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Scoalele poporale
în ■ comit. Hunedoarei.

Inspectoratul regesc de școale pentru 
comitatul Hunedoarei, a adunat datele 
statistice obicinuite, despre starea școa- 
lelor poporale în comitat, pentru anul 
școlar trecut 1897.

Substitutul de inspector; dl G. Wilt, 
publică în «Hunyad» datele mai însem
nate din acea statistică. Eată câteva 
din aceste date:

In anul trecut au fost peste tot în comi
tat 334 școale, dintre care: 204 române greco- 
orieiitale, 48 elementare de stat, 37 române 
greco-catolice, 18 comunale, 9 romano-catolice, 
7 reformate de confesiunea augustină, 4 sus
ținute de Reuniuni, 3 elementare, 1 școală 
superioară poporală de conf. august, evangelică; 
mai departe: 2 școale civile de stat pentru 
fete, 10 școale de meseriași pentru învățăcei,
I școală pentru învățăcei de comercianți, 11 
asile de copii, apoi 2 asile de copii stator
nice și 46 de vară, 1 orfelinat, 6 școale sus
ținute de reuniuni și 1 școală privată.

Școale noue s'au deschis în anul trecut:
II greco-orientale române, 5 de stat, 3 greco- 
catolice, 2 de Reuniuni.

Obligați a cerceta școala au fost 44,283 
de copii, între cari:

După confesiune au fost: 31.428 greco- 
orientali, 8490 greco-catolici, 2597 romano- 
catolici, 1035 de contes. helv., 382 de confes 
august., 348 Jidovi și 3 unitari.

După limbă și naționalitate, au fost: 39.961 
Români, 3329 Unguri, 918 Germani, 53 Slo
vaci, 12 Croați și 10 Ruteni.

An cercetat școala dintre aceștia 25.906, 
și anume 20.652 Români, 3839 Unguri/ 1259 
Germani, 151 Slovaci, 4 Sârbi și 1 Rutean.

Nan cercetat școala 18.377.
Limba de propunere a fost în 218 școale 

cea română, în 73 cea maghiară, în 39 ro
mână și maghiară.

Aci inspectorul face apoi o observare 
„patriotică", anume că... în școalele cu limba 
de propunere nemaghiară, limba maghiară s’a 
propus .».•< succes" în 86, „fără succes" în 138...

Au fost aplicați de toți 424 învățători, 
dintre cari cualificați 314, necualificați 110 
(între aceștia 105 Românii).

învățătoare au fost de toate în comitat 69.

Ce vedem noi din aceste date?
Și unele lucruri bune, dar’ și unele 

mic, a căror îndreptare o punem la 
inima tuturor celor chemați a înpriji de 
creșterea poporului nostru: protopopi, 
preoți, învățători și inteligenți de tot felul.

Vedem cu mângâiere, că, pe lângă 
toată sărăcia lui, poporul român din co
mitat, tot susține încă 204 școale po
porale, din 334; că a mai deschis 14 
școale noue, și are deja vre-o 140 în
vățători cu pregătirea de lipsă. Un spor 
acesta față de stări mai slabe din trecut.

Dar’ asămănându-ne cu celelalte con
fesiuni, înapoiarea noastră față de ele, 
e încă mare și îngrijitoare!

De privim statul tnvdțătoresc, vedem, 
că din 116 înv. de stat, numai j sunt 
fără pregătirea prescrisă, pe când din
tre cei 240 înv. Români, 105 n’au pre
gătirea, deci aproape jumătate!

Dacă ținem seamă de numărul străi
nilor în comitat și de cel al Românilor, 

și socotim cam pe câte suflete de Ro
mâni cade o școală românească și pe 
câte străine una străină, earăși o deo
sebire isbitoare ne stă în față.

Suntem vre-o 250.000 Români în 
comitat și avem 240 școale; străini 
(Unguri, Nemți, Jidani etc.) sunt vre-o 
15.000 și au 130 școale, adecă pe 1042 
Români se vine o școală românească, 
pe când o școală străină (mai ales un
gurești) se vine tot la 115 suflete de 
ale lor!

Ce deosebire uriașă!
Nu vrem să ne măsurăm cu statul, 

nici nu ridicăm asupra nimănui vină că 
stăm încă așa slab, arătăm numai scă- 
dferea și punem la inima tuturor facto
rilor, și de jos și de sus, să-’și dee stră
duința a îmbunătăți această proporție.

De privim apoi câți din cei obligați 
la școală o și cercetează într’adev&r, 
aci ne vedem earăși stând rău de tot. 
Din 39.918 copii români de școală (gr. 
or. cu gr.-cat. laolaltă) abia 20.652 au 
cercetat-o, deci — pe jumătate! Pe când 
copiii celorlalte confesiuni, aproape toți 
au cercetat școală!

Sunt triste aceste stări dc lucruri, 
și noi avem cu toții datoria a stărui pe 
lângă poporul nostru, se-’și dee toți bă
ieții se învețe carte, căci foarte e ade
vărat cuventul: Ai carte, ai parte / N'ai 
carte: nai parte! Și noi într’adevăr 
avem slabă parte în această patrie, ear' 
că așa de slabă ne e partea, de vină 
e tare mult și faptul, că — așa de puțină 
ne e cartea! /

Când cineva din afară ori din cei 
mai de sus, vrea să pună o vorbă bună 
pentru noi, Ungurii ne arată cu dege
tul zicend: Dar tiite-i ce napoi sunt 
ritmași, și ’n privința asta și ’n ceea- 
laltă. Cum să-’i iau în socoteală serioasă 
ori să-’i pun alăturea cu mine? etc.

De aceea: mai multă grije pe treaba 
învățământului și pe desvoltarea și ri
dicarea școalelor noastre!

♦
Și acum o vorbă pe seama inspectoratu

lui »nostru< regesc ung. de școale dela Deva.
In mână cu raportul publicat de dl Wilt, 

am vrut să facem o asemănare, că anume 
din atâția și atâția Unguri obligați la școală, 
câți au cercetat-o, din atâția Nemți, câți ? etc. 
ca apoi să arătăm că ai noștri, Românii, ce 
rău au cercetat școala față de aceia. Dar' cu 
raportul acesta »oficios» în mână, dam pu
tut pace asimenarea 1 Căci eată ce ne ese:

au fost obligați la școală au cercetat școala

Unguri: , . . . . 3329 . . . . . .3830
Nemți: . . . . . 918 .. . . . 1259
Români: . . . . . 39961 . . . . . 20652
Slovaci: . . . . . 53 . . . . . 151
Sârbi: . . . . . — . . . . . 4 (?)
Croați: . . . . . 12 . . . . . — (?)
Ruteni: . . . . . 10 . . . . . 1

Adecă: Au fost de toți 3329 copfi ma
ghiari obligați la școală, și, în loc să mai lip- 
sască vr’unul din ei, cum lipsesc peste tot 
locul, fie din pricini de boală, fie scutiți din 
causa sărăciei etc., ei au cercetat școala 3839, 
cu .510 pui de Unguri mai mulți! De 
unde foc ’i-ai scos pe ăștia, dle inspector? 
Apoi Nemți obligați fiind 918, în școală ve- 
niau tot 1233), cu 341 mai mulți! Sârbi 
obligați la școală n’a fost nici unul, dar’ tot 
umblau 41 Croați au fost 12 obligați, dar’ la 
școală nici unul! Cam greu de crezuți

Ei bine, e asta statistică! Și încă «ofi
cioasă», publicată cu iscălitura vice-inspecto- 
rului ? Ce să poți întemeia pe astfel de sta
tistice chineze?

