistra» 80 cr. — 1 fl. 20; «Margareta» 10_ 50 cr.'
«Eronimis» 15 cr. — 2 fl. 50; «Camelii» 1 fl. 50—2 fl; «Aguba latimarginata» 
35 cr. — 2 fl. 50; «Aralia» 35—50 cr; «Agobantius umbelatius», admirabile flori 
albastre, 70 cr. — 1 fl. 20; «Cineraria», albă, galbenă, 15—50 cr.; «Inca Pendula» 
2 fl. — 2 fl. 50; «Vanilii» foarte frumoase, 15—40 cr.; etc etc. etc.!

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

Rugându-mă pentru numeroase comande, semnez cu toată stima

(201) 7—12
Zseleznyi Erno,

florar în Deva.

Pentru tipar responsabil Petru P. Barițiu,


