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Azi mie, mâne fie.
(*)  După toate cele-ce s’au petrecut 

în trecut între Maghiari și Români, în ce 
privește cele politice, și anume pentru 
a-’i aduce la o recunoaștere a dreptu
rilor ce ne compet, este întocmai așa, 
ca-și-când ne-am pune să săcăm Dunărea, 
scoțând apa cu ciurul.

Dacă ar ajunge, ca se nu mai audă 
nici un cuvent românesc între Tisa și 
Carpați, atunci poate-că și domnia le-ar 
fi mai liniștită, căci nu și-ar mai sparge 
capul cu desnaționalisarea naționalităților, 
care le pune cele mai mari pedeci celor 
cari voesc a guverna țeara; căci numai 
aceia sunt spriginiți, pentru a ajunge 
la guvern, cari arată cea mai mare rîvnă 
pentru maghiarisarea naționalităților.

Un lucru însă este văzut până și 
de un orb: Imposibilitatea statului un
gar fără admiterea elementului român 
ca atare.

Și aceasta este un adevăr, pe care 
și Maghiarii îl recunosc, și din această 
causă își concentrează puterile pentru 
a opri curentul daco-romanistic, cu alte 
cuvinte: ei recunosc puterea noastră 
până la așa grad, încât oferă lumii pri
veliștea mișcătoare, de-a se agita ca 
marea sub o furtună teribilă, numai când 
aud rostindu-se un cuvănt românesc.

A lupta odată cu întreg poporul 
român, sau mai bine zis a sta de vorbă 
cu noi, nu au curagiul, căci li-e frică 
de învingere, și din această causă apoi 
ia pe câte unul sau doi dintre noi, cu 
gândul să ajungă până la cel din urmă.

Au apucat cum am zice un drum 
lung și o țintă care nu o vor putea 
nici când ajunge.

Dacă Maghiarii ar fi drepți și oa
meni cu cari să poți sta de vorbă, li-am 
pune următoarele întrebări:

Ce ar trebui să se înțeleagă și ce 
înțeleg ei sub ideea de stat maghiar?

Ce este libertatea de presă și ce 
înțeleg ei sub această libertate?

Cine sunt adevărații agitatori în 
Ungaria ?

Și pe urmă, unde cred ei că vor 
ajunge cu fudulia lor?

Dacă oameni cinstiți ar fi, atunci 
aceste întrebări ar trebui să deștepte 
un interes viu, ba chiar o plăcere ca 
să discute asupra lor, căci aceste în
trebări îi privesc iminent.

Aceasta este însă un lucru, de care 
nici nu vreau să audă. Căci de cutează 
cineva dintre noi a discuta ideea de 
stat maghiar, temnița îi este răsplata. 
In parlamentul lor nu se gândește nime 
asupra neajunsurilor naționalităților, ci 
numai asupra lucrurilor cari pe ei îi 
privesc.

Dacă Maghiarii s’ar gândi și asupra 
neajunsurilor naționalităților, în urma 
căreia popoarele din această țeară să se 
simtă acasă și să vadă că li-se face 
dreptate, mai ales în privința individua
lității lor ca națiune, fie siguri că această 
țeară n’ar mai avea a se teme de nici 
un atac din afară.

Apare în fiecare Sâmbătă
EDITOR AL FOII:

Aurel Popovici-Barcianu, director.

Ei însă fac tocmai din contră. Să 
nisuesc anume într’acolo ca popoarele 
nemaghiare din Ungaria să nu se simță 
acasă la ele, ci numai ca niște oaspeți, 
și încă oaspeți cu purtare necuviincioasă.

Și cum se și poate gândi cineva că 
un proprietar de casă se poate suferi 
ca să fie privit ca oaspe în casa lui 
proprie, chiar nici atunci, când cineva 
i-a luat cu forța în posesiune casa; ba 
tocmai atunci i-se deșteaptă mai cu pu
tere conștiința, când vede pe un străin 
că se introduce ca stăpân în casa lui.

Cu 790 de ani am venit noi Ro
mânii înaintea lor în Transilvania, și cu 
toate acestea ei vreau să ne dovedească, 
că numai din bunăvoință ne sufer aici.

Este însă lucru constatat de ori-ce 
suflare omenească, că un stat numai 
atunci poate fi puternic, dacă toate 
popoarele ce o locuesc se simt acasă. 
In astfel de cas apoi, nici unul nu se 
va da înapoi, când e vorba de a-’și 
apăra vatra.

După toate cele-ce le fac însă 
Maghiarii, nu numai că nu vor lăsa 
fiilor și nepoților lor un stat național 
maghiar, sau o țară cu istorie, dar’ le 
vor lăsa drept moștenire o istorie fără 
țeară, din care causă se va ridica blăs- 
tămul asupra lor.

Dacă ei și astăzi mai sunt călău
ziți de ideea de stat maghiar, este, că 
dușmanii noștri comuni nu ne-au ata
cat nici când de când există dualismul.

Să vedem acum ce este libertatea 
de presă?

Indată-ce natura a înzestrat pe om 
cu graiu viu și cu mijloace de a-’și răs
pândi cugetările sale, s’a născut și drep
tul libertății de presă.

Așa credem, că ori-ce om are drep
tul de-a spune prostii până i-se va 
strîmba gura și numai un prost se poate 
supăra de prostiile ce le spune altul. 
Un om însă, care spune adevărul și 
este călăuzit de binele comun, acela 
trebue să fie ascultat.

Aceasta ar fi pe scurt libertatea 
presei.

Ce înțeleg Maghiarii însă sub li
bertatea presei.

Unui Român nu-’i este permis să 
discute nici măcar în termini cuviin
cioși, dacă Ungurii fac nedreptate po
porului român, ca-și când faptele lor 
ar fi totdeauna drepte și deci nu tre
bue discutate.

Lor însă toate le sunt permise.
La întrebarea că cine sunt agitatorii, 

le aducem aminte de fabula cu lupul 
și mielul.

Ear’ că unde o să ajungă cu fudu
lia lor, le răspundem, că continuând 
pe calea apucată, vor ajunge la urma- 
urmelor, cu totul la discrețiunea, la mila 
celor asupriți și îmbrânciți de ei.

Așa stând lucrul, dacă vor ajunge 
la o soarte amară, lumea nu pe noi ne 
va face responsabili, căci zice un pro
verb, »după-cum îți așterni, așa vei 
dormi«.

Una le zicem însă de încheiere:
„Azi mie, mâne ție!"

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

Naționalitățile și conferența de 
pace. «Budapesti Hirlap< primește știrea 
din Triest, că 3 ziariști boemi au adresat 
cătră regimul rusesc o rugare, prin care cer 
Țarului permisiunea, ca și deputății naționa
lităților din Ungaria și Austria să fie repre- 
sentați la conferența de pace. Aceasta din 
acel motiv, ca conferența să nu se ocupe 
numai cu neînțelegerile ivite între state, res
pective între națiuni, ci și cu nemulțumirile 
naționalităților, adecă a popoarelor supuse. 
Așadar’ Austria și Ungaria să nu-’și trimită 
numai delegații oficioși la acea conferență, 
ci și delegații naționalităților, cari locuesc 
această țeară.