înțelegem că pe Jidovi ’i-ați înghițit din- 
tr’un hap, împărțindu-’i la rubrica Unguri și 
Nemți, dar' și Jidovi se arată la rubrica «con
fesiunii» că au fost numai 348, cam cu cât 
sunt puși «Nemți» mai mulți. De unde naiba 
’i-ați crescut dar’ pe Unguri cu 510 și pe 
Sârbi cu 98? Aceștia numai dintre Români 
au putut fi... forfecați, pentru-ca să mai scadă 
numărul «Valahilor»!..

O astfel de statistică însă, nu e statistică 
ci o adunătură de date scrintite, ce aruncă o 
slabă lumină asupra simțământului de respect 
ce-’l poartă statisticianii noștri față de ade
vărul pe care trebue întemeiată ori-ce statis
tică în lumea științifică și în state ce se pre
tind civilisate.

Oare așa de adevărată să fie toată 
statistica maghiară (scuturând adecă din mâ
necă la tot 3000, câte 500 pe deasupra?), 
statistică pe temeiul căreia spuneți că azi în 
Ungaria sunt Unguri 7—8 milioane?

„Ardeleana"
— Adunarea ei generală a XII-a —

Eată datele mai însemnate din raportul 
făcut de Direcțiunea institutului „Ardeleana" 
din loc, cătră adunarea generală a acționari
lor sei, la 24 Februarie 1897.

*
(Noua emisie de acții). Toate cele 2000 

de acții noue din noua emisie, în anul 
trecut 1897 s'au vândut. Astfel în 2 ani, 
institutul a putut vinde acții noue de 150.000 fi., 
ceea-ce dovedește încrederea publicului în in
stitut și prețul ce-’l pune pe acțiunile lui.

*
(Averea institutului). Fondurile proprii 

ale societății, deci averea acționarilor, a cres
cut în anul trecut < u 83.000 fi. fiind la finea 
anului de 326.000 fi. (250.000 în acții, restul 
fonduri strînse).

*
(Spesele de administrare) au rămas aproape 

aceleași ca în anul premergător, conducerea 
institutului ținându-se departe de ori-ce spo
rire de spese pentru personalul institutului, 
până nu va avea întâi asigurată și pe seama 
acționarilor celor noi cel puțin dividenda (10°/0) 
ce se dă azi celor vechi.

*
(Profit curat) a fost 28.162 fi. 99 cr., din 

care 890 fi. s’au dat spre scopuri culturale 
și de binefacere, și anume:

a) Pentru crearea unui fond pe seama în- 
ființândei „Reuniuni a agricultorilor români" 
din Orăștie și jur 250 fi.;

b) pentru crearea unui fond pe seama în- 
ființândei „Reuniuni de meseriași" 250 fi. (Azi 
amândouă aceste fonduri au deja câte 750 fi.)

c) pentru școala gr.-or. din Mărtineșdi 50 fi.;
d) pentru școala gr.-or. din Romos 50 fi.;
e) pentru școala gr.-or. din Sibișel 50 fi.;
f) pentru școala gr.-or. din Turdaș 50 fi.;
g) pentru reun. pompierilor din Orăștie 50 fi.; 
S’au anticipat spre scopuri culturale în

decursul anului 18971 140 fi.
*

(Cumpărare de moșii). Folosindu-se 
de dreptul seu din §. 51 al statutelor, în 
1897, banca a cumpărat dela Kerekes fânos 
din Balomir o moșie de 55 jugăre de pă
mânt. Acest om avusese la 16 locuitori de 

acolo ceva datorie, și le luase moșiile, 112 
parcele, și le pusese în vânzare. Banca a 
cumpărat dela el pământul laolaltă, ’l-a par
celat și ’l-a vândut tot în sat, la 59 locuitori, 
dobândind și ea ceva din acest trafic. Și 
Direcțiunea făgăduește a face și pe viitor ast
fel de operațiuni prin cari poate cuprinde 
moșii, sau poate scăpa moșii anumite, de în
străinare.

*
(Casse de păstrare rurale). O foarte 

frumoasă hotărîre aflăm în raportul Direc
țiunii de ăstan, hotărîre nouă și salutară: că 
adecă Direcțiunea are gând să înființeze prin 
comunele mai de frunte din acest ținut, casse 
de păstrare rurale, bănci sătești, care aduse 
în legătură cu institutul, pot fi de mare fo
los și comunelor respective și și institutului. 
Direcțiunea a prelucrat și un regulament po
trivit pentru acele bănci. Vom avea plăcerea 
a-’l putea publica la timpul seu pentru a fi 
cunoscut tuturor cetitorilor noștri.

In alte state mai înaintate, astfel de bănci 
sătești sunt cu miile! Nu-i sat mai de frunte 
să nu-’și aibă „cassa" sa mititică, buzunarul 
seu, aproape și folositor. La noi încă sa fă
cut un început în comitatul Sibiiului prin har
nica «Reuniune rom. de agricultură». Dee 
D-zeu să vedem cât de curând întrupat pla
nul de-a Înființa și în ținutul nostru astfel de 
mici casse de păstrare rurale, spre binele po
porului nostru.

Adunarea generală a primit și întărit și 
această propunere a Direcțiunii, ca și celelalte 
toate, îndeosebi însă pe asta și pe cea despre 
cumpărarea de moșii, le-a primit cu plăcere 
și cu laudă pentru Direcțiune.

*
(Noua zidire), precum am amintit, se va 

face în Strada Târgului (cam vis-ă-vis cu ho
telul «Coroana»), costând vre-o 40.000 fl. Va 
fi edificiu frumos, modern, cu 1 etagiu, cu 
loc din jos pentru o cafenea și o prăvălie, 
ear’ sus localul băncii însăși și un cuartir, 
ocupat poate de «Casina română».

*
Politica financiară a băncii.

— In atențiunea conducătorilor de bănci provinciale_

La discuția asupra raportului Direcțiunii 
și a felului cum se administrează averea in
stitutului, dl acționar I. M. cere lămuriri pri
vitoare la un lucru:

Din raport văd, zice dl M., că institutul 
are cumpărate hârtii de valoare (efecte pu
blice) în preț de vre-o 78.000 fl., pe cari a 
dat, firește, bani gata. In același timp însă, 
institutul are o datorie de aproape 90.000 fl. 
la «Albina» contrasă prin reescomptare de 
cambii. Efectele publice aduc institutului un 
venit de abia ear’ după datorie la
«Albina» plătește 6% întreb on. Direc
țiune, nu ar fi oare mai bine să vândă hâr
tiile de valoare, cari aduc interese, puține și 
să plătească datoria la bancă, unde se plă
tește camătă mai mare, căci prin asta institu
tul ar avea un profit de 1400 fl. la an?

Dl Dr. Mihu, directorul institutului, a dat 
adunării la această întrebare lămuriri pe cari 
aflăm de bine a le reda aci, fiind ele un mic 
program de politică financiară sănătoasă.

