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„ASTRA"
Acesta e numele acelei instituțiuni, 

care în zilele acestea ne-a procurat o 
adevărată bucurie.

Amintind despre vieața noastră pu
blică din ultimii trei ani, istoria va scrie 
cândva pe o pagină a sa că: «atunci 
’i-a cuprins pe Români o toropeală și 
somnolență ca pe vreme de nor și 
ploaie și conducătorii lor de toate fe
lurile, în lipsă de altceva îi duceau la 
«învingeri morale» uneori mai desas- 
troase și decât perderile din toate punc
tele de vedere, și mai ales din punctul 
de vedere moral. Pentru-că, abstrăgend 
dela altele, îi făcea să-’și peardă și ei 
înșiși respectul de sine arătându-le că 
nu sunt nici eroi și nici puternici, pen- 
tru-că aceștia nu mințesc nici-când. Fă
ceau, ca pe aceeași vreme generalii 
spanioli din Cuba, cari depeșau acasă: 
«Am bătut pe insurgenți de ’i-am stins, 
mai trimiteți 50.000 infanterie și 100 
tunuri», ear’ când trebuia să-’și recu
noască și înaintea lumii câte o înfrân
gere suferită din partea insurgenților 
sau Americanilor, reclamau pentru sine 
sus și tare învingerea morală și se îm- 
bătau, dar’ numai pe sine, cu ea; însă 
nu astfel ca să fie conștii că ei au avut 
vr’un succes, fie și moral, care de alt
fel fără cel real e așa de rar ca cor
bul alb, ci ca lumea să-’i țină de în
vingători, cel puțin morali. Astfel de 
învingeri morale au tot secerat, și atâ
tea, până când au perdut totul.

Noi credem că istoricul, care va 
scrie astfel, va fi cel mai adânc și te
meinic cunoscător al vremurilor noastre, 
pentru el trecute.

Căci într’adevăr am avut de înre
gistrat și noi până acum atâtea învin
geri și succese «morale», încât, afară 
numai dacă am fi niște oameni, cari 
nu cunosc nici o cumpătare, ne-am fi

săturat de ele până ’n gât, chiar și dacă 
ar fi fost altceva mai bun. De aceea 
îi rugăm pe toți, câți comandă câte o 
parte mai mare sau mai mică din Ro
mâni, în privința politică, economică, 
culturală, socială sau literară, pe gene
rali și căprari, ca afară de locuri, unde 
ne e imposibil- să câștigăm alte succese, 
decât morale, ca în congregații și mu
nicipii, să ne mai ducă și la învingeri 
reale. Altfel perim «cu zile în sin».

Să nu ni-se răspundă, că Românii, 
cel puțin acum, nu sunt buni de-a face 
cu ei nimic. «O turmă de oi condusă 
de un leu face mai mult, decât o turmă 
de lei conduși de o oaie», zice Homer.

Dar’ oare se fie Românii un popor 
atât de miserabil ?

Nu credem! Și nu credem pentru- 
că tocmai în anii aceștia, cari vor fi 
pentru noi totdeauna de tristă memorie, 
s’au dat strălucite dovezi despre con
trarul: adunările generale ale «Astrei» 
la Lugoj, «Societății pentru crearea unui 
fond de teatru» la Orăștie și pe cât 
putem judeca după rapoartele scurte și 
nepublicate încă întregi, a «Astrei» la 
Beiu.ș.

E imposibil a înainta numai pe un 
teren, fără a înainta în același timp și 
pe celelalte. Și avem atâtea de făcut 
pe toate terenele, și pe fiecare Român 
inteligent se vin atâția oameni din po
por și-’i stau la disposiție atâtea forțe, 
încât străinii ne invidiază. Și fiecare 
minut ne e scump.

Să caute fiecare în jurul seu și va 
vedea câte sunt de făcut. Să pună 
apoi mâna pe lucrul, la care se pricepe 
mai bine și cătră care mai mult îl trage 
inima și cu ațâți oameni, câți va putea 
aduna în giurul seu pentru scopul res
pectiv să lucreze înainte până va ter
mina, ori de sunt constituiți în vre-o 
societate după toate formele, ori de nu, 
cu titlul de director, președinte, secre
tar etc. sau fără nici un titlu; căci nu

acestea îi dau puterea de a munci, ear’ 
ocasiune află câtă vrea, și fără ele. In 
toate țerile și totdeauna au fost și sunt 
oameni, cari fără nici un titlu sau post 
formal muncesc pentru progres și 
binele comun mai mult și mai cu suc
ces decât toți miniștrii de pe vremea 
lui, și săteni, cari muncesc mai mult și 
mai cu succes decât primarii lor.

Acelora, cari s6 tem de pedeci ca: 
intrigi, calumnii, invidia și altele, le adu
cem aminte că Românul mai nainte de 
a pleca la drum socoate cât timp îi va 
trebui, cumpănește toate eventualitățile 
unei ploi, a unui vânt rece etc. și să 
pregătește pe cât poate, să le facă față, 
apoi își face cruce și pleacă cu D-zeu 
înainte; însă nici-când nu va întrelăsa 
o călătorie sau un lucru pe care trebue 
și voește să-’l facă și nici-când nu se va 
opri în drumul lui, afară numai dacă 
nu e slugă, trimis de stăpân. Pentru-că 
Românul nu e laș.

Și dela țăranul român ar putea în
văța toți cărturarii noștri mai mult de
cât din toate cărțile din lume.

Pentru-că aceeași însuflețire puter
nică și sinceră, vreau să zic fără frase, 
aceeași resoluțiune întru urmărirea sco
pului, tact, prudență și energie a dove
dit și Asociațiunea în acești ani de 
grea încercare și prin aceasta a sece
rat o învingere reală în Bihorul ador
mit de mult, pentru-că întinde și întă
rește imperiul limbii și culturii româ
nești, pentru-că face să ne mai și salte 
inima de bucurie și ne înseninează frun
țile înnorate de grija viitorului, și pen
tru-că în același timp ne învață și școală, 
cum putem să ajungem aceea-ce voim 
pe ori-ce teren, fie slăvită de tot Ro
mânul !

Să fie lăudați, iubiți și respectați 
cari o au condus și toți câți la Lugoj, 
Sibiiu, Mediaș și Beiuș ’i-au ajutat la 
învingere și au conlucrat pentru înain
tarea ei, cu mult și cu puțin, cu punga,

sfatul și fapta, care cu ce și cu cât a 
putut!

Onoare celor-ce pe ori-care teren 
vor urma aceeași cale!

Manifestul Țarului.
Cel mai puternic împărat al lumii, 

Țarul Nicolae II. al Rusiei, a publicat 
prin ministrul seu de externe, contele 
Muraviev, un Manifest, care a fost adre
sat tuturor țerilor și statelor, în cate 
se propune o desarmare generală.

Acest manifest a produs o mare 
surprindere în toată lumea. Deoare-ce 
e aproape de necrezut, ca acel împă
rat, care e considerat ca cel mai mare 
primejduitor al păcii, să aducă o ast
fel de propunere.

Două țeri se află, cari privesc mai 
cu neîncredere acest manifest, și aces
tea sunt Francia și Anglia.

Francia crede, că cu acest manifest 
Țarul voește să le tragă numai pe 
sfoară, și e mâhnită, că Germania a și 
scris deja Țarului, că îl va sprigini din 
toate puterile pentru a duce la înde
plinire această propunere.

Anglia zice, că această propunere 
îi poate fi de folos ori-cărei puteri, nu
mai ei nu.

Afară de aceste două țeri, toate ce
lelalte își exprimă bucuria asupra aces
tei propuneri, care și dacă nu se va 
putea realisa, totuși are o mare însem
nătate istorică pentru totdeauna, căci 
ea vine dela Țarul tuturor Rușilor.

O foaie germană, «Hamburger Kor- 
respondenz», aduce știrea, că între îm
păratul Wilhelm II. și între Țar ar fi 
decurs deja pertractări foarte amănun
țite asupra acestui lucru, și ar fi ajuns 
la deplină înțelegere.

Foaia socialiștilor numită «Vorwărts» 
scrie, că această propunere e adânc 
chibzuită și e dată în lume, pentru a

FOIȚA „REVISTEI ORÂȘTIEI" Intre doue Yerișoare.
Nu vă puteți închipui cât de plictisitor, 

ba chiar cât de nenorocit este, când cineva are 
două verișoare, cari se aseamănă prea mult 
una cu alta și când vrea să ia pe una din 
ele... de soție!

Profira și Elisa sămănau într’adevăr prea 
mult una cu alta pentru-ca să poți alege.

Inchipuiți-vă doi trandafiri înfloriți pe ace
eași ramură 1 având aceeași formă, aceeași 
coloare, același miros...

In cașul acesta îți mai rămâne încă mij
locul simplu să rupi ramura și să-’ți iei pe 
amăndoi trandafirii.