Durere zadarnică.
Pe când guvernul maghiar a pedepsit pe 

«trădătorii de patrie*  dela Oradea-mare, eli
minând pe Bolcaș și pe alți 17 tineri vred
nici de ai noștri, după-cum se poate vedea 
lor alt loc al foii, pe atunci ziarele maghiare 
ne descoper o nouă «tradare», un nou «pe
ricol*,  ce amenință patria maghiară din altă 
parte.

La 1896, s’a reînființat în Praga o reu
niune, care în formă de casină există mai de 
mult, dar’ în urmă desvoltase puțină activi
tate. Numele reuniunii este „ Uniunea ceho
slovacă" și scopurile ei sunt, după nouele 
statute, curat culturale. Anume reuniunea 
să nisuește a răspândi cultura între Slovaci, 
să înțelege pe base naționale și a da mij
loace, ca să se poată cultiva și să devie folo
sitori națiunii lor. Spre ajungerea scopurilor 
ei, reuniunea edă cărți poporale, pe care le 
răspândește în popor, înființează biblioteci 
poporale și dă stipendii și ajutoare tinerilor 
Slovaci, cari își fac educația în Praga, sau la 
studii sau la meserii și pe alte cariere prac
tice; în fine reuniunea arangiază conveniri, 
etc., dela cari, precum și din întreagă activi
tatea reuniunii, politica este eschisă.

Ei bine, ziarele maghiare află, că această 
reuniune este grozav de periculoasă pentru 
Ungaria. Recunosc că ea este culturală, dar’ 
din activitatea ei conclud, că conducătorii 
reuniunii urmăresc scopuri politice-naționale, 
în locul întâiu anti-maghiare. Și cum nu, zic 
ele, când reuniunea aceasta a spesat pentru 
cultivarea Slovacilor în doi ani din urmă 
mai multe mii de floreni, ear’ mișcarea por
nită de ea în interesul Slovacilor ia propor- 
țiuni tot mai mari. Inteligenții Slovaci convin 
adeseori cu Cehii, o mulțime de studenți 
Slovaci sunt susținuți la studii de cătră unii 
Cehi cu dare de mână și între altele univer
sitarii Slovaci au înființat în Sacolța o re
vistă, în care combat diferențele existente 
între Slovaci din cause confesionale și să ni
suesc a răspândi cultura și lumina în sinul 
poporului.

Toate aceste și alte lucrări și intreprin- 
deri culturale sunt puse la cale de numita 
reuniune și aceste îi constitue tot atâtea pă
cate în ochii șoviniștilor.

Ziarele maghiare, după obiceiul lor pro
voacă statul să ia măsuri contra activității 
acestei reuniuni în sinul poporului slovac și 
strigă după poliție și gendarmerie.

Dintre toate însă mai caracteristice sunt 
expunerile ziarului „Bud. Hirlap", care în 
primul său din 1 1. c. vorbind despre această 
reuniune, face o mutră de fariseu și vrea să 
convingă pe Slovaci, că «uniunea ceho-slo- 
vacă*  este primejdioasă chiar pentru Slovaci, 
din causă, că Slovacii să vor cehisa. Apoi
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susține, că Slovacii au destulă tărie să poată 
sta pe picioarele proprii, fără de nici un aju
tor și cu un cinism rar observă, că nu este 
lipsă, ca băieții slovaci să meargă în Boemia 
la măiestrie, deoare-ce sunt aici în patrie 
destule ateliere de-ale statului. In fine merge 
cu obrăznicia până acolo, de provoacă pe 
preoții catolici ai Slovacilor să nu se înso
țească cu un popor, care ridică statuă lui 
Ioan Hus, ear’ pe preoții evangelici vrea să-’i 
înfricoșeze cu social-democrația, ale cărei în
vățături susține, că le lățesc Cehii.

Vezi asta-i astal «Bud. Hirl.« ne arată 
în adevăr care e durerea compatrioților noștri.

Pe ei îi doare, pentru ce nu sunt lăsați 
Slovacii singuri și de ce sunt ajutorați de 
frați de-ai lor, cari să nisuesc a-i lumina și 
a ținea la ei trezvie conștiența națională.

Ii doare, că băieții Slovaci învață măies
tria în Boemia și nu în atelierele «statului*,  
unde li-să impune maghiarisarea. Și îi doare, 
că tinerii universitari propagă naționalismul 
și să silesc a aplana diferențele confesionale.

Durerea aceasta tot în asemenea chip să 
manifestă la ei și când e vorba de alte po
poare nemaghiare.

Dar’ această durere zadarnică este. Po
poarele nemaghiare pot să stee în legături 
culturale cu frații lor peste granițe, fără-ca 
prin aceasta să li-se slăbească sentimentul 
patriotic și pot să primească încurajarea și 
sfaturile bune ale conaționalilor lor, fără-ca 
aceasta să constitue tradare de patrie.

Maghiarii ar voi, ca nimeni să nu să in- 
terezeze de soartea popoarelor nemaghiare, 
ca cu atât mai ușor să poată fi ele contopite 
și maghiarisate. Aceasta însă azi nu să mai 
poate și aci nu ajută nici lamentările, nici 
calumniile și nici gendarmii. Căci nu este 
putere, care să împedece activitatea culturală, 
care merge neșovăitor înainte, cum vedem 
aceasta și din rolul reuniunii ceho-slovace, 
despre care am vorbit.

Durere zadarnică din partea lor.

Oare când?
O nespusă bucurie simțiam, când nainte 

de aceasta, cu vre-o 4—5 săptămâni, cetiam 
în ziarele noastre naționale «Tribuna*  din 
Sibiiu și «Tribuna Poporului*  din Arad des
pre o strîngere din nou a rîndurilor mem
brilor partidului nostru național.

Și o credeam aceasta cu atât mai vîrtos, 
cu cât chiar unii dintre cei mai fruntași mem
bri ai partidului național o doriau aceasta 
și se ocupau cu calea care este de apucat 
pentru a ajunge la ținta dorită de toți Ro
mânii de bine.

Unul dintre aceștia, este și dl Nicolau 
Cristea, pe care cu toții îl cunoșteam și-’l 
cunoaștem și astăzi de om cu lăpădare de 
sine, care a luptat întotdeauna între șirurile 
cele mai distinse ale bărbaților noștri politici.

Mi-se părea, ca-și-când aș vedea din nou 
acea solidaritate între fruntașii noștri, care 
înainte de asta cu 5—6 ani, a ajuns a fi ad
mirată de toată lumea civilisată, și care a 
băgat fiori în stăpânitorii, sau mai bine zis, 
în compatrioții noștri maghiari.