A dat întâiu lămurirea că din cele 78.000 fl. 
depuși în hârtii de valoare, 11.000 sunt ale 
fondului de pensiune, care după însuși regu
lamentul institutului, pot să fie depuși în hârtii 
de valoare; 23.000 sunt ale fondului de zi
dire. Fiind vorbă ca institutul să zidească 
ăstan o casă nouă, e absolut necesar, ca fon
dul de zidire să nu fie dat împrumut publi- 



: Pag. 30 — Nr. 8 REVISTA ORAȘTIEI 21 Febr. v. (5 Martie n.) 1898

cuini, ci depus în hârtii de preț, pe cari le 
poți preface în bani în toată bună-vremea, 
pe când altfel, dacă ’i-ai dat și pe aceștia îm
prumut ca să capeți ceva percente mai mari, 
ar trebui apoi să încetezi pe o vreme oare-care 
darea de împrumuturi, ca să-’ți aduni dela 
public acești bani când ai lipsă de ei.

Rămâne dar' că sunt depuse și hârtii de 
valoare 45.000, cari da, ar putea să fie date 
împrumut, fructificând mai bine ca în efecte. 
Dar’ privitor la acest lucru direcțiunea insti
tutului a fost de părere, că nici-odată să nu 
se dee toți banii împrumut publicului, ci, și 
dacă aduc percente mai puține, o parte din 
ei să fie depuși în hârtii de valoare ce se pot 
numai decât vinde și preface în bani. Eată 
de ce: La institut sunt depuneri spre fructi- 

. ficare peste 700.000 fi. între cari și sume mai 
mari, ca de 2000 fi, 3—5—10.000 și peste 
10.000 fi. Dacă ni-s’ar abzice de-odată 2—3 
astfel de depuneri mari și noi toți banii ’i-am 
avea afară la oameni, am fi siliți a înceta 
poate luni de zile, ori-ce plăți de împrumu
turi ce ni-se cer, ca să strîngem suma ce 
avem a plăti ridicătorilor. Prin asta firește 
institutul ar suferi în mersul seu regulat, pe 
când așa, din reserva de efecte publice, ori
când poți scoate o sumă oare-care spre a te 
ajutora. De aceea institutul mai bine e să 
treacă peste cele câteva sute de fi. ce ’i-ar 
putea avea mai multj dar’ să aibă această 
folositoare reservă.

Căci prin această măsură li-se dă chiar 
deponenților o garanță mai bună, că la vreme 
de lipsă institutul din ale sale proprii mijloace 
poate replăti sumele depuse aci, ceea-ce ri
dică mult încrederea cu care publicul ono
rează institutul.

Cât pentru datoria de 90.000 fi. rees- 
comptată la >Albina», a avut și direcțiunea 
și are mereu în vedere si o scadă. Să nu 
se uite însă, că nainte cu 4 ani această da
torie urcase la cifra de 240.000 fi. Atunci 
Direcțiunea singură s’a speriat de această ci
fră mare, și prevăzând că așa institutul va 
ajunge odată într’un impas: a hotărît scutu
rarea acestei stări de lucruri, prin scădere 
de 30—40.000 pe an (3000 fi. lunar), pe cari 
’i-am și plătit tot cu bani gata, (dând cu 
atâta împrumuturi mai puține) și coborînd 
acum datoria deja sub suta de mii.

Suma presentă a reescomptului nostru este 
normală, mai ales dacă ținem seamă de acea 
împregiurare, că, după măsurile luate de Di
recțiune în acest obiect, întreg creditul de 
reescompt, în present, nu se folosește spre alt 
scop, decât numai în serviciul depunerilor. 
Numai atunci adecă se recurge la acest fel 

de credit, când sunt a se replăti depuneri mai 
însemnate, și ne lipsește numărarubtrebuitor.

*
Am schițat aci aceste explicații ale dlui 

Director al »Ardelenei», pentru-că ele pot fi 
un îndreptar de mare folos pentru unele in
stitute simile ori mai mici, cari vor fi căzând 
în greșelile, de care, prin politica de mai sus, 
se ferește cu succes institutul «Ardeleana».

Treburi Orășenești

Concetățenii noștri maghiari din Orăștie, 
vor cu ori-ce preț să iasă cumva «biruitori» 
față de Sași și Români, în pricina cu ședințele
• politice» ale representanței. îndeosebi pe dl 
primar Acker, fiindcă a admis și condus acele 
ședințe, ar vrea să-’l >pună bine».

După-ce representanța i-a votat dlui primar 
încredere deplină, ei ar dori acum să- i stoarcă 
un fel de vot de neîncredere dela oficiile mai 
înalte. Și părându-li-să că «Szăszvăros» e lotuși 
prea neînsămnat pentru a pregăti prin el
• opinia publică» acolo unde le place și cum 
le place, și-au luat refugiul la „Hunyadu din 
Deva. In numărul trecut alui »Hunyad« un
• Hungaricus» îl atacă cu asprime de original
• hungaricus» de cei de dinainte de >Anonymus 
notarius», pe dl primar Acker, ne mai slăbin- 
du-’l din «grandoman» și doritor de-a ajunge 
»comes< săsesc și fișpan la Sibiiu I..

♦
Un mic efect au și avut deja aceste in

sinuări copilărești, întrucât însuși «nșpânul», 
nu cel alusionat viitor la Sibiiu, ci cel faptic 
dela Deva, s’a ridicat din tronul seu și a 
plecat la — Orăștie 1

Fișpanul visitează odată în an, prin Iu
nie—Iulie, orașele cu magistrat. Dela regula 
asta nu s’a abătut. De astă-dată însă, auzind
• țipetele» lui »hungaricus« și soții dela Orăștie, 
a alergat aici deja în 26 Februarie avisat nu
mai prin telefon, sub titlu că-’și face «visi- 
tația canonică» anuală, ce era să aibă loc cu 
4—5 luni mat târziu. De fapt a venit ca să 
poată zice, gură ’n gură, o vorbă de «mus
trare» oarecum, «nepatrioțiloi < conducători 
ai orașului, cari nu să lasă, majoritatea, con
duși întru toate de căprițele copiilor resfățați 
ai «ideii», de minoritatea aceleiași represen- 
tanțe.

E ridicul acest neastâmpăr și cam... puțin 
demn de posiția unui grand «representant al 
guvernului», să pășască și el în șirul răsvră- 
tiților și adevăraților tulburători ai liniștei și 
bunei înțelegeri de aici, cari mai puțini fiind, 
vor totuși cu ori-ce preț să se cocoțeze în 
capul representanței !..

Cu o cale rectificăm câteva erori ce s’au 
strecurat în raportul din numărul nostru trecut, 
despre «treburile orășenești».

Din raport, nefiind revăzut de autor, prin 
o sărire la culegere în partea despre ședința 
a Il-a, dela 23 Febr. a fost lăsat afară un 
pasagiu întreg. După cuvintele din utmă ale 
alineatului prim:.. Și a condus apoi azi votarea 
ce alaltăieri a tăgăduit’o» — avea să urmeze:

• Resultatul votării a fost, că majoritatea 
a primit întocmai propunerea dlui C. Antoni 
și a colegilor sei sași, dând vot de deplină 
încredere primarului, pentru ținuta sa în șe
dințele premergătoare și față de atacurile la 
care a fost expus din parte maghiară prin 
foaia locală.»

întregim raportul nostru despre acea șe
dință prin publicarea azi a acestui resultat.

S’au strecurat și 2 erori mai mici, una 
pe coloana primă a paginei a doua, în șirul 
34 și 35 din sus. unde e a se ceti «pe lună* 
în loc de «pe an»; — alta în șirul 13 din 
jos în sus a aceleiași coloane, unde e a să 
ceti «Membrul» I)idk (Gerd), în loc de Tokai.

Ceea-ce prin aceasta rectificăm.