Dar' când ai ca amice două surioare ge
mene, amândouă blondine, amândouă albe ca 
crinul, amândouă cu doi ochișori albaștri, 
cu două buzișoare rumene, cu două salbe 
compuse din treizeci-și-doi de dințișori de 
sidef, cu grumazul lăptos încadrat de același 
guler de catifea neagră... — îți pierzi mintea!...

Pe lângă aceasta amândouă cu același ca
racter... cu aceleași calități... și cu aceleași 
defecte... niște defecte foarte mici, ca de exem
plu de a se pYivi din când în când în oglindă... 
(la vârsta de optsprezece ani aceasta se iartă!) 
și de a se lăsa să fie rugate puțin,., oh! nu-

mai puțin de tot., ca să-’ți cânte., cu al lor 
același glas melodios.

Pentru calități aveau un mănunchiu, aveau 
aceleași inime bune, compătimitoare; aceleași 
maniere gentile, plăcute, previitoare...

Ele aveau până și aceeași voce, același 
obiceiu de a-ți turna ceaiul.

Voiam să mă ’nsor! Voiam să-mi iau de 
soție pe una din amicele mele... dar’ pe care ?

’Mi-se păreau exact tot așa de bune, tot 
așa de frumoase, tot atât de grațioase una 
ca și alta...

Ele aveau aceleași idei, aceleași gusturi... 
Ele ziceau, »da« în același timp... se roșiau 
în același timp... mă făceau să surîd amân
două în același moment.

Cu toate acestea, când cineva vrea să se 
’nsoare trebue să aibă o preferință.

Nu puteam să le trag la sorți... nu puteam 
să pun mâna la întâmplare pe un cap blond 
de zînă, și apoi să mă uit de două-ori ca să 
spun!...

— Hei, dar’ e Profira 1...
Sau:
— Hei, dar' e Elisa 1 Aceasta va fi pui

cuța mea I..
Ele sămănau atât de mult una cu alta, 

că însăși părinții lor le-ar fi confundat... dacă 
n'ar fi avut una o panglicuță albastră... cea-

laltă o panglicuță roșie la gât, prin care se 
deosebiau una de alta.

Era vara! Eram învitat să petrec câteva 
zile Ia țară pe moșia părinților lor din jude
țul Ilfov.

Mă gândii:
— Acum am să le observ bine, și îndată-ce 

voiu descoperi cea mai mică deosebire, voiu 
alege pe aceea, pe care o voiu luai...

Din momentul care sosii printre ele, în
cepui observațiunile mele.

Profira și Elisa veniră la dejun, amândouă 
în rochițe albe, cu singura deosebire a celor 
două panglicuțe, pe cari le-am pomenit mai 
sus.

— Bună ziua. Gogule! îmi spuseră ele 
în același timp.

La masă amândouă aveau aceeași purtare 
elegantă și gentilă.

Când una vorbia, ceteam în ochii celei
lalte că ea ar fi zis același lucru.

Eram încurcat!
Nu mai știam pe care s'o iubesc.
După dejun ne plimbarăm prin grădină.
— Ce floare preferi, Eliso? întrebai eu 

crezând că voiu deslega astfel problema ~în- 
surățeniei mele.

— Trandafirul roșul zise Elisa cu un aer 
încântat,

Pe g&nduri.

...Și privesc în depărtare 
Stoluri lungi de rânduneie
Și ca ele-așa driunețe-’s 
Toate gândurile mele.

Nisuințele le mină
Pururea și în tot locul,
Insă pas cu pas din urmă 
Le tot paște nenorocul.

’Mi-am fost zis cu hotărîre, 
Și ’mi-am zis în multe rînduri
Să mă las în voia soartei
Și să nu mai cad pe gânduri;

Dar' 'mi-a fost cu neputiuță,
Căci nu sunt stăpân pe ele, — 
Și tot trec cum trec în zare 
Stoluri lungi de rânduneie.

/. N. R.
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o duce în rătăcire. Zice că Rusia prin 
această acțiune nu are alt scop decât 
acela, ca s6 încungiure isbucnirea râs- 
boiului cu Anglia, care ar putea fi 
foarte periculos pentru ea, deoare-ce 
pentru acest răsboiu nu e destul de 
pregătită, și că manifestul Țarului nu 
ar fi pacea eternă, ci din contră înce
putul unei mari vărsări de sânge.

Carierele vieții.
Industria națională.

In articolul trecut am văzut absoluta ne
cesitate a clasei industriale la noi, precum și 
câteva trăsuri generale din ramîficațiunile aces
tei cariere.

Rămâne să atragem atențiunea publicului 
românesc, mai ales a părinților, asupra even
tualelor urmări desastroase, cari trebue pre
venite și delăturate.

E vorbă de Înstrăinarea industriașilor 
noștri.

Lipsiți de o masă compactă și organisată 
a industriașilor români, sântem siliți a ne 
trimite băieții la măiestri străini. Astfel în
vățăceii noștri ajung în un mediu cu totul 
străin, și isolați de influența națională, ne 
pomenim că puțin le mai pasă de mândria 
și durerile noastre naționale, și să perd cu 
totul In mulțimea acelor oameni, cari dacă nu 
subtrag, de bună-seamă nu adaugă nimic la 
torțele noastre, ca individualitate etnică.

Ei bine, pentru-ce ne-am jertfit noi ?
Jertfitu-ne-am ca să nu avem nici un fo

los de ostenelele noastre, sau ne-am jertfit 
pentru-ca alții să adune roadele secerișului 
nostru ? 1

Nul
Industriașii noștri s’au ridicat din mijlo

cul nostru, al nostru sânge curge în vinele 
lor și ale noastre interese trebue să le zacă 
la inimă. Din mijlocul nostru s’au ridicat și 
în mijlocul nostru au să-’și petreacă zilele vieții.

Trebue să formeze și ei o parte a clădirii 
noastre naționale, să umple golul care se sim
țește și care ne istovește puterile.

Sântem săraci; străinii au o industrie bine 
organisată și multe avantagii, cari la noi nu 
există, dar’ să avem cel puțin atragere unul 
cătră altul și să ne aducem aminte, că 
dacă nu ne ajutăm unul pe altul, o să de
venim de batjocura celorlalte neamuri, cari 
știu să jertfească interesele personale când e 
vorbă de interesele națiunii.

Sântem săraci și sântem Începători; și 
tot începutul e greu.

E greu, fără Îndoială, dar’ nu trece peste 
marginile puterilor noastre.

Părinții sânt chemați în prima linie a deș
tepta și a îngriji simțămintele naționale ale 
tinerelor odrasle. Părinții și învățătorii.

— Și eul exclamă Profira. E așa de 
frumos I

Din grădină trecurăm în salon. Amân
două fetele se așezară la piano. Ele jucară la 
pian în patru mâni și cântară un duet 1

A doua zi mă deșteptai în cea mai mare 
încurcătură.

Ce să decid?!
Un pretendent nu trebue să cugete. «Ce 

frumoase sunt!* ci: «Ce frumoasă el*.
Dumnezeu uitase să pue și în sufletele 

lor o văpaie albastră și alta roșie ca să le 
pot deosebi?...

Le zării în grădină.
— Amândouă aveau câte un stropitor mic 

în mână și udau florile culegând de ici, de 
colea câte o garofiță, câte o roșă, câte un 
miosotis la marginea pajiștei.

Pe urmă se luară de mână și se plimbară 
încet prin aleele villei.

Pe un boboc de trandafir se odihnia, în
tocmai ca pe o perniță de satin roșu, un flu- 
turaș, cu aripile sale albe deschise, îmbătat 
de parfumul floarei sau apăsat de rouă di
mineți.

Profira 11 zări. Cu impulsul instinctiv pe 
care îl au copiii și sexul frumos de a prinde 
fluturii, ea apucă fluturașul de aripioare.

Elisa făcu un gest repede... Ea isbl încet 
mâna sorei sale, fluturașul scapă și se înălță

Băieții noștri să fie mândri, că au să de
vie industriași români și să fie conștfi, că ei 
vor forma cu timpul pătura mult promiță
toare a clasei industriale naționale.

Părinții să-’și învețe copiii, că afară de 
datorințele față de sine, mai au încă dato- 
rințe față de neamul, ai cărui fii se mândresc 
a fi.

Tocmai din acest motiv nu putem reco
manda îndeajuns publicului nostru să aplice pe 
cariera industrială și tineri, cari au studii gim- 
nasiale. Abstrăgend dela viitorul frumos al 
acestor tineri, ei sunt mai asigurați în con
tra amăgirilor, cari ușor pot seduce pe cei 
mai naivi.