Și aceasta o așteptam, și cred că o aș
teptăm cu toții, nu numai dela cei grupați 
în giurul «Tribunei Poporului*,  ci și dela cei 
din jurul «Tribunei*  din Sibiiu.

Căci când e vorba de a lupta pentru bi
nele comun, atunci nu ne impoartă, că oare 
cutare sau cutare de care grup se ține, dacă 
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soartea a voit, ca să ne desbinăm in mai 
multe grupuri, dintr’unul singur și nerăstur- 
nabil, In care ne aflăm odinioară.

Dar’ a trecut, o săptămână, două, ba chiar 
cinci săptămâni de atunci, și cu toate acestea 
nici un semn nu se ivește, care ne-ar da cea 
mai mică rază de speranță, despre împlinirea 
celor dorite de toți Românii, și în special 
despre împlinirea datorinței celor în cari ne-am 
pus încrederea cu toții.

Dimpotrivă, chiar și astăzi, dacă nu prin 
articoli întregi de ziare, atunci totuși printre 
noutăți, mai aflăm încă insulte din partea 
unora asupra altora. Ceea-ce la tot cașul 
este foarte dăunător pentru ajungerea la re- 
solvarea marei cause naționale ce o urmărim.

Nu sunt o persoană, despre care să se 
creadă că doar’ aș fi luat parte în această 
luptă stântă printre bărbații noștri fruntași, 
dar’ am luat parte la ori-ce mișcare națio
nală, ce a fost pusă la cale din partea lor, 
și sunt gata a lua și în ziua de astăzi, ori
câte sacrificii ar pretinde aceea.

Atâta numai doresc, ca să-’i văd încă- 
odată închiegați și mergând mână în mână 
pentru ajungerea țintei ce ni-am propus, și 
pentru eluptarea drepturilor ce ne compet, în 
înțelesul programului stabilit la 1881, și atunci 
cred că și de cel de mai pe urmă dintre noi 
vor fi binecuvântați, nu numai de noi, ci și 
de fiii, nepoții și strănepoții noștri.

In împlinirea acestora crezând într’un 
timp cât mai apropiat, îmi pun întrebarea:

Oare când?
Mure^anul.

Prigonirea continuă.
Șovinismul maghiar nu s'a mulțumit cu 

jertfa ce i-s’a adus din partea fiilor poporului 
nostru, a dlui Lucian Bolcaș. Setea de răs- 
bunare spre a nimici tot ce simte românește 
ti îndeamnă încă la jertfe noue, pentru-ca cu 
atât mai vîrtos să simtă fiecare dintre noi 
atotputernicia nației alcătuitoare de stat.

După-ce a adus asupra tinărului Bolcaș o 
pedeapsă din cele mai nedrepte ce pot să 
existe în ziua de astăzi, a ținut de bine, ca 
să extindă această pedeapsă nedreaptă și 
asupra celor-ce au avut curagiul a se declara 
de solidari cu faptele ce el a săvîrșit, bine 
știind, că nici o crimă nu s'a făcut prin aceasta.

Dar’ „dreptatea ungurească* * i-a ajuns și 
pe dînșii. Și adecă toți acei studenți dela 
academia de drepturi din Oradea-mare, cari 
s'au declarat de solidari cu Bolcaș, au fost 
eliminați pentru totdeauna dela acea univer
sitate. 17 la număr sunt acei studenți, pe 
cari i-a ajuns această nedreaptă sentență.

Concurs pentru preoți. In a doua pa- 
rochie a Orăștiei s’a excris deja concurs. 
Concursele sunt a se înainta comitetului 
parochial din loc, unde se capătă și informa- 
țiunile de lipsă. 640 fl. sunt venitele stato- 
rite pentru acest post de preot.

*
f Principele Alfred de Saxa Coburg a 

încetat din vieață Marți în săptămâna aceasta 
la Meran. Principele a fost frate al A. S. R. 
Principesei Maria a României. Din acest in
cident curtea română a îmdrăcat un doliu 
de 15 zile.

*
Noue consultate române în Ungaria. 

La Brașov și Timișoara, după-cum scriu foile 
din România, se vor înființa de guvernul 
român, în timpul cel mai scurt, câte un nou 
consulat român.

*
Prigonirea unui Sas pentru — tricolo

rul românesc. Un țeran Sas, după-cum 
scrie «Bistritzer Zeitung», a fost prins și în
chis la poliție, fiindcă avea încins un brâu 
tricolor românesc. Notița și-o încheie numi
tul ziar cu următoarele: «Dacă tot așa va 
merge aceasta, nu rămâne alta, decât ca omul 
să se îmbrace din creștet până în tălpi, sau 
numai în tricolor roșu-alb-verde, ori numai 
într’un fel de coloare, ca astfel omul să nu se 
expună primejdiei de-a fi arestat în mijlocul 
străzii. Căci omul nu e sigur, că oare căpi
tanul polițienesc, cu agera-’i vedere nu află 
în ori-ce amestec de colori o „tradare de patrie11.

*
Fundațiuni pentru oficeri și suboficeri. 

Archiducele Frideric, din prilegiul iubileului 
Monarchului, a dat pentru întemeierea de 
fundațiuni pentru oficeri și suboficeri ai reg. 
de inf. nr. 52 și ai reg. de dragoni nr. 9, 
precum și pentru suboficerii corpului V. de 
armată, suma de 90.000 coroane.

*

După noi mai bine ar fi, când apucând 
odată pe această cale, nu s'ar mulțumi, până-ce 
nu ar elimina pe toți studenții dela toate 
școalele maghiare, ca cel puțin cu o zi mai 
nainte să ne arete cât se poate de hotărît, 
care este dorința lor, cu toate-că o cunoaștem 
îndestul și până acum.

Poftiți deci, dlor stăpânitori, și faceți pasul 
din urmă, și veți vedea unde veți ajunge.

Numai înainte, noi suntem gata.

Reuniunea română de Înmormântare
din Orăstie.f

Duminecă în 5 1. c. s’a ținut adunarea ge
nerală a reuniunii noastre în fața a sute de 
membri în școala capitală gr.-or. din loc.

Dl Dr. Ioan Mihu, directorul acestei reu
niuni în calitate de președinte, deschide aduna
rea cu cuvinte bine alese. Arată scopul acesteia 
din punct de vedere umanitar creștinesc și 
binefacerile, cari în scurt timp de doi ani, 
s’a revărsat asupra acelora, cari au fost îm
părtășiți cu ajutoare.

Ne-am adunat să vă dăm socoata anului 
despre venitele și cheltuelile reuniunii. Cum 
am isprăvit trebile vă veți convinge din ra
portul comitetului administrativ și din socoa- 
tele purtate în regulă.