Un vapor român soufundat în 
Marea-Neagrâ.

O întâmplare mișcătoare a avut loc în 
săptămâna trecută pe Marea-Neagră.

Vaporul român „Meteor"', care singur du
cea posta dela Constantinopol la Constanța, 
cuprins de o furtună groaznică în mijlocul 
mării, fiind isbit cu tărie de stânci, și a 
primit o spărtură la provă și apa a umplut 
despărțământul lui dinainte, dar’ nu pătrunsese 
în despărțământul mașinelor, nici în cel dina 
poi; astfel că vasul era sub apă numai pe un 
sfert din lungimea lui, și era nădejde că va 
fi scăpat.

Dar’ Vineri dimineața a început să sufle 
vântul tare, și valurile puternice lovind me
reu vaporul de stânci, au mărit spărturile; 
apa a întrat în celelalte despărțăminte și va
porul a urmat a se scufunda până a perit 
sub apă.

Căpitanul Coandă luase toate măsurile de 
scăpare și a și scăpat personalul, dar’ măr
furile de pe el, nu le-a putut, nici mașină
riile, nici nimic. Și erau pe el mărfuri de 
zeci de mii de floreni.

Statul român sufere, prin această scufun
dare, o perdere de un milion leii Și, durere, 
vaporul nici nu era asigurat.

„E prea mult“!..

Sub acest titlu «Tribuna» din Sibiiu în
cepe și ea să fie nemulțumită de aceea ce 
judecătoria ungurească face în chestia «Fon
dului lui Iancu».

După atâta «tractare miile nară» ce o face 
dlui L. Albini, acum începe a face supărare 
și institutului tipografic, editor al «Tribunei», 
pe care îl condusese ca «proprietar» dl Al
bini înainte vreme.

In 28 Febr. judele Gddri dela tribunalul 
din Sibiiu s’a dus la tipografie și ’i-a luat cu 
forța cărțile de socoată ce s’au purtat la in
stitut prin 1894, spre a le trimite tribunalu
lui din Alba-Iulia.

Din datele cărților, confrontate cu depu
nerile dlui Albini, tribunalul, întrucât ele nu 
conglăsuesc, vrea si- i facă vină dlui Albini, 
și nlcaz și nume riu institutului tipografic la 
care a servit, și pe care îl conduc azi domnii 
ce părea că găsesc mare plăcere în a scor
moni această chestie penibilă, până au ajuns 
să se sparie azi înșiși de urmările ce le-au 
tras după sine prin acele scormoniri.

Știri Politice

Visita Regelui Carol în Rusia.

Se telegratează din Petersburg știrea, că 
visita M. S. Regelui Carol al Romântei în ca
pitala Rusiei se va face în luna Iunie a anu
lui de față.

Se fac întinse pregătiri, ca manifestația de 
istorică suvenire, întrevederea oficerilor ruși și 
români ce au luat parte la răsboiul din 1878 
și defilarea lor împreună sub comanda Re
gelui Carol, — să fie o arătare măreață.

*
Din Macedonia.

Se știe că guvernul turcesc a recunoscut 
unele națiuni în Macedonia, dar’ pe altele 
nu. Pe unele le părtinește în paguba celo- 
ralalte. O face asta tocmai pentru a hrăni 
ură între acele națiuni, că de nu, întovără- 
șindu-se ele laolaltă contra Turcilor, ar avea 
greu de furcă cu ele.

• Le Nord», ziarul intereselor franco-ruse, 
disputând cu ziarele austro-ungare asupra 
Macedoniei, spunea însă mai zilele trecute, că 
astăzi:

. „Nu este vorba numai de a chezeșui li
bera desvoltare a limbilor bulgară și sir- 
bească, dar și a limbilor română și grecească, 
pe cari cei dela Haliplats din Vie na (minis
terul de externe) le place pur si simplu a le 
șterge din harta imperiului otoman.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI"
Vezi tu...

Aureliei B.

Cuminte cin’ era ca tine,
Știi fată,

Când îți rîdeai atât de bine
De dragoste, bat’o s’o bătăi..

Dar’ vezi tu, toate se răsbimă 
Odată, —

Tu astăzi plângi ca și-o nebună
De dragoste, bat’o s’o bată...

Elena din Ardeal.

Cum sâ-’ti zic?..
Ași voi, o scumpa mea prietenă, să uit 

numele tău I
Și în adevăr îl uit acest nume care a fost 

dat, de niște nașe proaste, și altor persoane.
Nu-’mi mai aduc aminte de silabele care 

te înfățișază; și îmi voi închipui, căci trebue 
cu toate astea să ai și tu un nume, voiu 
alege unul care să asemene cu noaptea pă
rului tău, scumpa mea, sau cu trandafirul 
buzelor tale, iubita mea, sau cu azurul ochilor 
tăi, adorata meal

Lasă-mă să mă gândesc.
Lucrurile astea sunt foarte grele, și tre

bue să fim cu cea mai mare băgaie de seamă...

Să vedem, cum ai putea să te numești tu ? 
Fiind că întunecata mărire a nopței înco

ronează fruntea ta palidă, mi să pare că nu 
ar fi discordant să te numesc...: NoapteI

Dar’ dacă iau bine lucrurile în samă, tu 
ai părul mai negru de cât Noaptea; trebue 
dar’ să-’ți caut alt nume.

Să zic că tu ești un trandafir roșu ca 
flacăra focului? Ahl Gurița ta este mai dră
gălașe și atrăgătoare de cât purpura tranda
firilor I

Și nu e nimic mai natural a gândi, când 
tu întârzii să vii la întâlnire, ca aceea: »Peh- 
tru-ce nu se arată încă, steaua viuă scăldată 
în albastru?»

Știu bine că privirile tale sunt mai ce
rești de cât cerul; ar fi să înjosesc privirile 
ochilor tăi dacă m’aș uita la cele mai fru
moase stele.

Ahl cât de mare e nedumerirea meal
Ei binel pentru-că tu ești mai drăgălașe 

și mai adorabilă decât tot ce este mărețul 
negru al nopții, decât purpura și azurul, pen
tru-că cele mai frumoase lucruri nu-’ți sea
mănă de cât spre a-'ți fi umilite, că nu-’ți 
seamănă în destul, nu voiu mai căuta să te 
numesc prin neîndestulătoare numiri.

Și ca tu să porți un nume în adevăr 
vrednic de perfecțiunea ta, un nume așa de 
peste putință de asămuit ca părul tău, scumpa 
mea, ca gurița ta, iubita mea, ca ochii tăi, 
adorata mea, te voiu numi simplu — tul

C.

Inimii.
Te-asemeni cu-o nebună fată
Ce-'și plânge mire ideal;
Plutești pe-al gândurilor vai,
Și ’n fundul zării ’ți-s’arată 

Eternul mal.

Ear’ malul este lângă tine,
Ci tu nu-’l vezi și tot te duci
Și brațele întinzi, s’apuci 
Atâtea frumuseți divine

Ce sunt năluci.

Sărmană inimă, se pare
Că dintr’untâi te-ai logodit
Cu-un dor de-apururi ne ’mplinit;
Azi are-un chip și mâne are 

Chip osebit.

Că nu-i nimic croit pe placul
Unor statornice dorinți;
Se schimbă gânduri si credinți, 
Și-același îți rămâne veacul

De suferinți.
G. Murnu.

Omul ou m&na ruptă.

Am întâlnit pe Edmond Legault, care 
îmi zise:

— Omul are vrășmași peste tot, și vrăș
mași cari răsbună bine când pot!