E știut, că cultura e cel mai puternic 
razim al libertății și independenței, și nu ne 
vom mira de amalgamisarea industriașilor 
noștri cu elementele străine — mai bine zis, 
de starea lor de neactivitate — dacă ne vom 
gândi că o mare parte dintre industriașii noș
tri nu știu ceti și scrie. In lumea de astăzi 
plugarul, care nu știe ceti, e privit peste umăr; 
și ce vom zice despre industriașii analfabeți, 
când ei au pretenția de a aparținea unei pă- 
ture sociale mai înalte ?l

Cultura intelectuală, câștigată în școli, și 
cultura morală câștigată în sînul familiei ro
mânești e o duplă garanță ce o cerem dela 
industriașii noștri ca Români cu durere de 
inimă; și odată asigurate aceste două, nu ne 
temem că vor fi perduți pentru neamul ro
mânesc, chiar de ar trăi în un mediu cu to
tul străin.

Să înțelegem odată, că sântem avisați la 
puterile noastre proprii, că trebue să ne câr
pim spărturile edificiului social, dacă vrem 
să avem și noi casă și masă, ca celelalte 
neamuri.

Să înțelegem, că organisarea noastră in
ternă e de o necesitate supremă, că nu pu
tem sta alăturea dușmanilor noștri naționali, 
dacă sântem slabi și nedisciplinați.

Căci pierirea neamurilor nu vine din atară, 
ci din lăuntru:

„Perirea ta din tine!"...
♦

I

Să nu desperăm; începutul e greu, dar' 
începutul e făcut deja. Publicul românesc a 
înțeles seriositatea chestiunei, s’a interesat 
de ea și ne place a crede, că de aci Înainte 
se va interesa și mai mult ca până acum.

Avem chiar și unele ajutoare pentru me
seriașii noștri. (Fondul Andronic, Dr. I. Vân- 
cea, Const. Papfalvi, Ioan Visa și cel al „Tran
silvaniei" administrat de „Astra").

Administratorii acestor fonduri vor ști să 
ajute tineri, cari merită a fi împărtășiți, încât 
să nu ne pară rău, că ’i-am crescut pe banii 
noștri 1 

în sbor... fără a mulțumi măcar aceleia care 
îi salvase libertatea!...

Dar’ eu văzusem tot... Acest fapt fu pen
tru mine mica picătură de favoare care deose- 
bia inima Elisei de aceea a Profirei.

Profira prinsese Auturile, dar’ Elisa îl scă
pase... ea îl înapoiase zorilor și florilor sub 
purpura aurorei...

De! Când cineva are două verișoare cari 
se aseamănă atât de mult una cu alta, un flu
ture ușor, poate cântări în cumpăna amorului 
mai mult de cât s’ar crede.

M’am căsătorit cu Elisa! A. P. R.

Curiositâți calendaristice. Următoarele 
curiosități, de sigur că nu vor fi cunoscute 
decât foarte puțin: Luna lui Octomvrie în
cepe totdeauna în acea zi a săptămânei, în 
care începe Ianuarie, bunăoară, în 1898 am
bele aceste luni încep în ziua de Joi. Luna 
Aprilie începe în aceeași zi cu Iulie, adecă 
ăst-timp, într’o zi de Mercuri. Ear’ Septem
vrie cu Decemvrie într’o zi de Marți, Fe
bruarie, Martie și Noemvrie încep câte trele 
într’o zi de Duminecă, pe când lunile Maiu, 
Iunie și August încep fiecare într’o altă zi a 
săptămânei. Toate aceste regule însă nu au 
loc în anii bisextili.

Un secol nu poate începe nici-odată în 
zilele de Mercuri, Vineri sau Sâmbătă. Anul 
obicinuit se sfirșește totdeauna în ziua cu 
care a început, bunăoară în anul 1898 ziua 
destinată este o Joi.

„Astra“ la Beiuș.
După știrile ce ne sosesc despre adunarea 

generală a „Asociațiunii pentru literatura și 
cultura poporului român", ținută la Beiuș, 
reese, că a decurs într’un mod splendid. încă 
înspre seaia zilei adunării, au sosit Români 
în număr mare, din toate părțile. Dl protopop 
Augustin Antal a bineventat comitetul la so
sirea lui în Beiuș. Acestuia i-a mulțumit pre
ședintele I. M. Moldovan. In ziua de Sfânta 
Mărie, după săvârșirea serviciului dzeesc s’a 
ținut ședința primă. Cuvântul de deschidere 
’l-a ținut președintele, dl Moldovan. ear’ aces
tuia îi răspunde dl Iosif Vulcan.

După cetirea raportului general al comi
tetului central se urmează la alegerea comi- 
siunilor.

După aceasta au urmat mai multe propu
neri cari s’au dat comisiei budgetare spre 
desbatere.

Dintre disertații singură a dlui Axente 
Sever a întrat în terminul legal. Tema acesteia 
este: „Pentru-ce nu pot ținea Romanii concu
rență cu Ovreiiu, nefiind însă autorul de față, 
nu s’a cetit.

La sfîrșitul ședinței s’au cetit de cătră 
secretarul II., Dr. Ilie Beu, telegramele de 
aderență.

Au sosit mai multe telegrame din Sibiiu, 
dintre cari Ia locul prim e a Ex. Sale Me- 
tropolitului Miron Romanul. Mai departe din 
Arad, Lugoj, Brașov, Hațeg, Oravița, Buda
pesta, Bistrița, Hălmagiul-mare, Reghinul-să- 
sesc, Vâlcele, Biserica-albă, Rodna-veche, To- 
hanul-vechiu, Abrud, Cluj, Năsăud, Blaj, Deva 
etc., și cu acestea se încheie ședința primă.

în ședința a doua se cetește raportul spe
cial despre „Casa națională", care este loarte 
îmbucurător.

După aceasta se naște discuție asupra ur
cării didactrului dela școala de tete din Sibiiu. 
Contra urcării au vorbit dl N. Ivan și dl 
Vas. Podoabă.

După aceasta vin în desbatere cele 3 regu
lamente presentate de comitet: >Regulamentul 
afacerilor interne ale comitetului central*, 
> Regulamentul pentru adunările generale ale 
Asociațiunii* și »Regulamentul afacerilor in
terne ale despărțămintelor*, cari regulamente 
după unele îndreptări s’au și primit.

In sfirșit vin la ordinea zilei alegerile. S’a 
ales de secretar I. cu unanimitate dl Dr. C. 
Diaconovich.

Comitetul, afară de câteva schimbări, a 
rămas tot cel vechiu.

Cu privire la locul adunării viitoare, nu 
s’a hotărît nimic.

„Conjurația dela Karlsbad“.
Acesta este titlul unui lung articol publicat 

într’un număr al ziarului >Magyarorszăg“ din 
săptămâna trecută.

Numita foaie alarmează lumea maghiară 
cu aceea, că pe timpul când regele Carol se 
afla la Petersburg, s’ar fi întrunit în Karlsbad 
mai mulți fruntași de-ai naționalităților, slavă 
și română din Austro-Ungaria, pentru a se 
sfătui asupra pașilor ce ar fi de făcut pentru 
dărîmarea dualismului și înlocuirea lui cu o 
alcătuire federalistică a monarchiei.

Spre scopul acesta se zice în foaia numită, 
că s’ar fi constituit un comitet executiv, con- 
sistător din cei mai pronunțați slavi și Daco- 
Români.

Reședința acestui comitet ar fi pentru Cehi 
Viena, pentru Slovaci Praga, pentru Slavii 
din Sud Belgrad, și pentru Români — Bu
cureștii (Sîc).

Dintre Românii cari ar fi luat parte la 
această conjurație, numita foaie spune pe Dr. 
Rațiu și Mocsonyi.

Scopul acestei conjurații ar fi, dărîmarea 
dualismului și Introducerea federalismului, atât 
în Austria cât și în Ungaria.

Pașii ce ar fi de întreprins înainte de toate 
pentru ajungerea acestui scop, ar fi, ca cu 
ocasiunea jubileului de 50 ani al domniei M. 
Sale Monarchului nostru, să se ducă o depu- 
tațiune monstră a tuturor naționalităților și 
să-’i aștearnă un Memorand strajnic.

Această conjurație, care încă nu este alt
ceva decât o scornitură a creerilor înfierbân
tați ai celor mai mari șoviniști, o publică toate 
foile guvernamentale pe rînd.

Un cas acesta ca și cel din iarnă despre 
> revoluția dela Purcăreni și Bacifalău*, dat 
în lume la porunca lui Bânfify, pentru-ca să 
îmbete lumea cu el, întorcându-’și atenția 
asupra lui, pentru a-’și mai uita*de nereușita 
guvernului cu privire la înoirea pactului cu 
Austria, la care vede că întimpină mari greutăți.

Știri Politice

Alianța turco-grecâ.
Abia s’a împlinit anul, de când Turcia și 

Grecia își vărsară sângele pe câmpul de luptă, 
și acum se svonește că între dînsele se tra
tează despre o alianță.