Secretarul reuniunii, dl Simion Vlad ce
tește raportul anual:

Onorată adunare generală!
Avem cea mai mare bucurie și satisfacție, 

văzând, că ostenelile creatorilor reuniunii noa
stre de înmormântare nu au fost în zadar, 

pentru-că această reuniune din ce în ce pros- 
perează, așa încât acum cu înlesnire grăbește 
a da ajutor tuturor, celor îndreptățiți prin 
statutele reuniunii, care ajutor, acelor familii, 
cari cele mai multe pe lângă durerea și jalea, 
causată de neîndurata moarte, mai simt încă 
și lipsa materială, este foarte binevenit. Ast
fel barem grija, că atari familii nu vor avea 
spesele necesare de înmormântare, este prin 
reuniunea noastră delăturată.

Această reuniune de înmormântare nu 
numai, că dă ajutor banal rămășițelor mem
brului seu răposat, ci în atari cașuri, când 
nu ar fi cine să îngrigească de înmormân
tarea răposatului conform §. 9. din statute, 
se îngrigește ea însăși prin membrii exmiși 
din sinul comitetului seu. Atare cas a avut 
reuniunea în decursul anului trecut unul.

Reuniunea noastră a avut la începutul 
anului, despre care datori suntem a da so
coteală, 336 membri.

In decursul anului acestuia s’au înștiințat 
peste tot 68 membri și conform statutului 
s'au primit din partea comitetului 64 membri, 
eară 4 inși vor întră în reuniune, când vor 
deveni locuri vacante.

Despre starea materială a reuniunii, cas- 
sarul a înaintat socotelile încheiate în deplină 
regulă comitetului reuniunii, cari aflându-se în 
deplină regulă s’au și aprobat fără excepțiune.

In decursul anului au repausat 6 membri, 
pentru cari s’au solvit drept ajutor suma de 
276 fi., ear’ 4 membrii au repășit, față de 
cari s’au purces conform §. 6 din statute.

Din toate acestea se vede, că reuniunea 
noastră este bine combinată, și că binefacerile 
ei se revarsă asupra membrilor în mod sa
tisfăcător.

Având în vedere, că numărul membrilor 
este în creștere continuă, comitetul reuniunii 
a decis a să purta o listă separată despre 
membrii noi, și dacă numărul acelora s'ar 
urca până la 300, adunarea generală viitoare 
să decidă înființarea unei a II. secțiuni tot pe 
basa statutelor reuniunii.

Incheiindu-ne raportul general vă rugăm 
a procede la resolvirea obiectelor puse la 
ordinea zilei.

Cassarul dl Ioan Branga cetește socoata 
anuală din care să constată că Intratele anu
lui 1898 fac 1019 fi. 68 cr., eară eșitele fac 
365 fi. 67 cr., resultă deci avere în bani gata 
și depuși la .Ardeleana» 654 fi. 1 cr. trans
portați pe anul 1899.

Atât raportul cât și socoata anului 1898 
să ia la cunoștință și să aproabă, dându-se 
absolutorul de lipsă și exprimându-să mulțu
mită conducerii acestei reuniuni.

Tot adunarea primește acea parte din 
raport, că dacă în decursul anului curent 
s’ar insinua încă 200 membrii chiar și din 
comunele învecinate de Orăștie, își reservă 
dreptul a înființa o a II. secție de reuniune, 
tot cu aceleași statute, având a se împărți în 
grupe de câte 300—300 membri.

Că reuniunea noastră s’a înființat și că 
este un isvor de binefacere nu mai încape 
îndoială. Implorăm dela atotputernicul Dum
nezeu zile multe și senine domnului inițiator 
și conducător, Dr. Ioan Mihu, care nu s’a sfiit 
a se face părtaș acestei reuniuni și a se pogorî 
în cele mai de jos pături ale poporului, 
dând astfel exemplu viu, că trăiește în mij
locul poporului și să interesează de ajutorarea 
lui pe toate căile cinstite. — Dorire-am din 
inimă ca inteligința noastră de peste tot locul 
să fie pătrunsă de această chemare și să ur
meze întru toate acestui vrednic conducător.

Asa să fiel>

Din România.
Dumineca trecută, 24 Ianuarie v., s’au 

împlinit 25 de ani dela Unirea Principatelor. 
Nici o zi din istoria României nu este mai 
însemnată decât aceasta.

Din acest incident, s'a luat hotărîrea, la 
inițiativa dlui senator Ionescu, ca ea să fie 
sărbătorită cu deosebită și cuvenită pompă 
în București și în Focșani, din care causă 
cetățenii orașului Focșani, unde se află ele
mente din ambele foste principate, au și fost 
convocați la o întrunire publică, de cătră un 

comitet anume compus pentru această ani
versare.

Dl Ferechide însă, ministru, a adus la cu
noștința cetățenilor, că s’a hotărît în mod 
legislativ, ca ea să fie sărbătorită în ziua de 
10 Maiu, când se vor sărba toate actele 
naționale.

Cu toate acestea, însuflețirea între cetă
țenii numitelor orașe a fost foarte mare. 
Și credem, că cu prilegiul din 10 Maiu, cu 
atât mai vîrtos se va sărbători această zi 
memorabilă a Românilor din regatul României.

Știri Politice

Răscoala locuitorilor de pe Filipine.
Se credea la început, că locuitorii insule

lor Filipine, nefiind mulțumiți cu regimul 
spaniol, după-ce au fost supuși Statelor-Unite, 
se vor liniști. Dar’ aceasta nu s’a întâmplat. 
Cu toate-că răsculații au dat ajutor Ameri
canilor, contra Spaniolilor, totuși acum nu 
sunt mulțumiți cu soartea lor, ci din nou să 
răscoală, de astă-dată contra stăpânitorilor 
pe cari ei i-au dorit. După știrile ce ne so
sesc din Washington despre locuitorii insulelor 
Filipine, situația acolo este foarte grea.

Sâmbăta trecută la 9 ore, răsculații au 
atacat orașul Manilla, care a fost foarte vi
tejește apărat de Americani. Perderile dintre 
Americani și răsculați se zice că sunt însemnate.

Răsculații au fost bine înarmați, cu tunuri 
și cu puști. Americanii, cari, cum am zice, 
s’au temut despre aceasta, după cele petre
cute de până acum, încă s’au îngrijit de arme, 
și astfel i-au împedecat a lăți răscoala și mai 
departe.

Se crede însă, că răsculații vor continua 
lupta contra Americanilor.

Se vede treaba, că totuși mai bine li-a 
mers sub Spanioli.

Urma alege.

Exposiție de mirese.
La timpul său ministrul de interne italian 

a dat un decret prin care a interzis, ca bise
ricile să se mai folosească pentru scopuri 
profane. Decretul ministrului a produs multă 
iritațiune între poporațiunea italiană. Anume, 
ministrul a interzis să se țină pe viitor în bi
serici adunări religioase, politice și de natură 
economică, ceea-ce era și lucru urît, căci 
băncile și alte reuniuni își țineau adunările 
lor, adeseori foarte sgomotoase, în biserică. 
Ba în Italia mai era datina, că bisericile erau 
folosite spre scopuri de căsătorie.