Uite, zilele trecute ’mi-s’a întâmplat o is
torie foarte neplăcută:

Am căzut de pe cal când mă întorceam 
dela pădure și ’mi-am frânt mâna dreaptă.

Dar’ tocmai atunci trecea pe acolo doc
torul R... și acest om este vrășmașul meu cel 
mai mare și cel mai neîmpăcat.

Ar fi prea lung să-’ți povestesc tot, că de 
ce; află numai că ’i am jurat o ură pe veci, 
pentru treizeci de mii de motive pe cari le 
am, și din cele mai grele.

In scurt, cad de pe cal și — îmi rup 
mâna dreaptă.

Doctorul R..., care trece din întâmplare pe 
acolo, aleargă și mă duce într’o farmacie 
vecină.

Iți închipuești mutra pe care o făceam I
Pe drum, cu toată grozava mea durere 

’i-am zis:
Pipăe-'mi pulsul, dar’ fără să-’mi atingi 

mâna, căci voiu fi silit să o retrag și ar avea 
o urmare rea...

Doctorul R... nu răspunse nici un cuvânt, 
dar’ mă făcu să plătesc scump această ură 
a mea, arătată cu atâta sinceritate chiar și în 
strîmtorarea în care mă aflam:

El ’mi-a pus mâna la loc dar’... pe dosi..
Și acum nu mai pot nici să-’i pălmuesc!
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„In ce privește Macedonia trebue si se des- 
lege chestiunea recunoașterii și a naționalită
ților nerecunoscute încă în Turcia P‘

*
„Viitorul Austro-Ungariei".

Marea revistă engleză «Revista Reviste
lor* publică un însemnat articol despre «Vii
torul Austro-Ungariei*.

Scriitorul articolului, un fost diplomat en
glez, prevede pentru monarchia austro-ungară 
o revoluție asemănătoare celei de acum 50 
de ani, dar’ mult mai gravă în urmările sale. 
Aceasta pe cuvântul, că guvernele din Viena 
și Budapesta nu s'ar putea răzima pe armată, 
din causa deosebirilor mari de neam și de 
limbă a elementelor ce o compun.

Asta e părerea ce el o primește în urma 
unei priviri mai îndelungate și adâncite asu
pra stărilor din această împărăție și a «dra
gostei* cu care popoarele ei stau unul lângă 
altul.

Obiceiuri streine, ne fac noue 
rușine.I

Orăștie, Febr. v. 1898.
Dle Redactai-,

Toate popoarele își au obiceiurile lor prin 
cari să deosebesc, ca și prin limbă, unele de 
altele. Nu toate obiceiurile însă sunt și bune 
din punctul de vedere moral, și astfel în 
scopul educațiunii popoarelor să păstrează 
bunele obiceiuri și să scot la iveală, ca un 
bun (comoară) a respectivului popor, pe când 
obiceiurile rele și demoralisătoare să delătură 
ca ceva primejdios chiar vieții poporului.

La poporul nostru încă aflăm o comoară 
de bune obiceiuri și este bine ca să le păs
trăm ca un bun moștenit dela străbuni, prin 
care ne deosebim de alte popoare și pe cari 
datori suntem a Ie cultiva.

Să observă însă că pe lângă obiceiurile 
noastre să introduc în sinul poporului și obi
ceiuri striine. Dacă acestea sunt moralisătoare, 
nu avem nimica contra introducerii lor, dar’ 
când acestea sunt menite a demor^lișa, sau 
chiar a batjocori credința și sentimentul reli
gios al bunilor noștri creștini, datori suntem 
a ne ridica glasul în contra astorjcl de „înoiri**.

Ca să arăt un exemplu voiu aminti, că în 
prima zi a sfântului «Post al Păresimilor*, 
când poporul nostru să apropie cu smerenie 
de sftul altar, cercându-’și pocăința, niște ușu
ratici din loc imitând obiceiul străin, s’au îm
brăcat iu diferite «costume* și astfel „mascați** 
au cutrierat stradele orașului nostru. La acest 
scandal chiar și străinii mirându-să ziceau: 
«D'apoi astfel postesc Românii voștri? Astfel 
își încep ei Postul Paștilor?* Ce să zicem noi 
însă la un atare scandal? Ni-să roșește fața 
și suntem loviți în simțul nostru de creștini 
și de Români care avem destule obiceiuri 
frumoase cât n’avem lipsă să luăm dela străini 
de cele rele.

Au lost vre-o 15 inși, mai ales tineri, dar’ 
și bărbați căsătoriți printre dânșii.

Ne place să credem că această «produc- 
țiune* ce ne-a făcut de rușine, provine numai 
din ușurătatea numiților și că pe viitor își vor 
trage mai bine seama și nu vor mai face 
astfel de scandal, străin de legea noastră.

li avem însemnați .pe toți și cu numele. 
Nu-’i publicăm însă de astă-dată spre a fi de 
rîsul celor cuminți, căci credena că-'și vor vedea 
greșala — ear’ de nu, altă dată le vom lua 
jos masca de pe față și i-om arăta cu degetul 
ca pe niște smintiți ce din oameni în toată 
forma să mânjesc în potrozul țiganilor și ne 
batjocoresc credința și bunele noastre obi
ceiuri străbune.

Un iubitor de bunele 
vechi moravuri.

De groaza publicului.
Foile din Madrid povestesc un caz de 

sinucidere a unui redactor dela o mare foaie 
spaniolă din America. Sânt ciudate cuvintele 
pentru care redactorul, în o scrisoare ce a 
lăsat după sine, spune că să omoară.

«Nu este lucru mai greu în lumea asta, 
zice el, decât a redacta o foaie. Dacă apar 
în gazetă mulți articli politici, abonații îi bagă 
de vină că-’i omoară cu atâta politică; dacă 
face puțină politică, zice că e o foaie proastă, 

I banală, plictisitoare. Dacă publică mărunțișuri 
picante, o numesc purtătoare de minciuni, 
dacă să ferește de acestea, să plâng că n'are 
curagiu să spună adevărul! Dacă publică 
glume și anecdote hazlii, zic că e mai curând 
foaie umoristică ce nu poate fi luată în serios; 
dacă redactorul înlătură din ea umorul, e 
pedant, cu aere de «sfânt*, acrit. Dacă scrie 
mulți articli proprii, originali, zic criticii că 
în locul slabelor producte originale, mai bine 
ar fi dacă ar da după alte foi lucrurile bune; 
dacă dă articli din alte foi, e „redactată cu 
foarfecă*! Dacă atacă persoane, corporațiuni, e 
foaie indiscretă, guralivă, acățătoare, o „gazetă- 
revolver*, dacă nu atacă pe nimeni, e lașă, 
n’are «convingeri*, e «plătită ca să tacă*! 
Dacă apără emancipația, îi sar în cap bărbații, 
dacă e contra emancipării, îi întorc femeile 
spatele! Dacă redactorul umblă la biserică, 
e o «sfântoaică*, dacă nu, e ateist, care vî- 
rește înstrăinarea față de D-zeu în familiile 
bune. Dacă e om ce cetește mult, e o molie 
de cărți, un filister, care n’are simț pentru 
«vieață*; dacă nu cetește nimic ci numai 
dă raită printre oameni, e un superficial și 
leneș! Dacă își plătește regulat cheltuelile foii, 
e un om ce s’a îmbogățit din sudoarea pu
blicului (fiindcă poate plăti), care stoarce pu
terea și inteligința colaboratorilor; dacă nu 
plătește, e un șvindler, ori un nenorocit ce 
nu-'și pricepe măestria, și d'aia nu poate trăi! 
Pentru ca toate aceste insulte să le scutur 
de pe capul meu, încheie desnădăjduitul re
dactor american, îmi trag un glonț în creer!NOUTĂȚI

întâiul transport de cucuruz. Precum 
aflăm, Marți viitoare, în 8 Martie n. se va în
cepe împărțirea celui dintâi transport de cu
curuz, 5 vagoane, ce sosește pe atunci la 
gara Orăștiei și a Șibotului, pentru comunele 
Romos, Romoșel, Orăștioara și Șibot.