Zilele trecute ministrul-președinte al Gre
ciei, Rallis, a fost primit de Sultanul, care 
a zis că s’ar bucura, dacă Grecia s’ar învoi 
a lega o alianță cu Turcia. Venind vorba și 
despre răsboiul atât de sdrobitor pentru Gre
cia, Sultanul a zis că-’i pare foarte rău de 
isbucnirea acelui răsboiu, și că va face tot 
posibilul ca să aducă lucrurile la o deplină 
împăcare între cele două popoare. De această 
părere e și prim-ministrul Greciei, Rallis, și 
a promis și dînsul că va face tot ce-’i stă în 
putință pentru a reuși planurile Sultanului.

De fapt această alianță încă nu există, 
dar’ printre cercurile dătătoare de ton din 
Grecia se crede, că această alianță se va în
cheia încă în decursul acestui an.

♦

In legătură cu aceste știri despre alianță, 
amintim totodată, că între statele balcanice 
încă este pusă Ia cale o alianță.

Din capitala Bulgariei, Sofia, vin știri, că 
această alianță ar fi deja un fapt împlinit, și 
că ea este îndreptată mai ales contra Austro- 
Ungariei. Aceasta din causă, fiindcă contele 
Goluchowski, ministru Austro-Ungar ar fi pro
pus M. S. Monarchului nostru ca să refuse 
primirea în audiență a principelui bulgar Fer- 
dinand.

Cu un cuvânt și in statele balcanice se 
petrec lucruri, cari trebuesc serios urmărite, 
cu atât mai vîrtos, că Bulgaria stă ațum sub 
mare influență din partea Rusiei.

CORESPONDENȚA

La corespondența noastră despre 
«Dotarea clerului», primim următorul 
răspuns.

— August 1898.

Prea Onorate dle Redactor!

In prețuitul organ de publicitate >Revista 
Orăștiei" Nr. 32 a. c., am cetit „Corespondența" 
»Vocea unui preot la dotarea clerului*.

Fie-'mi permis pe această cale sS-’i aduc 
mulțămită colegială acelui stimat preot, căci 
eram desperat, că nimenea nu îndrăsnește 
să-’și ridice cuvântul contra ceea-ce e pentru 
perirea și stlrpirea în vieața noastră biseri- 
cească-națională; eram desperat, ba chiar 
jignit în tot ce am mai scump și mai măreț 
în vieața mea, ca Român adevărat. In des
perarea agoniei mele îmi ziceam: «Dacă pă
rinții noștri au știut răbda bătăi cu vine de 
bou și a se umili până a ținea cânii neme
șilor, ținând sus și tare la tot ce e sfânt în 
vieața lor bisericească-națională, noi fiii lor 
adevărați, trup din trupul lor, os din oasele 
lor și sânge din sângele lor, să nu ne putem 
vrednici de marele nume al acelor martiri 
părinți? Oare umbrele lor nu se vor înfățișa 
înaintea noastră ? Și de ne vor vedea umiliți, 
ne vor desbrăca de numele nostru măreț spre 
rușinea noastră și a următorilor noștri, ear’ 
de ne vor găsi suferind și luptând, ne vor 
recunoaște pe suferință, ci Suntem adevărați 
fii ai lor.

Noi, fiii acelor mărețe umbre cu puțină 
răbdare ne putem face vrednici, deoare-ce 
astăzi învingerea luptătorilor este cu mult 
mai apropiată, — «cercați și vedeți cu ochii 
liberi, căci lumina tuturor popoarelor culte, 
luptă contra întunerecului barbar*, și îi va 
părea rău lașului, timidului și va plânge ca 
Iuda când s’a atins de arginți.

Deci să iubim poporul și poporul pe noii 
să fim pentru popor și dînsul pentru noi 1 să 
nu-’l lăsăm chiar nici după moarte, ba să fim 
îndestuliți cu pânea ce ni-o dă fără să-’l su
părăm, căci adausul dela guvern e tot dela 
popor...

Așadar* mă alătur în principiu și con
vingere la corespondența acelui stimat preot, 
rugându-'l colegial, ca tot pe această cale să 
facă un apel tuturor preoților gr.-or. și să-’i 
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Invite pentru o consultare în sinoadele pro- | 
topresbiterale, de unde vom aduce voința 
tuturor preoților la un congres extraordinar, 
care îl vom cere cât de cu grăbire.

Un preot.

Spania și Statele-Unite.
Eată știrile ce ne mai sosesc des

pre cele-ce se petrec între Spania și 
Statele-Unite:

Regina Spaniei a subsemnat decre
tul, prin care se convoacă parlamentul 
pe 5 Sept. n.

Comisarii spanioli, cari au se fie de 
față la evacuarea Cubei, au fost deja 
numiți din partea guvernului. Membrii 
conferenței de pace dela Paris nici până 
acum nu sunt încă numiți.

Un transport de trupe spaniole a 
sosit deja în Spania, din Sant-Yago de 
Cuba.

Sampson cu flota sa a sosit în New- 
York la 21 August n.

America și-a numit deja membrii 
cari au să iee parte la conferența de 
pace.

Șiretenia lui Salomon.
Salomon și Abraham, doi tineri macabei 

de neam și cu educație perfectă, funcționari 
comerciali la bancherul Rozenfeld, sunt în
zestrați cu un spirit cu totul remarcabil. Ui
mesc pe camarazii lor prin ușurința cu care 
potrivesc cuvintele și calambururile. Pe lângă 
astea amândoi sunt foarte tari în toate jocu
rile de societate, ceea-ce face să fie invitați 
foarte des prin familii.

Se înțelege de sine, că Salomon și Abra
ham sunt geloși unul de altul. Salomon se 
îngălbenește când vorbește cineva de bine 
despre Abraham; Abraham se înverzește când 
laudă cineva spiritul lui Salomon.

Cu toate astea să prefac că sunt cei mai 
buni amici și se îmbrățișează ori de câte- 
ori le vine să-’și tragă palme.

Intr'un cuvânt Salomon și Abraham sunt 
o păreche de suflete cu totul extraordinare.

Vecinie împreună: la cafenea, la teatru, 
la bal.

Când zărești pe Salomon pe stradă, poți 
fi sigur că Abraham nu-’i departe și viceversa.

Mai deunăzi, Salomon și Aabraham fură 
invitați la prânz la un antreprenor de lucrări 
care era în daraveri cu bancherul Rozenfeld.

Masa a fost cât să poate de veselă, ear’ 
cei doi prieteni au făcut pe oaspeți să pe
treacă strașnic, cu spiritul lor și cu verva 
lor îndrăcită.

După masă invitații trecură în salon, unde 
Salomon și Abraham continuară a se întrece 
în vorbele lor de spirit.

Dar' tot delectând societatea, cei doi prie
teni se pândeau unul pe altul.

La un moment dat, Abraham trage cu 
coada ochiului spre Salomon și-'și închipuește 
că acesta nu-’l vede.

Si atunci vrednicul Abraham combină o »
șiretenie uimitoare. Se apropie de masă, șterge 
o linguriță de argint și o vîră în buzunar.

— Asta-’i șmecherie cum se cade, își zice 
el în gândul lui. Așa trebue să te porți cu 
goii cari te poftesc la masă.

Foarte mulțămit de el însuși, Abraham 
se îndreptă cătră un grup de doamne tinere, 
când, deodată aude glasul lui Salomon zicănd:

— Domnilor și doamnelor, am să vă fac 
nițică scamatorie.

Intrigat, Abraham trage cu urechea.
— Eată, doamnelor, continuă Salomon, 

iau bună-oară lingurița asta de argint, o țin 
între degete, suflu deasupra... o bag in bu
zunar... Una, două, trei... Știți unde-i acuma?

— Nu, răspunseră în cor domnii și doam
nele.

— Ei binel... Lingurița-’i în buzunarul 
amicului meu Abraham.

Abraham, vănăt de mânie, fu nevoit să 
rîdă cu ceialalți laolaltă, să se lase să-'l caute 
și să dea lingurița, pe când toată lumea 
aclama pe scamator, care a rămăs cu lingurița.

NOUTĂTI
1

EarAși foo în Orăștie. In anul acesta 
se vede că incendiile nu mai au sfîrșit în 
orașul nostru, ca-și-când Orăștia ar fi devenit 
un teatru a flăcărilor. Nu mai departe ca în 
săptămâna trecută am înregistrat 3 cașuri de 
incendii. Luni, în săptămâna aceasta, tot pe 
acea vreme, pe care a isbucnit și în săptă
mâna trecută, adecă între orele 10 și 11 din 
zi, signale de foc alarmau și înspăimăntau 
locuitorii orașului nostru. Focul a isbucnit 
dintr’un șopru plin cu nutreț al unui Jidan 
din piaț, cu numele Baum Mihăly și cu iuțala 
fulgerului s'a lățit și și-a Întins flăcările și 
asupra edificiilor din apropiere, fiind toate 
coperite cu prăștilă, încât într’o jumătate de 
oră a căzut pradă flăcărilor 4 case și 2 
șuri pline cu nutreț și bucate. Lângă șoprul 
din care a isbucnit focul, s’au aflat și două 
vagoane de oase, pene etc., cari încă au ars 
toate. Se zice că un răufăcător ar fi pus fo
cul, deoare-ce în șoprul numit a mai isbucnit 
focul încă în 4 rînduri, dar’ a fost îndată 
observat și localisat. De astă-dată însă nu 
s’a mai putut împedeca lățirea lui și asupra 
altor edificii. Locuitorii orașului nostru sunt 
foarte nedumeriți din causa deselor incendii 
ce se întămplă de-un timp încoace. Pare-că 
mânia lui D-zeu s'a descărcat asupra Orăștiei.