In Neapol, de exemplu, este o biserică, 
care odată la an, anume la sărbătoarea Buna
vestire, este cercetată de mii de oameni, din
tre cari cei mai mulți se duc din curiositate. 
Biserica aceasta, numită «San Maria Annun- 
ciata<, se află afară din oraș, înaintea porți
lor zidurilor vechi, în ținutul cel mai sărac 
al Neapolei. In legătură cu biserica stă și un 
Orfelinat, unde se cresc fete până la etatea 
de 16 ani, și în tot anul la sărbătoarea Buna- 
vestirei, fetele din acel Orfelinat, cari au îm
plinit 16 ani, sunt expuse în biserică în tim
pul serviciului divin. O adevărată exposiție 
de mirese se face și bărbații neînsurați pot 
să-’și aleagă după plac, dintre fetele expuse, 
câte o mireasă. Dela pețitori nu se pretinde 
alta, decât să aibă la sine hârtiile de legiti
mare. După-ce pețitorul și-a predat actele 
preotului bisericii, care e încredințat cu con
ducerea Orfelinatului, și după-ce le află în 
ordine, i-se permite să-’și aleagă una dintre 
cele 20, ori 30 de fete, cari îmbrăcate în 
negru, stau în genunchi înaintea altarului. 
Se înțelege, că fata are drept, dacă nu-’i con
vine pețitorul să-l respingă. Această alegere 
însă se ține de onorifică, și nici când nu s’a 
întâmplat, ca vr’una dintre ele să-’și respingă 
pețitorul, deoare-ce țin de nedemn a sta în 
aceeași zi înaintea altarului și a nu fi aleasă 
ca soție, de un bărbat.

Cam de comun trece mult timp până 
cel dintâiu pețitor își alege pe viitoarea lui 
soție, ear’ după aceea urmează repede unul 
după altul și ceilalți pețitori. Mai ales sunt 
oameni din clasa muncitorilor și a meseria
șilor, cari își caută soții pe calea aceasta 
comoadă.

Dintre fete cel mult dacă rămân vre-o 5 
ori 6 nealese, cari apoi plângând se reîntorc 
în Orfelinat, pentru-ca în ziua următoare să-’și 
caute vre-o ocupațiune în afară.

Părechile nouă, după serviciul divin, toate 
sunt cununate în mod sărbătoresc • înaintea 
altarului.

Cumcă aceste căsătorii sunt fericite, des
pre aceasta nu se spune nimic. La tot cașul 
acest mod de a face exposiție de mirese în 
biserică, este foarte original. („Patria").

Petrecerea soc. „România Jună.“

Societatea academică «România Jună» 
îndemnată de succesul bun al petrecerii din 
anul trecut, a pus la cale și în anul acesta 
arangiarea unei atare petreceri sau «Krănz- 
chen«, care se va ținea Sâmbătă în 4 Martie 
a. c. în sala hotelului «Continental». Cu plă
cere aducem onoratului public la cunoștință, 
că și în anul acesta a primit Excelența Sa 
domnul Nicolau Dumba înaltul protectorat, 
care e o nouă dovadă despre amabilitatea 
ce o poartă față de societate și tinerime.

Comitetul arangiator ales de societate 
organisându-se a primit bucuros sarcina care 
i-s’a impus, se țin ședințe de costituire și 
ordinare, se va forma un comitet de dame 
care se va presenta în pitorescul nostru port 
național la petrecere, se adortează domni din 
colonie spre intregirea comitetului, s’a ales 
președinte în comisia centrală, dl Mariu Sturza, 
s’au împărțit toate afacerile după resort între 
diferite comisii, se vor alege presidenți de 
onoare și se vor face toate pregătirile pentru 
reușita petrecerii.

Ear' scopul principal, care ne-a condus la 
arangiarea petrecerii a fost și în acest an 
augmentarea fondului iubilar. Ideea de a pune 
fundamentul unui internat pentru sălășluirea 
studenților români în Viena încă tot preocupă 
tinerimea studioasă și societatea «România 
Jună» nu a pregetat nici un pas pentru rea- 
lisarea acestui plan, ea și-a dat toată silința 
a îmbunătăți soartea, datina, durerile sufle
tești a acelor tineri fără mijloace cari sunt 
aplicați a-’și câștiga științe mai înalte aici în 
Viena. Și în adevâr modul cel mai bun e 
întemeierea unui alumneu, în care se vor 
adăposti acele suflete nobile, cari sunt che
mate a lucra și a lupta pentru înaintarea 
neamului și binele nostru obștesc.

Zafron.

N0UTĂTI
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Asentările In comitatul Hunedoarei se 
vor ținea în luna Martie în următoarele zile: 
în Orăștie (cei din oraș) în 1, cei din jur 
în 2 și 3; Geoagiu 6 și 7; Hunedoara (din 
jur) 9 și 10, din oraș 11; Hațeg: (din jur) 
13, 14, 15, din oraș 16; Puj: 17 și 18; Pe- 
troșeni: 20, 21 și 22; Deva: (din jur) 23,24 
și 27, din oraș 28; ear’ în Aprilie în urmă
toarele zile si locuri: Ilia: 1, 8, 10; Baia-de- 
Criș: 13, 14; Brad: 17, 18, 19.

*
D-șoara Agata Bârsescu, renumita tra

gediană română, dând vre-o 5 representațiuni 
la teatrul de curte din Gera (principatul Reuss- 
Gerniania), a fost decorată de principele moș
tenitor cu «Medalia de argint pentru artă și 
știință*.  De însenuat e, că la finea ultimei 
representațiuni, însuși bătrânul principe moș
tenitor s’a dus pe scenă și i-a predat în per
soană distincțiunea.

Pentru redacție responsabil: Petru P. Barițiu,

*
Hymen. Dl Emerick Sandner, major în 

Reg. de inf Nr. 64 și d-șoara Irma Koncz 
de Nagy-Solymos își vor celebra cununia în 
14 Februarie n. a. c. în Szăkely-Udvarhely. 
Sincere felicitări simpaticului comandant al 
cercului de întregire de aici.

*
Cununie. Dl Sâhalmy fănos, subjude la 

judecătoria din Orăștie și d-șoara Czldly 
Rozsika din Arad și-au sărbat cununia la 
11 Febr. n. a. c.