Ce se ține de celelalte comune ce s’au 
înștiințat pentru cumpărare, li-se face cunos
cut, că în toată săptămâna vor sosi câte 5 
vagoane, care vor fi împărțite în șirul în care 
cumpărătorii s’au înștiințat.

Privitor la măsură și preț, să dă de știre, 
că măsura (ferdela) de 20 litri să dă pe aș
teptare de 6—7 luni, cu 1 fl. 20 cr., în care 
sânt socotite toate cheltuelile aducerii, și 
ostenelele, până în toamnă. In zilele din urmă 
cucuruzul s’a scumpit și să scifinpește mereu, 
Cucuruzul ce pentru acest preț să dă, e uscat, 
sănătos și vânturat.

Obligațiile, în urma înțelegerii luate de 
intreprinzători între sine zilele acestea, nu se 
fac cu cavenți, ci in solidum, câte un grup 
de 5—10 cumpărători stând toți pentru unul 
și unul pentru toți, buni.

«

Dl George Coșbuc, iubitul poet, să află 
de câtăva vreme bolnav în București. O boală 
grea de rinichi l'a pus la pat. Dar’ în zilele 
din urmă, spre bucuria tuturor Românilor 
ce-’l prețuesc după adevărata sa valoare, poetul 
să află mai bine, trecând peste greul boalei

♦

Asentarea la Orăștie, ținută în 1,2 și 3 
Martie, a avut următorul sfîrșit: Din 230 
flăcăi din clasa I, au fost asentați 87; din 
149 de cl. II, s’au asentat 16; din 125 de 
clasa a IlI-a, s’au asentat 36, de toți din 
504 datori a să supune asentării, s’au recrutat 
139, adecă 21* j. Anul trecut au luat 48* o.l

♦

O frumoasă fundațiune în Abrud. Re- 
posatul advocat Iosif Crișan, din Abrud, a 
lăsat prin testament toată averea sa (afară 
de 500 fl. din carnetele cărora să se servească 
parastase pentru dânsul an de an), ca ftin- 
dațiune, din care să se ajuture tinerii familiilor 
Crișan și Boer la școli. Venitul după averea 
lăsată urcă la 1300 fl. pe an. Când n'ar mai 
fi urmași din aceste două familii, averea să 
se întrebuințeze ca fond pentru ridicarea unui 
gimnasiu român gr.-cat. în Abrud. Urmașii 
acelor familii însă, rânduește testatorul, numai 
atunci și până atunci se primească ajutoare 
din fundațiunea lui, până si vor ținea de 
națiunea și biserica românească.

*
Moarte. Dl Dr. St. Erdălyi și d-na Vic

toria n. Bârdosy, au îndurat o grea suferință 
prin încetarea din vieață a lui Sabin Bârdosy, 
proprietar din Băiță, care după grele suferințe 
a răposat în Domnul la 1 Martie n. a. c., ca 
bun creștin, în etate de 32 ani, la Orăștie. 
înmormântarea ’i-a fost în 3 Martie. Trimi
tem întristatei familii condolențele noastre.

*

Schimb de visite intre oficerl austriaci 
și români. In 9 Febr. a fost în Ploești o 
petrecere a corpului oficerilor români de acolo. 
Au fost Invitați și oficerii armatei din Brașov, 
cari s’au și dus în număr frumos la petrecerea 
Românilor. Primirea ce s’a făcut oficerilor 
austriaci a fost foarte caldă, strălucită chiar, 
și oficerii brașoveni, ca să aibă prilegiu a se 
revanja, arangiază la 12 Martie și ei o pe
trecere, la care au invitat pe oficerii români 
din Ploești. Vor veni 12—14 inși. Oficerii 
brașoveni au gând să-’i primească în chip 
măreț pe vecinii români. Să va da în onoarea 
lor un mare banchet și seara vor lua parte 
la serata cu joc. In ziua următoare sărbări 
anume în onoarea oficerilor români și prânz 
comun.

*
Dl Dr. August Drăghici, ce să stabilise 

ca medic în Deva, fratele d-lui Petru Drăghici, 
protopretor la Săliște (I. Sibiiu), a fost ales 
Dumineca trecută, de medic cercual la Răși
nari (comit. Sibiiului). Dl Drăghici a fost ales 
unanim. Rășinărenii să pot felicita că dobârf- 
desc un medic bun și iubit de toți câți îl 
cunosc.

*
Comptabil la „Corvineana" în Hune

doara, în urma concursului publicat, a fost 
ales dl Vasile Osvadă, fost comptabil la 
„Steaua" în Petrovaselo. Dl Osvadă 'și-a 
ocupat postul Marți în 1 Martie n. c. Dl 
Nicolau Macrea, comptabilul de până aci al 
institutului, ales fiind comptabil la „Concor
dia" în Sibiiu, trece la acel institut.

*
Podul lui Traian renoit. Un nou pod 

peste Dunăre se va ridica între România și 
Sârbia la Turnu- Sever in. S’a încheiat un con
tract între România și Sârbia. România va 
ridica podul, ear’ Sârbia va clădi o linie ferată 
pe «Valea Timocului», legând Cladova cu 
Nișul, pentru-ca podul să stee în legătură cu 
căile ferate europene. Podul se va zidi toc
mai pe locul, unde odinioară era așezat isto
ricul pod al lui Traian. Câțiva ingineri, tri
miși de statul român, au constatat, că stîlpii 
podului lui Traian sunt destul de puternici, 
pentru a ținea noul pod. Trei statue, în mă
rime naturală, vor împodobi noul pod: una 
a marelui Traian, alta a Regelui Carol, a 
treia a Regelui Alexandru al Sârbiei.

*
Biblioteca parochială gr.-or. din Deva, 

de curând organisată și modern arangiată, 
pre-cum ni-se împărtășește, crește în chip 
îmbucurător. Onorata „Academie - Română" 
din București a dăruit acestei biblioteci câte 
un exemplar din operele editate de ea. Zi
lele acestea au și sosit la adresa comitetului 
parochial din Deva opurile, în valoare de peste 
500 jl. Comitetul parochial, întrunit în șe
dință a primit vestea frumosului dar, cu mare 
însuflețire și aplause la adresa înaltei corpo
rațiuni.

Numărul cetitorilor la bibliotecă încă se 
înmulțește zi de zi; azi sunt deja înscrise vr’o 
150 de persoane, mai ales tineret.

Pentru «Cartea de aur* a parochiei, încă 
s’au strîns deja 95 fl.