*

„Grinițerul" este numele unui nou insti
tut de credit și economii, ce se va înființa 
în curănd în Dobra (corn. Hunedoarei), cu 
un capital social de 60.000 cor. Institutul e pus 
la cale de inteligența română din Dobra și 
jur. îi dorim isbândă deplină, și îndemnăm 
pe Românii din acele părți, să-’i dee tot spri- 
ginul lor.

*
Concert în Hațeg. Concertul d-nei Vla- 

daia ce era să se țină în Orăștie Dumineca 
tiecută, din cause neprevăzute, nu s’a putut 
ținea. Se va ținea însă Joi în 8 Sep. n. la 
Hațeg, în sala hotelului la „Mielul-de-aur“, 
cu concursul Reuniunii de cântări din Hațeg. 
Rugăm cu stăruință publicul român să iee 
parte în număr cât să poate de frumos atât 
din loc cât și din jur, la acest concert.

*
Sfințire de biserici. Aduc la cunoștința 

onoratului public, că stințirea bisericii nouă 
din comuna noastră Câmpuri-Surduc s’a de- 
fipt pe Duminecă în 30 August st. v. (11 
Septemvrie n.) Prin aceasta se învită toți 
binevoitorii și milostivii ajutători ai acestei 
lipsite biserici. Câ mp u r i-S u r d u c, la 19/31 
August 1898. Ioan Budoiu, preot.

*
„Mănăstirea Prislopului". In favorul aces

tei mănăstiri s’au încassat până acum, prin 
listele exmise, aproape 900 fl. In nrul viitor 
începem cu publicarea numelor tuturor dona
torilor.

*
Moții-criminali. Foile ungurești țipă foc 

și pară din gură, că autoritatea statului e pe 
ducă, deoare-ce simbolul lui, steagul unguresc, 
a ajuns să fie sfîrticat de Moți tocmai în ziua 
Sf. Ștefan. Și anume în comuna Vaca, la gra
nița dintre comitatul Arad și Hunedoara, niște 
necunoscuți au pus mâna pe steagul > ungu
resc» ce arbora la primărie, și ’l-au sfîrticat 
în bucăți. Pe urma acestor »criminali“, scriu 
foile maghiare, s'a pus gendarmeria, și au 
nădejdea că-’i vor și prinde și apoi nu glumă, 
dar’ au să guste amară pedeapsă pentru această 
faptă.

*
Școală română de meserii. Comunitatea 

de avere a fostului regiment românesc de 
grănițeri din Caransebeș, a decis să înființeze 
o școală românească de meserii și un internat 
în comuna Bîrsa, de lângă Orșova. In in
ternat vor fi primiți 50—60 elevi români și 
se vor învăța următoarele meseri: strungărie, 
lăcătușerie, turnătorie, ferărie și timplărie.

♦

Au răcori de el. «Hamburger Nachrich- 
ten«, organul familiei Bismarck, luând în apă
rare pe Românii și Sașii din Transilvania și 
Ungaria în contra Maghiarilor, ziarele din 
Budapesta cer cu insistență ca guvernul lor 
să nu mai permită intrarea în Ungaria a ma
relui ziar german.

♦

Producțiune teatrală împreunată cu de- 
clamări și urmată de dans se va arangia 
Duminecă în 4 Septemvrie n. In localul „La 
curte“ din Sebeșel, de cătră tinerimea de-acolo. 
Programa: „Trei Doamne și toți trei", poesie 
de G. Coșbuc, declamată de d-șoara Aurelia 
Henția. 2. „Arvinte și Pepelea", vodevil într'un 
act, de V. Alexandri. 3. „Acru", poesie de 
T. Speranță, deci, de d-șoara Aur. Henția. 
4. „La Icoană", poesie de A. Vlahuță, deci, 
de dl Titu Morariu. 5. „Cinel-Cinel", comedie 
într’un act de V. Alexandri.

*
Deputați români la universitatea să- 

seasoă. La 30 Aug. n a fost ales de cătră 
cercul electoral din fostul scaun al Orăștiei, 

ca deputat pentru universitatea săsească din 
Sibiiu, dl Laurian Bercian, funcționar la „Ar
deleana", care și mai nainte a representat 
acest cerc. Acest mandat sună pe anii 
1898—1900.

In Sebeșul-săsesc a fost ales dl Dr. St. 
Păcurariu, advocat în Sibiiu.

*
Vifor nu glumă. Al naibii vifor a mai 

putut fi și acela, căci eată ce scriu foile ma
ghiare cu privire la ruperea portretului Regelui 
Carol de pe păreții hotelului dela Vălcele: 
>Chipul Regelui român atîrna de păretele 
verandei unui hotel. In noaptea, când presu
pune (?) că s’ar fi săvîrșit atentatul, a bântuit 
în Vălcele un vânt groaznic, viforul a rupt 
chipul de pe părete și l-a aruncat pe alee, 
unde căzând jos, ’i-s’au rupt ramele. Dimi
neața apoi servitorul ospătăriei ’l-a găsit afară. 
Tabloul ’l-au pus din nou în rame și ’l-au 
așezat din nou pe părete. Despre atentat, 
după-cum se vede din aceasta, nici vorbă nu 
poate fi». Eată cum știu șoviniștii a trage lu
crurile de păr, când e vorba de a scăpa pe 
niște nemernici, cari în șovinismul lor îmbă
tător se dimit a săvîrși crime ca cea dela 
Vâlcelei Numai cât lumea îi cunoaște prea 
bine, decât să dee crezământ astorfel de min
ciuni patriotice.

*
Stipendii la școala agricolă. Direcțiunea 

școalei centrale de agricultură din București 
(Herestreu), ne trimite următoarele informa- 
țiuni: In ziua de 5/17 Septemvrie a. c. se 
va ținea la școala centrală de agricultură din 
București examen pentru ocuparea a 22 sti
pendii ale statului român și mai multe locuri 
de solvenți pentru anul școlar 1897—1898.

Condițiunile de admitere la examen sânt: 
a) Să aibă etatea de cel puțin 16 ani îm
pliniți (dispensă de etate nu se admite). 
bj Să fie terminat cel puțin 4 clase gimna- 
siale, clasice, reale sau un alt curs ecuivalent. 
Absolvenții a 8 clase gimnasiale și acei cu 
testimoniul de maturitate se primesc fără exa
men. c) Să fie sănătos și de-o constituție 
robustă, care se va constata de medicul școa
lei. Cererea de înscriere se va adresa de-adrep- 
tul direcțiunii școalei centrale de agricultură 
din București, cel mai târziu până la 4/16 
Septemvrie. Ea va fi subscrisă de părintele 
sau tutorul candidatului, când este minorean, 
ori de el însuși, când este majorean și va fi 
însoțită de actul de naștere, actul de vacci
nare și certificatul studiilor cerute. Informa- 
țiuni mar detailate să 6e ceară la direcțiunea 
școalei.

*

Exposiția de vite din lași. „Deutsches 
Zeitung", anunțând importanța exposiției de 
vite, care se va organisa la 24—28 Octom- 
vrie la Iași, spune că primarul Vienei, dl Dr. 
Lueger, a intervenit în mod confidențial pe 
lângă primarii din Praga. Lemberg și Cernăuți 
să visiteze împreună această exposiție însoțiți 
de câte un medic veterinar și de câte un 
consilier municipal.

*
Eliberat din temniță. Mercuri în săptă

mâna asta, s’a eliberat din temnița dela Vaț, 
unde și-a făcut osânda de 10% luni, dl Ba- 
siliu Morariu, preot gr.-cat. în Poiana. A fost 
condamnat pentru ațîțare contra statului.

*
Nevasta lui Wasserthal călugăriță. Sâm

băta trecută, nevasta căpitanului Wasserthal 
din Sibiiu, care și-a dat inima sublocotenen
tului Gariboldi, acum, după-ce și bărbatul a 
fost transferat din Sibiiu, a părăsit și dînsa 
orașul natal, și s’a dus într’o mănăstire de 
călugărițe din Austria-de-jos, spre a-'și ispăși 
păcatele.