♦
Un groaznic incendiu. In comuna N.-Bo- 

brocz din comitatul Liptd, după-cum scrie 
«Tribuna*  din Sibiiu, a isbucnit zilele trecute 
un groaznic incendiu. Știrile ce sosesc des
pre acel incendiu sunt foarte înfiorătoare. Până 
acum s’a constatat, că 20 oameni și-au per- 
dut vieața în flăcări. Dintre aceștia 9 au fost 
prefăcuți în scrum. Se ciede însă, că vor 
mai da peste multe cadavre, deoare-ce mulți 
oameni lipsesc. Cu totul au ars peste 300 
case și vre-o 50 de ziduri economice. Apoi 
au fost mistuiți de flăcări 277 boi și vaci, 
o mulțime de cai, oi, porci și galițe. Peste 
1000 oameni au rămas pe strade desculți și 
desbrăcați. Din toată averea nu li-a rămas 
nici o traistă și un băț de cerșitor. Ca să 
nu moară de foame, locuitorii din comunele 
vecine le trimet pâne și făină. Femeea lui 
Farsang Jdzsef, care a pricinuit tocul, a fost 
arestată de gendarmi, căci altfel furia popo
rului o spinteca în bucăți. Păcătoasa femee 
moartă de beată cum era, s’a dus cu lampa 
aprinsă în șură să caute sticla cu rachiu, pe 
care o ascunsese în paie. Cum nu putea sta 
pe picioare, a căzut și răsturnând lampa, s’au 
aprins paiele și apoi șura a luat foc. Și a 
fost minune, că femeia aceasta a scăpat din 
flăcări și casa ei și ce era aproape de șură nu 
a ars

*
Fidanțare. Dl Nicolau Igna, înv. în Băița 

s’a fidanțat cu d-șoara Roza Popp din Deva. 
Felicitările noastrel

*
Earăși semne de pace. Pentru Ger

mania se pregătesc cu mare iuțeală, într'o 
fabrică din Spandau, puști de un nou sistem. 
2 lucrători dintre cei cari pregătesc acele 
puști au și fost distinși din partea împăra
tului Wilhelm.

*
Adevăr recunoscut și de foile ungurești. 

Ocupându-se cu relațiile economice din Un
garia, «Egyetărtăs*  recunoaște, că băișagul 
din țeară a dat foarte mult înapoi. Chiar și 
causa ni-o spune numitul ziar. Eată ce scrie: 
In Șemniț avem o montanistică cu renume 
universal, și aici își trimiteau fiii ca să învețe 
toate națiunile din Europa. «Fiindcă însă, din 
causa șovinismului nostru s’a introdus aici 
limba maghiară, institutul nostru a suferit 
pagube enorme*.  Așadar’ este constatat chiar 
și din partea dușmanilor noștri, că unde limba 
maghiară este impusă cu forța, acolo ori-ce 
lucru, în loc să progreseze o dă înapoi.

*
Reuniunea rusească „Crucea Roșie" 

a primit din partea Țarului Nicolae II. un 
milion de ruble, pentru-ca să se împartă ce- 
lor-ce sufer de foamete.

In atențiunea Învățătorilor poporali.
Inspectoratul de școale regesc din Deva 

ne transpune spre publicare următoarele:
Carte specială gratuită pentru cultura vii

lor pe seama învățătorilor populari.
La inițiativa economiilor de vii a țării 

ministrul reg. ung. de agricultură s’a văzut 
îndemnat a compune prin organele sale spe
ciale și a eda o îndrumare despre cultura vii
lor, care prin 143 desemne instructive tace 
cunoscută apărarea contra filoxerii, peronos- 
porii și a altor primejdii, la cari sunt expuse 
viile, procedura la renoirea viilor și cunoștin
țele de lipsă precum și toți factorii cari con- 
tribue la cultura viilor. Ca adaus să comu
nică legea din anul 1896 art. V. despre pro

movarea cum sunt a să renoi viile nimicite 
prin filloxeră, provăzută cu explicări.

Cartea este așa scrisă, încât fiecare să o 
poată pricepe; pe lângă toate aceste minis
trul a aflat cu cale, ca învățătorii populari 
imediat să o explice cu graiu viu populațiunii.

Spre acest scop o trimite gratuit la toți 
acei învățători, cari o cer prin corespondență 
dela secțiunea culturii de vii a ministrului 
reg. de agricultură. (M. k. foldmuvelăsilgyi 
minister szOlăszeti osztălya Budapest).

Nr. 90—1899.

Conours literar.
Se publică concurs pentru un premiu de 

500 coroane, care se va decerne celei mai 
bune lucrări asupra subiectului: «Istoria insti- 
tuțiunilor culturale ale Românilor din Unga
ria și Transilvania dela 1848—1898*.

Censurarea lucrărilor ce vor întră la con
curs se va face prin o comisiune compusă 
din 5 membri, aleși de comitetul central. 
Membrii comisiunii nu trebue să facă parte 
din comitet. Decernerea premiului se va face 
de comitetul central, după ascultarea rapor
tului comisiunii, cu vot secret, în o ședință 
convocată anume spre acest scop.

Premiul se va putea acorda numai unei 
lucrări în extensiune de cel puțin 10 coaie 
de tipar 8° mare, care va cuprinde un tablou 
critic al desvoltării institutelor române de 
învățământ, al societăților și altor întreprin
deri și instituțiuni culturale române din pa
trie și va arăta resultatele realisate, precum 
și condițiunile și piedecile lucrării culturale a 
poporului român din patrie.

Manuscriptele trebue provăzute cu o de- 
visă și un plic, care să cuprindă numele și 
adresa autorului, se vor scrie în caiete de 
format 4° mare, pe o singură față a foilor, 
și se vor trimite la adresa Presidiului Aso- 
ciațiunii cel mult până la 31 Decemvrie 1899 
st. n.

Lucrarea premiată se va tipări pe spesele 
Asociațiunii în cel puțin 1000 exemplare, din 
cari jumătate trec în proprietatea autorului.

Din ședința comitetului central al «Aso
ciațiunii pentru literatura română și cultura 
poporului român*,  ținută în Sibiiu la 26 
Ianuarie 1899.

Dr. II. Pușcariu, Dr. Beu,
vice prețed. secr. II.

VIEAȚA SOCIALA
Bal în Lupeni se va arangia Sâmbătă în 

11 Febr. st. n. 1899 în sala hotelului Dința 
din Lupeni. Venitul curat e destinat pentru 
fondul bisericii gr.-cat. din loc. Prețul intrării 
de familie 1 fl. 20 cr., de persoană 80 cr. 
Suprasolvirile se primesc cu mulțumită și se 
vor cuita pe cale ziaristică. începutul la 8 
ore seara.

Corpul învățătoresc dela școala gr.-or. ro
mână din Tilișca invită la Producțtunea șco
lară ce se va arangia Marți în 2/14 Febr. 
1899 în edificiul școalei din loc. Venitul cu
rat se va destina fondului școlar. începutul 
la 7 ore seara. Oferte marinimoase se pri
mesc cu mulțumită și se vor cuita pe cale 
ziaristică.