D-zeu ajute la și mai mult.
*

Voinicie patriotică în Brad. Din părțile 
Bradului se scrie ziarului »T. R.« următoarele: 
Intr’o Joe mă duc la târgul Bradului. In 
strimta piață a acestui orășel era sfară mare 
Un gendarm alăturea de un plăieș dela co
mună mergând dela șatră la șatră confisca 
dela «Grecoițe* (femeile ce vând în șatră) 
toate panglicele tricolore române. Ba, voini- 
cosul gendarm merge și în dugheana Jidanului 
de unde cumpăraseră grecoițele frumoasele 
pantlici — și confiscă și de aici întreg depo- 
situl spunând marele gendarm salvator al 
patriei că atari pantlici nu e ertat să se vândă. 
Ear' în alta Joe — fata unui Rutean a tre
buit să-’și arunce din păr pantlica tricoloră. 
O să ne așteptăm ca ministrul nostru de 
esterne se vestească în întreagă Europa, că 
aici la noi în Ungaria «pantlice tricolore ro
mâne sânt oprite* și în comerciu, și anate- 
misate ca unele, cari scot ochii gendarmilor 
maghiari. Pre-cum se vede nu numai că noi 
românii suntem un pericol pentru patriă, ci 
și vestmintele noastre, și chiar pantlicele ce 
le pun fetițele ’n păr. Halal I de libertate 
ungurească.

♦

Societatea română de consum în Hal- 
magiu. Ne bucurăm din inimă de câte ori 
auzim despre înființarea colo ori colo a vre
unei noue însoțiri economice ori culturale 
românești. Și acum ear’ avem un atare pri
legiu. Inteligința română din Hălmagiu, la 
stăruința harnicului protopop gr.-or. Ioan Groza, 
a hotărît si a și făcut primii pași pentru în
ființarea unei ^Societăți românești de consum", 
pe acții. S’au subscris deja 200 acții de câte 
100 fl. și subscrierile să urmează. Să le ajute 
D-zeu I

*

Englezii printre noi. Una din cele din
tâi societăți de cumpărat băi de aur, «Ex- 
ploratior Compagny* din Londra, cumpără 
în timpul mai nou băi de aur în Ardeal. In 
comitatul nostru a cumpărat la Criștior (lângă 
Brad) băile Cireata, Valea-Arieșului, St. George 
Paltin, etc.

Notită Literară.»
toate“, nuvele de Virgil Onițiu, au 

apărut la Brașov. E un volum ce face onoare 
producțiunii literare ardelene. Dl Onițiu a 
câștigat simpatia celor ce urmăresc publicațiile 
literare dela noi, deja prin nuvelele ce puc- 
lica în „Foaia Ilustrată" redactată de Dr. D. 
P. Bar cian în Sibiiu pe la 1890, și în „Tribuna" 
de prin aceiași ani, unde fusese scos la iveală 
ca un tiner (pe atunci pare-ni-să încă student 
universitar) scriitor de care să leagă frumoase 
speranțe, apoi prin „Vatra** din Bucureși. Azi 
dl Onițiu răspunde acelor speranțe prin pu
blicarea unui volum, care într’adevăr e o po
doabă a literaturii noastre, atât ca cuprins, 
ca tendență, cât și ca limbă dulce, curgătoare.

Fiecare familie inteligență română, să-’și 
țină de mândrie a ei a-’și împodobi masa cu 
volumul d-lui V. Onițiu. A să cere la libră
riile române din Brașov sau Sibiiu.

’ ♦

„Moda Ilustrată^ ce apare în București 
de vre-o jumătate de an, cu preț de șase floreni 
pe an, e din ce în ce mai bună, mai plăcută, 
mai vrednică să o aibă familiile române. 
Atât tipurile de haine pentru dame cât și 
cuprinsul literar, bogat și ales: nuvele, poesii, 
un roman, sentințe, îndrumări pentru casă, 
etc. etc. sânt de tot plăcute, făcând foaia tot 
mai iubită celor-ce o au. A se cere la Bu
curești (Pasagiul Maca).

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Dorului... Ha, ha, ha! Apoi să nu pufnești de rîs 

la astfel de ,.declarații publice", ca cea alui „Caesar 
11“ din foaia trecută? Și să nu-'ți fie ciudă? Ai putea 
matale crede spusa aceluia domn, că pentru „o lume", 
nu pentru o fată, tot nu s’ar putea sfădi cu mine?...

Dota
Knurr... Reintors „din teri streine", te salută din 

depărtări cu bine... Sfîr.

FEL DE FEL
Amicii se împart în trei feluri: în amici 

pe cari îi iubim, în amici pe cari îi suferim 
și în amici pe cari îi desprețuim. Cei din
tâi se numără în uniuni, cei de al doilea se 
numără în zecimi, ear’ cei de al treilea în 
sutimi.

♦
La menagerie.
Păcală și Tândală trec înaintea cuștii lei

lor. Deodată Tândală strănută cu sgomot:
— Dar’ ce, ești nebun? îi zise Păcală. O 

să sperii leiil

POSTA REDACȚIEI.

D. E. S. în B. Mare mulțumită. Credeam că 
ne-ați uitat cu totul. Ne-a făcut o plăcută suprindere.

Dlui I. B. în V. Nu vor sta lucrurile chiar așa 
de trist. DTa pare că porți ochelari prea negri... Os
tenește odată până la noi să „băsăduim" nițel și cred 
că te duci cu ochelari mai trandafirii cevași...

Mulțămită publică.
— Balul pompierilor din Orăștie —

Comitetul arangiator al «Balului pompie
rilor* din Orăștie, aduce mulțumită publică 
tuturor celor-ce au participat contribuind la 
reușita așa de frumoasă a balului, și îndeo
sebi acelor onorați participanți cari au mărit 
venitul balului și prin suprasolviri.

Au suprasolvit anume dnii:
Dr. Ed. Antoni 3 fl. 50 cr., M. G. Zobel 

2 fl. 69 cr., Frentziu, sublocotenent 2 fl. 5 cr , 
I. Muntean, subjude 2 fl. 5 cr., I Megyaszay 
2 fl., Romul Nicoară 1 fl. 20 cr., Tokai Ala- 
dâr 1 fl. 20 cr., Dr. Toth 1 fl., Dr. B6ck 1 fl„ 
Mfiller, hotelier 1 fl., Antoni, rector 1 fl., 
D-na preoteasă Amlacher 1 fl., Vlad, neg. 
de piei 80 cr., N. N. 50 cr., I. D0rner50cr., 
GOnczy Săndor 50 cr., Friederic Prunk 50 cr., 
Ptach, loc.-col. 50 cr., Guido Schunn 30 cr., 
Rudolf Antoni 30 cr., Corvin sen. 30 cr., 
Kotschofsky, comisar fin. 20 cr., d-na Pogâny 
20 cr., Nemetz, sublocot. 20 cr., Fischer, lo
cotenent 20 cr., Molnar 20 cr., Melicska, ho
telier 20 cr., Jean, oberkelner, Ferenczy, în
vățător, Bocz Samu, N. N., protopop, Kapron- 
czay Mat., Berekszâszy, I. Vulcu, Roth Mor, 
Schuster, forestier-suprem, Richter Josef, Ne- 
mecsek H., Klausmann, Hartwich Fr., Petro- 
vici, major, Kirchner, sublocot., Carol Le- 
witzky, Zwillinger, Hermann N„ Frendlovsky, 
și Hafner sergenți, C. Grosch, W. Amlacher, 
Procinkievici, H. Acker, H. Graef, Richter jun. 
toți câte 20 cr.

In total au incurs astfel: 230 fl. 80 cr. 
Spesele au fost 140 fl. 80 cr. A rămas deci 
un profit curat de .90 fl.
Pentru redacție responsabil: Petru P. BarlțiUi
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Cojocar nou, Român,
în Sebeșul-Săsesc.