♦

Vorbă bună pentru ziariști. In Praga 
se țin de câteva zile conferențele congresului 
catolicilor cehi din țerile coroanei cehice 
(Boemia, Moravia și Silezia). Deputatul dietei 
morave, Dr. Stoian, a vorbit despre «munca 
ziaristică», pe care a declarat-o ca ocupațiune 
afară din cale de importantă, dar’ și peste 
măsură de obositoare. «Nimeni dintre nezia- 
riști nu știe, a zis între altele, câtă sudoare, 
câte cunoștințe și oboseli costă munca zia
ristică. De aceea, zice, este datorința cercu
rilor respective a purta grijă de redactorii 
lor, a le ușura pe cât numai se poate grijile 
de existență, pentru-ca să se poată pe deplin 
consacra chemării lor importante și frumoase. 
Mai ales ar trebui, ca ziariștii să călătorească 
mult, să-și reînprospeteze forțele cele mistuite 
ale trupului și sufletului, precum și să adune 
noue cunoștințe și expieriențe spre a putea 
astfel menținea foaia lor la înălțimea rece- 
rințelor timpului.»

♦

Sfîrșitul durerilor de măsele. Dr. Klein, 
medic în Paris, a inventat un fel de materie 
fluidă, care dacă se toarnă pe măsaua sau 
dintele ce causează durere, aceea deloc în
ceată. Așadar’ oamenii nu vor fi mai mult 
siliți a-’și trage dinții, și așa vom ajunge de 
nu vom mai avea atâția „știrbi".

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
O ĂRECUIVA.

De amic, amic si fii
Dar* preafrea si nu te fii

Că ai dat dovadă vie 
De a ta fățărnicie.

Totdeauna te-am avut
Drag tn suflet, ba mai mult,

Te-am iubit Ca fe un frate 
Cu multă sinceritate.

Numai asta m'a făcut 
Ție de m’am încrezut 

Ca la tine eu si cat 
Ceea-ce mi-ai refusat.

Foarte iute a fi uita 
Acest lucru mic ața

De ’n minte nu mi ar veni
Proverbul citat act:

„La nlcaz nu ‘n veselie 
Veii cine fie prietin fiet“

Oarecineva,

FEL DE FEL
Un surd judecat de alt surd. Jud.: Cum 

ai îndrăsnit să faci un asemenea lucru?
Ac.: Măchiamă Vasilie.
Jud.: (Crezând, că acusatul ’l-a insultat) 

Ticălosule și mai insulți justiția?
Ac.: Ciobotar, când am de lucru.
Jud.: (Crezând, că a spus vre-o necuviință) 

Ai să-'mi răspunzi odată ca oamenii?
Ac.: Mama spune, că sânt de 27 de ani, 

dar’ bunicul zice, că n’am decât 25 (Rîsete).
Jud.: (furios) Și acum mai răspunzi? Ei 

binel Având în vedere, că acusatul cutare a 
făcut. ... lucrul, de care este acusat, conform 
articolului... pe care-’l știu foarte bine, îl con
damn la o lună de închisoare.

Ac.: Sunt de loc din.... dar' acum șed 
la vărul meu. Știți d-voastră Ghiță, Ghiță al 
Catinchii, coconașule, cel, care șede în maha
laua Trei-Sfetitele, lângă biserică, la dreapta 

Jud.: Ear’ ai îndrăsnit să vorbești ce nu 
se cade?

Ac.: Nu-’s eu acela.
Un aprod: (la ureche) dle, omul e surd. 
Jud.: Așa, te-ai apucat și de astal apoi 

lasă. ... Să mai șeadă o lună la închisoaiel...

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barițiu.
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PROSPEGT.
Subscrișii voind a da un avânt mai pu

ternic economiei, industriei și comerciului în 
Dobra și jur, a căror prosperare zace la inima 
fiecărui om de interes public, am aflat de 
bine înființarea unui Institut de credit și 
economii ca societate pe acții sub firma: 
„GRĂNIȚERUL", cu sediul în opidul Dobra, 
corn. Hunedoarei.

Institutul se înființează cu un capital so
cial de 60.000 coroane, representat prin 
600 acțiuni, în valoare de câte 100 coroane. 
Institutul se înființează pe timp nedeterminat.

Subscrierea acțiunilor se poate efectuî la 
subscrișii membri fundatori.

Cu ocasiunea subscrierii este a se plăti 
în bani gata 10%, ear’ 20% la adunarea ge
nerală constitutivă, când se vor staverl și 
terminele pentru solvirea ratelor restante. Ca 
taxă de înscriere și spese de fundare este 
a se plăti 2 coroane de fiecare acțiune.

Acțiunile se pot subscrie până la 26 Sep
temvrie st. n. 1898.

Fundatorii își susțin dreptul de a alege 
înșiși direcțiunea institutului pe primul pe
riod de 3 ani.

Dobra, la 19 August st. n. 1898.
Francisc Hosszu-Longin (Deva) 

Iuliu Florea (Orăștie) 
Dr. Laurențiu Petric (Dobra) 

Adam Leșnican (Dobra) 
Aron Muntean (Dobra) 
Iosif Petrovits (Dobra) 
Iosif Christe (Dobra) 

Aureliu Oprean (G.-Dobra) 
George Oprean (G.-Dobra) 
Nicolae Muntean (Cugir) 

Ioan Comloși (Dobra) 
Nicolae Herbai (Dobra) 

Ioan Tiucu (Dobra) 
Ioan Petrovits (Lăpugiul-sup.) 

Nicolae Gostae (Lăpușnic) 
Simeon Dragomir (Gurasada).

»»♦♦»♦♦■»♦♦♦♦♦♦■»■»♦■»♦■»■»♦■»■»> t 8 I 
ATIB!

Prune, mere, pere, nuci, lictar, 
miere, și ceară, mai departe

Slivovitz veohiu și nou 
cumpără numai direct dela producenți cu pre
țurile cele mai mari

ALEXANDRU SIMON 
negoț în comisiune de export 

* DEVA ■
Oferte să se trimită în scris. (388j 1-1 
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Concurs.
Prin aceasta se escrie concurs pen

tru ocuparea postului de oomptabil 
la institutul de credit și economii ,,Cor- 
vineana“, societate pe acții în Hune
doara (Vajda-Hunyad) cu următoarele 
condițiuni:

1. Concurenții au se-’și înainteze ru- 
gările subsemnatei direcțiuni, la care s£ 
alăture documente, cari se dovedească 
că posed cualificațiunea și praxa îndes- 
tulitoare pentru a putea conduce inde
pendent toate registrele comptabilității 
de bancă.

2. Terminul înaintării rugărilor se 
fixează până la 20 Septemvrie n. a. c. 
Postul este de a se ocupa cu i Octom- 
vrie st. n. 1898.

3. Alesul numai după un an de 
probă va fi numit definitiv.

4. Salarul se fixează cu 600 fl. V. a., 
solvit în rate lunare, și apoi tantiema 
statutară, socotită dela 1 Ianuarie v.

Hunedoara, la 30 August 1898.

Direcțiunea.

Bekanntschaft.
In einer Provinzstadt Siebenbiirgens sucht 

ein kaufmănnisch gebildeter junger Mann, 
Christ, 30 Jahre alt, der 3 Landessprachen 
măchtig, selbststăndigen Gemischtwaarenhand- 
lung Bekanntschaft eines Mădchens oder 
Kinderlosen Witwe behufs Ehe kennen zu 
lernen. Konfession Nebensache, Mitgift 1000— 
2000 fl. ftir das VergrOssern des Geschăf- 
tes jedoch erwilnscht Briefe mit Beischluss 
der Photographie zur adressieren Wilhelm 
Kirchberger, Broos, Siebenbtlrgen. Discretion 
Ehrensache. (374) 3—3

Szăm 376-1898 (377) 1-1
ărv.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt vărosi ârvaszek ezennel koz- 

hirre teszi, miszerint Pap Roma k. k. 
Pap Brutus es Coriolan tulajdonât ke- 
pez<5 a szăszvărosi 218-ik sz. tjkben A 
f 1 sz. 537/1 537/2 538 hrsz. alatt 
foglalt Malom utczăban fekvo 6000 frt 
becsdrtdkii valamint a szăszvărosi 170-ik 
sz. tjkben A f 6 sz. 374/1 375. hrsz. 
alatt foglalt a sorhăz utczăban fekvo 
8000 frt becserteku hăzas telkeik 1888. 
dvi szeptember ho 15-ik napjânak 
ddlelotti 9 orâkor alulirt ărvaszdk 
hivatalos helyisegdben megtartando nyil
vănos dnkentes ărverdsen elfognak 
adatni, megjegyeztetven, hogy ezen ingat- 
lanok a becsăron aiul el nem adatnak 
ds az ârverdsi eredmeny jovăhagyăsăt 
az ărvaszdk magănak fenntartja.