Programa. 1. «Cherovicul*,  de Stefănescu, 
executată de corul elevilor. 2. «Rugămintea 
din urmă*,  poesie de G. Coșbuc, declamată 
de un elev. 3. «Vântul», de J. Wiest, execu
tată de corul școalei. 4. «Țiganii și Turcii*,  
anecdotă de Speranță, predată de un elev. 
5. «Sfîrșit de toamnă*,  de Vorobchievici, 
executată de corul școalei. 6. «Rănitul dela 
Grivița*,  scenă militară în 2 acte executată 
de elevii școalei. 7. «Harțiă Rezeșul», piesă 
teatrală într’un act de V. Alexandri, jucată 
de corpul învățătoresc cu binevoitorul concurs 
al altor persoane. Cină comună și petrecere 
cu joc.

Mulțumită publică.
In numele comitetului arangiator, subscrisul 

îmi țin de plăcută datorință a-’mi exprima 
și pe această cale sincerile mulțămiri tuturor 
binevoitorilor domni, cari au binevoit a su- 
prasolvi cu ocasiunea concertului împreunat 
cu declamare și teatru arangiat în tolosul 
bibliotecii școlare în Șibot, la 27 Decemvrie 
1898 st. v. și anume:

Livius Fridman, notar în Șibot 10 fl., 
Aureliu Barbu, notar în Rechita 2 fl. 50 cr., 
Romulus Balomiri, proprietar în Balomir 1 fl. 
10 cr., Nicolau Andreiu, paroch în Căstău 
1 fl., Zaharie Tilicea, paroch în Vaideiu 1 fl., 
Friederica Brotshi, din Oorăștie 1 fl., Simion 
Herlea, din Vinerea 1 fl., Ioan Andrescu, 
friser în Orăștie 1 fl., Alexandru Herlea, teol. 
abs. în Vinerea, Profirie Nicoara, învățător 
în Vinerea, Leehr Aron, din Șibot, Ioan 
Balomiri, învăț. în Balomir, Nicolau Suciu, 

paroch în Balomir, Nicolau Voina, învăț. în | 
Vaideiu, George Herlea, proprietar în Vinerea 
și George Cormoșiu, morar în Băcăinți toți 
câte 50 cr., Valeriu Recei, înv. în Cugir 20 cr., 
Damaschin Bălescu, preparând în Deva 15 cr., 
Sofia Crișan din Băcăinți 15 cr.

Venitul întreg a fost 65 fl. 60 cr., din 
care detrăgându-se spesele de 42 fl. 60 cr., 
a rămas un venit curat de 23 fl., cari s'au 
și dat destinațiunii.

Nu pot trece cu vederea a nu ne exprima 
sincerile noastre mulțămiri și stimabilei d-șoare 
Măriți Moise, care a dat mult ajutor la reușita 
petrecerii.

In fine primească preastimații domni și 
doamne, cari ne-au onorat cu presența d-lor 
la această petrecere, cele mai călduroase mul
țămiri.

Șibot, la 20 Ianuarie v. 1899.
Ioan Samoilescu, 

teol. abs. ți înv.
.♦

Mulțumită publică.
Subscrisul vă rog să binevoiți a publica 

în mult prețuita noastră «Revistă*,  următoarele:
La producțiunea declamatorică arangiată 

în comuna noastră Turdaș, Duminecă seara 
la 29 Ianuarie st. n. 1899 au incurs peste 
tot 17 fl. 80 cr., din cari substrăgendu-să spe
sele cu 7 fl. 12 cr., a resultat un venit curat 
de 10 fl. 68 cr. în folosul școalei.

Au binevoita suptasolvi următorii domni: 
Ioan Roșu, not. cerc. 2 fl. 75 cr., Ioan Sa- 
moilescu, cl. abs. și învățător 75 cr., George 
Chira, învățător 30 cr., Nicolau Voina, înv. 
25 cr., Ioan Avram, paroch 25 cr., Ioan Gi
nea 15 cr. și GyOrgy Miklos 10 cr., ceea-ce 
și pe calea aceasta le aducem mulțumitele 
noastre, rugând pe D-zeu să-’i țină la mulți 
ani, să mai poată participa și altă dată la 
astfel de producțiuni. Ulterior a suprasolvit 
Petru Lula, teol. abs. cu 80 cr.

Turdaș, în 3 Februarie 1899.
In numele comitetului arangiator

Adam Theodor, 
paroch.

FEL DE FEL
Anecdote din vieața vechilor prelați. 

Odată, Metropolitul Moldovei, Meletie, plim- 
bându-se prin curte cu economul Metropoliei, 
vorbiau împreună de multe și de toate.

Pe când vorbiau ei așa, Metropolitul, arun- 
cându-’și ochi la monogramele trăsurii sale, 
care se afla sub un șopron, zice: Prea Cu
vioase, știre-ai să-’mi spui ce însamnă cei 
trei M. ce sunt scriși pe coșul trăsurii mele ?

Economul la început tăcu puțin, mirat de 
această întrebare, apoi răspunse;

— «De, Prea Sfinte, eu aș crede, cum 
știe toată lumea, că acei trei M. însamnă: 
Meletie, Metropolitul Moldovei*.

— «Nu, Preacuvioase, nu-’i așa*  — reluă 
Metropolitul. — «Acei trei M. ce-i vezi acolo, 
se tălmăcesc astfel: Mii, Mii, Miil Și numai 
Metropolitul Meltie știe câte mii îl ține scau
nul metropoliei*.

*
Diferite obiceiuri de a se saluta. En

glezul și Americanul: Ce faceți? Francezul: 
Cum vi purtaf? Germanul: Cunt vf afluți ? 
Italianul: Cum v2 țineți? Rusul: Cum trăiți? 
Românul: Ce mai facil Holandezul: Cum vi! 
merge? Egipteanul: Cum transpiri/ Svedezul: 
Cum puteți? Polonezul: Cum vi aveți? Per
sianul: Fie, ca umbra ta nici-odată st nu se 
micșoreze! Chinezul: Cum funcționează sto
macul vostru?

Ultime Știri.
Bozoky șl mai și ca Wlassics.

Foile mai noue aduc știrea, că celor 17 
studenți, cari s’au declarat solidari cu Bolcaș, 
li-s’a denegat înscrierea pe al doilea semestru 
nu numai la academia din Oradea-mare, ci 
directorul Bozoky a avisat toate universită
țile și academiile din țeară, ca să purceadă 
astfel.

Ziarele maghiare ocupându-se cu aceasta, 
întreabă acum, că oare mai află-se încă 17 
Sava Șomănescu, cari să-’i spriginească și pe 
ei ca pe Bolcaș ?

POSTA REDACȚIEI.
D-lui P. H. în Dealu Babi. Am primit suma de 

1 fl. 50 cr.. ți s’a indus pe anul trecut, fiindcă cu 
atâta ați mai restat. Mulțumită.