Subscrisul îmi iau voe a aduce 
la cunoștința tuturor fraților țerani 
din Sebeș și jur, precum și din 
Orăștie și jur, că mi-am deschis 

cojocăria mea proprie
și m6 îmbiiu sfe fac ori-ce lucru ce 
s£ ține de această măestrie, ori-cât 
de fin, în vreme scurtă, trainic și 
cu preturi creștinești, frățești!

Lucrătoarea îmi este în casa 
părintească, în Sebeșul-săseso, 
Strada Boboșiestilor, Nr. 22.

Mă rog să fiu căutat în număr 
mare, făgăduind lucru bun și frumos.

(315) 2—3 Petru Opincariu, 
înăestru cojocar în Sebeșul-săsesc.

o-?) PrăYălia de i-*
Specerie, Sticlărie și Porțelan

a firmei

C. Wallepagi
din Orăștie (în piața principală), cu un 
mic deposit de mărfuri,

■e poate oumpera îndată!

Localitățile intreprinderii constau din:
1 local mare de prăvălie cu vitrină

și Magazin.
1 mare magazin în casă.
1 pivniță mare în casă.
1 pod marc, cu trei etagere.
Chiria anuală 350 fi. v. a.

000000000000000®
Icre si Peste

J J

Subsemnatul am onoare a aduce la cu
noștință onoratului public, că posed în ma
gazinele mele din Orăștie (Szăszvăros) și 
Brașov, toate felurile de pescărie sărată și 
proaspetă, precum: Crap (Seran) de difierite 
mărimi și greutăți; Norun, Somn (fără cap 
și fără oase), Platică (Veneriga) de diferite mă
rimi, Lacherda (Lapardon), precum și

Icre negre de România, moi și tescuite, 
Icre roșii, moi și tescuite, Măsline etc.

Vânzare en gros și en detail.

La cerere trimit și pachete prin postă în 
toate părțile, cu prețurile cele mai eftine.

Asemenea în Hațeg și Brașov, am de
posit de aceste mărfuri.

(318) 1-3 Vas iii e N. Bidu,
în Orăștie (Szăsivăros) și Brașov

0QO00O000O00O0Q0

„ARDELEANA**
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII IN OREȘTIE.

<w> Qoncurență publică.
Institutul nostru dorește a ridica în anul acesta O zidire nouă pe rea

litatea sa din Strada Tirgului din loc.

Pentru predarea zidirii oontemplate în Întreprindere pe lângă 
o sumă paușală, prin aceasta se q^irie oonourență publioă ou 
termin până la 30 Martie st. n 1898

Planul de zidire, preliminarul de* spese, precum și condițiile de licitare 
și contract, pot fi luate în privire cu începere de astăzi în biuroul institutului 
nostru în orele regulate de gestiune.

Preliminarul speselor se urcă, la 38.900 fi. V. a.
Cei-ce doresc a reflecta la această intreprindere, sunt poftiți a-’și înainta 

până la terminul sus indicat ofertele lor, instruite în conformitate cu condi
țiile de licitare.

Licitare verbală nu se va ținea.

Deschiderea ofertelor intrate va urma înAbiuroul directorului executiv în 
jz Martie 1 <??<?, la 10 ore înainte de ameaz * ear deciderea asupra primirii 

acelora, în cea mai de-aproape ședință a direcțiunii.

Orfeștie, la 25 Februarie 1898.
Direcțiunea.

1

Păziți-ve sănătatea!
Tuturor celor-ce sufer de boale de piept, 

de boală de apă, de mistuire neregulată, du
reri de stomac, de reumatism, guturai și alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boalele de copii, 
se recomandă cu multă căldură

Medioamentele Kneippiane
pregătite strict după îndrumările celebrului 
S. Kneipp, și întrebuințate cu cel mai mare 
succes de mii de bolnavi.

Se pot căpăta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Tulius Scliopper 
în Oravița (Krassd-Szdrăny tn.).

‘ Catalogul tuturor medicamentelor 
(leacurilor) cu prețurile lor, se trimite, la 
cerere, ori-cui gratis ți franco din numita 
apotecă !

(281) 9-10

: Deposit de lemne tăiate pentru lucru.

1

Am onoare a aduce la cuno- 
r ștința on. public, că am deschis în 
F Drumul țerii Nr. 82, în casa unde 
[ s’au extrădat pașapoartele, un de- 
r posit pentru tot felul de lemne de 
r lucru, scânduri, lăți, și bârne 
t de edificat cu cele mai moderate 
E prețuri. (312) 2_4

L Rog deci onoratul public pentru 
r binevoitorul seu sprigin.

1

î

Cu toată stima
Adolf Feigenbaum.

-

Baie de aburi, basen si vane, în Orăștie
/ ’ ’ t

— Strada Fărăriei Ș. z= 
Proprietatea d-lui S. Birthler.

încălzire centrală! Cea mai mare eleganță și oomodltate! 
Cea mai mare ourățenie! Arangiament pentru toate trebuințele! 

Preturi ieftine!
în baie se întrebuințează numai apă de rîu strecurată!
Toate conductele (aparatele), pentru a fi asigurate contra ruginei, sunt 

făcute din aramă roșie ! Fiecare vană e provezută și cu un douohe!
PREȚURILE BĂILOR:

Abonament pentru 12 băi de abur . 5 fi. 11 O baie singuratioă de abur . . 50 cr.
Abonament pentru 12 băi de vană . 4 fi. 11 O baie singuratică de vană . . 40 cr. 

în fiecare Duminecă baie comună de basen, â 25 cr. de persoană.
Ordinea de soăldat, în baia de aburi:

LUNI: Domni.
MARȚI: Dame.
MERCURI: Domni.
JOI: Dame.

VINERI: Dame.
SÂMBĂTĂ: Domni.
DUMINECĂ a. m.: Domni.
DUMINECA d. a.: baie comună

Baia de vane stă la disposiție atât pentru domni cât și pentru dame, in toate zilele.
Bilete și cărți de abonament se pot căpâta în însw^î localul băii (Strada

Ferăriei S.), apoi în tipografia fraților Schuller, în prăvălia domnului F. F. 
Widmann și în cofetăria dlui J. Eisenlrurger.

Onoratul public este respectuos rugat prin aceasta, a onora baia mea 
prin întrebuințare uumăroasă.

Cu toată stima:

S. BIRTHLER.(263) 10—26

a
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SOCIETATE PE ACȚII

Primește depuneri spre fructificare sub următoarele condițiuni:
1. Depuneri făcute de particulari cu anunț de 30 zile cu 5%.
2. Depuneri făcute de particulari cu anunț de 3 luni cu 5z/^°/o«
3. Depuneri făoute de biserioi, șooale, oorporațiuni cultu

rale, ori ou soop de binefacere ou 6%.
Permițend starea cassci, depunerile se replătesc îndată și fără anunțare.

Contribuția erarială pentru sumele depuse se plătește prin societate. 
Regulamentul special pentru depuneri, la cerere se trimite ori-și-cui gratuit. 

Depuneri, ridicări și anunțări se pot face și prin postă și se resolvă cu reîntoarcerea ei,

(291) 4- DIRECȚIUNEA
Cajseei ia Mer«jurea“

SOCIETATE PE ACȚII 
y ,rY^Y » r» t v t 11 y ° yvyv
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„MINERVA" institut tipografic în Orăștie.