Az ărveresi feltdtelek behatobban 
a vărosi ărvaszeknel băr mikor bete- 
kinthetok.

Kelt Szăszvărost, 1898. dvi aug. 29-en.
A vărosi ărvaszdk.

Aoker,
elnOk.

Mure ai an, 
fojegyzo.

Szăm 679-1898 (379) 1—1
kir. vegrh.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirott kikiildott vdgrehajto az 1881. 

dvi LX. t.-cz. 102. ds 120. §-a drtel
mdben ezennel kdzhirre teszi, hogy a 
szăszvărosi kir. jărăsbirosăgnak V. II. 
144/1898. sz. vegzese folytăn Dr. Bock 
Arnold szăszvărosi iigyved ăltal kepvi- 
selt Erdelyi Ede brassoi lakos mint alap- 
ds feliilfoglaltato javăra Reiss (Roza) R. 
szăszvărosi lakos ellen 450 frt tdke, ennek 
1898: dvi julius ho 13-ik napjătol jărd 
6% kamatai, eddig osszesen 33 frt 70 
kr. ds ărverdsi kitiizdsi 2 frt 10 kr. 

koltseg kiveteles erejdig elrendelt kield
gitdsi vdgrehajtâs alkalmăval biroilag le- 
ds feliilfoglalt es 813 frt 95 krra becsiilt 
kiilonfele rofos-, rovid-, norinbergi- ds 
vegyes ăruk, butorok es ăgynemiiekbdl 
ăllo ingosăgok, nyilvănos ărveres utjăn 
eladatnak.

Mely ărverdsnek a szăszvărosi kir. 
jărăsbirosăgnak V. II. 144/2 1898. sz. 
kikiildest rendelo vegzese folytăn a hely
szindn Szăszvâroson ados lakăsăn leendo 
eszkozldsdre 1898. evi szeptember 
hd 9-ik napjăn d. u. 3 orâja hatăr- 
idoiil kituzetik ds ahhoz a venni szăn- 
ddkozok ezennel oly megjegyzdssel hi- 
vatnak meg, hogy az erintett ingosăgok 
ezen ărverdsen, az 1881. dvi LX. t.-cz. 
107. §-a drtelmdben csakis kdszpdnz 
mellett a legtobbet igdronek becsăron 
aiul is eladatni fognak.

Az elărverezendo ingosăgok vdtelăra 
az 1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megăl- 
lapitott feltdtelek szerint leszen kifize- 
tendo.

Kelt Szăszvăroson, 1898. aug. 22-dn,

Răoz Arpâd,
kir. bir. vdgrehajtd.

Szăm 653—1898 kir. vdgrh. (386) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirott kikiildott văgrehajtd az 1881.6vi 

LX. t.-cz. 102. §-a ertelmăben ezennel kOz- 
hirre teszi, hogy a szăszvărosi kir. jărăsbird- 
săgnak V. II. 42/1898. szamu vdgzdse folytăn 
Dr. Muntean Aurel szăszvărosi iigyved ăltal 
kdpviselt Szentpeteri Istvăn kudzsiri lakos 
mint alap- ds feliilfoglaltato javăra Mariutz 
Juon & tărsai kudzsiri lakosok ellen 226 frt 
89 kr. toke ennek 1898. evi mărczius hd 
15-ik napjătdl jărd 6% kamatai eddig ossze
sen 53 frt 59 kr. es ărveres kitiizesi 2 frt 
20 kr. koltseg kOveteles erejdig elrendelt ki
eldgitdsi vdgrehajtăs alkalmăval birdilag le- es 
felulfoglalt ds 672 frt 20 krra becsiilt Ckrdk, 
sertdsek, bika, szekdr, butorok, ăgynemiiek 
ds vasekebOl ălld ingdsăgok nyilvănos ărveres 
utjăn eladatnak.

Mely ărverdsnek a szăszvărosi kir. jărăs- 
birdsăgnak V. II. 42/2 1898. polg. sz. kiktll- 
ddst rendelO vegzese folytăn a helyszindn kud- 
zsiron addsok lakăsăn leendo eszkozldsdre 
1898. evi szeptember ho 7-ik napjăn d. u. 3 
orâja hatăridoiil kitilzetik ds ahhoz a venni 
szănddkozdk ezennel oly megjegyzdssel hivat- 
nak meg, hogy az erintett ingdsăgok ezen ăr
verdsen, az 1881. dvi LX. t.-cz. 107. §-a dr
telmdben csakis kdszpdnz mellett a legtobbet 
igerOnek becsăron aiul is eladatni fognak.

Az elărverezendo ingdsăgok vetelăra az 
1881. LX. t.-cz 108. §-ban megăllapitott fel- 
tetelek szerint leszen kifizetendo.

Kelt Szăszvăroson, 1898. augusztus 18-ăn.
Râcz Arpâd, 

kir. bir. v6grehajt6.

Szăm 698-1898. (381) 1-1
kir. v6grh.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirott kikiildott vegrehajtoaz 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. es 120. §-a ertelmd- 
ben ezennel kdzhirre teszi, hogy a szăsz
vărosi kir. jărăsbirosăgnak 11175/1897. 
sz. vegzese folytăn Dr. Moldovăn Szil- 
viusz szăszvărosi iigyved ăltal kepviselt 
Sommer A. Klinger budapesti lakos mint 
alap- es feliilfoglaltato javăra Hirsch 
Izidor es tărsa kudsiri lakosok ellen 
hătraleka 90 frt 30 kr. toke, ennek 
1898. evi mărczius ho 9-ik napjătol, 290 
frt 30 kr. utăn 1897. evi julius ho 1-tol 
deczember ho 7-ig, 190 frt 30 kr. utăn
1897. evi deczember h6 8-tol 1898. evi 
mărczius ho 8-ikătdl jăr6 5% kamatai, 
eddig osszesen 69 frt 03 kr. es ărveres 
kitiizesi 3 frt koltseg kdveteles erejdig 
elrendelt kieldgitdsi vegrehajtăs alkalmă
val birdilag le- ds felulfoglalt es 1050 
frtra becsiilt lovak, bivalok, kocsi, hinto 
ds borokbdl ăll6 ingosăgok, nyilvănos 
ărveres utjăn eladatnak.

Mely ărveresnek a szăszvărosi kir. 
jărăsbirosăgnak V. I. 31/4 1898. polg. 
sz. kikiilddst rendelo vegzese folytăn a 
helyszindn, Kudzsiron adosok la- 
kâsân leendo' eszkozldsdre 1898. 
dvi szeptember hd 19-ik napjăn 

d. e. IO orâja hatăridoiil kituzetik 
ds ahhoz a venni szănddkozok ezennel 
oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy 
az erintett ingdsăgok ezen ărverdsen, az 
1881. evi LX. t.-cz. 107. §-a drtelmd- 
ben csakis kdszpdnz mellett a 
legtobbet igerd'nek bessăron aiul is el
adatni fognak.

Az elărverezendo ingdsăgok vdtelăra 
az 1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megăl
lapitott feltdtelek szerint leszen kifi
zetendo.

Kelt Szăszvăroson, 1898. aug. 27-dn.

Răoz Arpâd,
kir. bir. vdgrehajto.

Szăm 625-1898 kir. vdgrh. (383) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirott kikdldOtt vdgrehajtd az 1881. 

dvi LX. t.-cz 102. ds 120. §-a drtelmdben ezen
nel kozhirrd teszi, hogy a szăszvărosi kir. jărâs- 
birdsăgnak. 7675 1897 szămu vdgzdse folytăn 
Dr. Muntean Aurel szăszvărosi ilgyv6d ăltal 
kăpviselt Hirzia luon a lui Iosif felkeny^ri 
lakos foglaltatd javăra Pint^r luon es Filimon 
felkenyeri lakosok ellen eddig Osszesen 72 
frt 08 kr. ăs ărverăs kitilzăsi 1 frt 40 kr. 
kOltsdg kovetel^s erejăig elrendelt kielâgit^si 
văgrehajtăs alkalmăval birdilag lefoglalt ^s 
380 frtra becsiilt CkrOk, szekerek szdnăbdl 
ălld ingdsăgok, nyilvănos ărverds utjăn ela
datnak.

Mely ărverdsnek a szăszvărosi kir. jărăs- 
birosăg 3124/1898 polg. sz. kikiildest rendelo 
vdgzdse folytăn a helyszindn Felkenyeren, add- 
sok lakăsăn leendâ eszkdzldsdre 1898. evi 
szeptember ho 5-ik napjân delelotti 10 orâja 
hatăridOlll kitilzetik ds ahhoz a venni szăn- 
dekozdk ezennel oly megjegyzessel hivatnak 
meg, hogy az drintett ingdsăgok ezen ărvere
sen, az 1881. dvi LX. t.-cz. 107. §-a drtelmd- 
ben csakis kdszpdnz fizetds mellett a legtob
bet igdrOnek becsăron aiul is eladatni fognak.

Az elărverezendo ingdsăgok vdtelăra az 
1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megăllapitott fel- 
tdtelek szerint Idszen kifizetendd.

Kelt Szăszvăroson, 1898. augusztus 16-ăn.
Râcz Arpâd. 

kir. bir. văgrehajtd.

Szăm 209-1898. (382) 1-1

ĂRVERESI HIRDETMENY.
Alulirt birosăgi vegrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a drtelmeben ezen
nel kdzhirrd teszi, hogy a ddvai kir 
tdrvenyszdk 1896. evi 5928. szămu veg- 
zdse kdvetkeztdben Dr. Muntean Aurel 
iigyved ăltal kepviselt szăszvărosi „Arde
leana" hitelintezetj avăra strugări Chivesc 
luon ds tărsa ellen 200 frt. kr. s 
jăr. drejdig 1897. evi julius ho 29-en 
foganatositott kieldgitdsi vdgrehajtăs utjăn 
lefoglalt ds 575 frtra becsiilt 28 sze- 
ker szdna, 2 16, 3 kecske, 5 diszno, 
200 vdka csov. torokbuzăbol ăllo ingo
săgok nyilvănos ărverdsen eladatnak.

Mely ărveresnek a szăszsebesi kir. 
jbirdsăg V. 104/1. 1898. sz. vegzese 
folytăn 200 trt to'kekovetelds, ennek 
1894. dvi aprilis ho 18-ik napjătol jăro 
6 °/o kamatai ds eddig osszesen 48 frt 
50 krban biroilag măr megăllapitott 
koltsdgek erejdig Strugăron alperesek 
lakăsănăl leendo eszkozldsdre 1898. 
evi szeptember ho 5-ik napjănak 
dâlelotti 10 orăja hatărido'ul kitiize- 
tik es ahhoz a venni szăndekozdk oly 
megjegyzdssel hivatnak meg, hogy az 
drintett ingosăgok az 1881, dvi LX 
t.-cz. 107. ds 108. §-a drtelmdben kdsz- 
pdnzfizetds mellett, a legtobbet igdronek 
becsăron aiul is el fognak adatni.

Kelt Szăszsebesen, 1898. aug. 4-dn.
Grasser Kâroly, 

kir. bir. vdgrh.

Szăm 210—1898. (384) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birdsăgi vdgrehajtd az 1881. dvi 

LX. t.-cz. 102. §-a drtelmdben ezennel kbzhirrd 
teszi, hogy a ddvai kir. tdrvdnyszek 1897 dvi 
1362 szămu vdgzdse kdvetkeztdben Dr. Mun
tean Aurel iigyvdd ăltal kdpviselt szăszvărosi 
>Ardeleana» hitelintezet javăra strugări Chi- 
vescu luon ellen 90 frt s jăr. erejdig 1897. 
dvi julius hd 29-dn foganatositott kieldgitdsi 
vdgrehajtăs utjăn lefoglalt ds 385 frtra becsiilt 
24 szekdr szdna, 1 kancza, 5 disznd, 3 kecske- 

I bdl ălld ingdsăgok nyilvănos ărverdsen el
adatnak.

Mely ărverdsnek a szăszvărosi kir. jbirdsăg 
V. 105/1898, sz. vdgzdse fdlytăn 90 frt t6- 
kekdvetelds, ennek 1895. dvi szeptember hd 
11-ik napjătdl jărd 6% kamatai ds eddig 
Osszesen 43 frt 95 kr. birdilag măr megăl
lapitott koltsdgek erejdig Strugăron alperes 
lakăsănăl leendâ eszkozldsdre 1898. evi szep
tember ho 5. napjânak dâlelotti 10 orâja ha- 
tăridSUl kitilzetik ds ahhoz a venni szăndd- 
kozdk oly megjegyzdssel hivatnak meg, hogy 
az drintett ingdsăgok az 1881. dvi LX. t.-cz. 
107. ds 108. §-a drtelmdben kdszpdnzfizetds 
mellett, a legtobbet igdronek becsăron aiul 
is el fognak adatni.

Kelt Szăszsebesen, 1898. dvi augusztus hd 
4-ik napjăn.

Grasser Kâroly, 
kir. birdsăgi vdgrehajtd.

Szăm 697—1898 (380) 1—1
kir. v^grh.

Ărveresi hirdetmeny.
Alulirott kikiildott văgrehajtd az 1881 

6vi LX. t.-cz. 102. 6s 120. §-a drtel- 
meben ezennel kozhirr6 teszi, hogy a 
szăszvărosi kir. jărăsbirosăgnak 3108.
1898. szămu vâgzăse folytăn Dr. Mol
dovăn Szilviusz szăszvărosi iigyved ăltal 
kepviselt Hercz Armin es fiai budapesti 
lakos alap 6s feliilfoglaltato javăra Hirsch 
Izidor es tărsa kudsiri lakosok ellen 86 
frt 51 kr. toke, ennek 1897. dvi novem- 
ber ho 19-ik napjătol jăro.5% kamatai, 
eddig osszesen 66 frt 40 kr. es ărverds 
kitiizesi 3 frt koltseg kovetelds erejdig 
elrendelt kieldgitdsi vegrehajtăs alkalmă
val biroilag le- ds felulfoglalt ds 450 frtra 
becsiilt hinto, lovak ds szerszămbdl ăllo 
ingdsăgok, nyilvănos ărverds utjăn el
adatnak.

Mely ărverdsnek a szăszvărosi kir. 
jărăsbirosăgnak V. I. 60 4. 1898, polg. 
sz. kikiilddst rendelo vegzese folytăn a 
helyszinen Kudzsiron adosok la
kăsăn a leendo eszkozldsere 1898. 
ivi szeptember ho 19-ik napjăn 
d. e. 9 orâja hatăridoiil kituzetik 
es ahhoz a venni szăndekozdk ezennel 
oly megjegyzdssel hivatnak meg, hogy 
az drintett ingosăgok ezen ărverdsen az 
1881. dvi LX. t.-cz. 107. §-a drtelmd
ben csakis kdszpdnz mellett a 
legtobbet igdronek becsăron aiul is el
adatni fognak.

Az elărverezendo ingosăgok vdtelăra 
az 1881. LX. t.-cz. 108. §-ban megăl
lapitott feltetelek szerint leszen kifize
tendo'.

Kelt Szăszvăroson, 1898. aug. 27-dn.

Răoz Arpăd,
kir. bir. vtlgrehajtb.

Sz. 1034-1898 bvghtd. (386) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt kikiildott vdgrehajtd az 1881. dvi 

LX. t.-cz. 102. §-a drtelmdben ezennel koz- 
hirrd teszi, hogy a ddvai kir. jârâsbirdsăgnak 
1897. dvi 5378 sz. vdgzdse folytăn Dr. Mun
tean Aurel szăszvărosi iigyvdd ăltal kdpviselt 
»Ardeleana< pdnz— ds hitelintdzet vdgrehaj- 
tat<5 javăra Filimon Jănos ds tărsai vdgrehaj- 
tăst szenvedettek ellen 500 frt tdke ds jăru- 
leka erejdig elrendelt 1897. dvi szeptember 
hd 17. napjăn foganatositott kieldgitdsi vdgre
hajtăs alkalmăval birdilag lefoglalt ds 434 frtra 
becsiilt butor, ds egy pdnz vas szekrdnybâl 
ălld ingdsăgok az 500 frt tclke, ennek 1896. 
szeptember hd 26-tdl jărd 6% kamata ds ed
dig Osszesen 43 frt 76 krt tevâ kdltsdgeknek 
felhajtăsăra a korăbbi ds kdsâbbi foglaltatdk 
javăra is nyilvănos ărverds utjăn eladatnak.

Mely ărverdsnek a ddvai kir. jbnak V. I. 
366. 1898 sz. kiktilddsdt rendelâ vdgzes foly- 
tân a helyszindn, vagyis Ddvăn Filimon Jăno9 
hăzănăl 1898 szeptember ho 7-ân d. e 8 âra- 
kor ds Băcsiban Popovics Ddnes hăzănăl le- 
endO eszkozldsdre 1898-ik ev szeptember ho 
7-ik napjân d. u. l/sl orâja hatăridoiil kitil
zetik ds ahhoz a venni szănddkozdk oly meg
jegyzdssel hivatnak meg, hogy az drintett in
gdsăgok ezen ărverdsen az 1881. dvi LX. t.-cz. 
107. §-a drtelmdben, a legtobbet igdrOnek 
becsăron aldl is eladatni fognak.

Az elărverezendo ingdsăgok vdtelăra az 
1881, dvi LX. 108. §-ăban megăllapitott fel- 
tdtelek szerint lesz kifizetendd.

Kelt Ddvăn, 1898 augusztus 23-ăn.

Rubner Antal, 
kbvegrehtd
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