Dlui A. I. înv. în H. Pentru nrul de față sosită 
prea târziu. Nici nu s’a cetit. Pe cel viitor vom vedea.

Dlui Z B. în B. Acelați răspuns.
D-țoarei L. P. în B. Nu e tocmai reuțită.

Szăm 138-1899. bvghtd. (475) 1-1

ÂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birdsăgi văgrehajtd az 1881. ăvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ărtelmăben ezennel kOzhirră 
teszi, hogy a nagyszebeni kir. jărăsbirdsăg 
1898. ăvi 255 szâmu văgzăse kovetkeztăben 
Dr. Suciu Gâbor iigyvăd âltal kăpviselt «Al
bina*  tkpănztâr javâra Popăszk Adâm ăs tsai 
ellen 82 frt 50 kr. s jăr. erejăig 1899. ăvi 
jan. hd 20. foganatositott kielăgităsi văgre- 
hajtăs utjăn Iefoglalt ăs 364 frtra becsiilt kO- 
vetkezd ingdsâgok, u. m.: CkrOk, tehenek ăs 
egy kocza nyilvănos ărverăsen eladatnak

Mely ărverăsnek a hătszegi kir. jărăsbirdsăg 
1898. ăvi V. 308/4 szâmu văgzăse folytăn 
82 frt 50 kr. tOkekOvetelăs ennek 1895. ăvi 
mâjus hd 20. napjătdl jărd 8% kamatai, 6s 
eddig osszesen 46 frt 41 kr. birdilag mâr 
megăllapitott kOltsăgek erejăig Vârhelyen ado- 
sok hâzănâl leendo eszkozlăsăre 1899. evi 
mârczius ho 2. napjânak delelotti 9 6râja 
hatâriddul kittizetik ăs ahhoz a venni szăn- 
dăkozdk oly megjegyzăssel hivatnak meg, hogy 
az ărintett ingdsâgok az 1881. ăvi LX. t.-cz. 
107. ăs 108. §-a ărtelmăben kăszpănzfizetăs 
mellett, a legtObbet igărOnek, sztiksăg esetăn 
becsăron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elărverezendâ ingdsăgokat 
mâsok is le ăs feliilfoglaltattâk s azokra kie
lăgităsi jogot nyertek voina, ezen arverăs az 
1881. ăvi LX. t.-cz. 120. §-a ărtelmăben ezek 
javâra is elrendeltetik.

Kelt Hătszegen, 1899. ăvi 1/31 hd napjân.
Csucs Gyula, 

kir. bir. văgrehajtd.

Szăm 39—1899. (476) 1—1

ÂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birdsăgi văgrehajtd az 1881. ăvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ărtelmăben ezennel kOz
hirră teszi, hogy az algyogyi kir. jărăsbirdsăg 
1898. ăvi Sp. 493/3 szâmu văgzăse kOvet- 
keztăben Dr. Moldovan Silvius iigyvăd âltal 
kăpviselt Robotin Iolăn javâra Zerbea Aron 
ellen birtokba adâs s jâr. erejăig 1898. ăvi 
deczember hd 23. foganatositott kielăgităsi 
văgrehajtăs utjăn Iefoglalt 6s 360 frtra becsiilt 
szarvasmarhăk ăs takarmâuybdl âlld ingdsâgok 
nyilvânos ărverăsen eladatnak.

Mely ărverăsnek az algydgyi kir, jbirdsâg 
V. 356/1—1898. szâmu vegzese folytăn ăs 
eddig Osszesen 76 frt 62 kr. birdilag mâr 
megăllapitott kOltsăgek erejăig TekerOn alperes 
hâzănâl leendO eszkozlăsăre 1889- evi februâr 
h6 13. napjânak delelotti 12 orâja hatăriddul 
kittizetik ăs ahhoz a venni szăndăkozdk oly 
megjegyzăssel hivatnak meg, hogy az ărintett 
ingdsâgok az 1881. ăvi LX. t.-cz. 107. ăs 108. 
§-a ărtelmăben kăszpănzfizetăs mellett, a leg- 
tobbet igărOnek becsăron aiul iselfognak adatni.

Kelt Algydgyon, 1899. ăvi jănuăr hd 31-ăn.
Schuster Vilmos, 
kir. bir. vdgrehajtd.

Szăm 5801-1898 tkv. (472) 1-1

ÂRVERESI HIRDETMENY
A hătszegi kir. jbirdsăg mint tlkvi hato- 

săg Ruszălin Mihâly ăs Ruszălin Iuon Dr. 
Szucs Găbor iigyvăd âltal kăpviselt văgre- 
hajtatdnak Mihuczony Iuon ăs Oprik Flo- 
reszk nk. osztroi lakos văgrehajtăst szenvedd 
elleni tlgyăben kozhirră teszi, hogy văgrehaj- 
tatdnak 100 frt toke ennek 1897. ăvi julius 
hd 18-ătdl jârd 5°/0 kamatai 26 frt 89 kr. 
eddigi megăllapitott per ăs văgrehajtăsi, vala- 
mint a jelenlegi 9 frt ăs a măg felmertilendâ 
kOltsăgek irănti kOvetelăsnek kielegitese vă- 
gett Mihuczony Iuon văgrehajtăst szenvedOnek 
a dăvai kir. tOrvănyszăk (hătszegi kir. jbird
sâg) teriiletăhez tartozd nagy kis osztrdi kOz- 
săgi 320 sz. tjkvben A f 1 rsz. ăs a nk. osztroi 
416 sz. tjkvben A f 1—4 rsz. ingatlanait rend- 
szâmonkănti răszletekben az egyidejfileg ki- 
bocsâtott ărverăsi feltătelekben răszletezett 
Osszesen 903 frt. tevd kikiâltăsi ârban az 
1899- evi mâjus ho 3. napjân d. e- 10 orakor 
nk. osztro kOzsăgănek elâljârdja hâzânăl 
megtartandd nyilvânos ărverăsen a legtOb
bet igărdnek esetleg a kikiâltăsi ăron aiul is 
elfognak adatni.

Ârverelni szândăkozdk tartoznak bănat- 
pănzifl az ingatlanok kikiâltăsi ărânak 10% 
kăszpănzben vagy ovadăkkăpes ărtăkpa- 
pirban a kikilldâtt kezehez letenni avagy 
annak elozetes birdi letetben helyezăsăt tanu- 
sitd szabălyszerii elismervănyt ătszolgâltatni.

VevO koteles a vătelăr felerăszăt az ăr- 
verăs jogerdre emelkedăse napjătol szămitandd 
30 nap allatt, a măsik felerăszăt ugyan- 
azon naptdl szămitandd 60 nap alatt az ăr- 
verăs napjătdl jărd 5°/0 kamataival szabăly- 
szeru letăti kărvăny mellett a hătszegi kir. 
addhivatal mint birdi letăti pănztârnâl befizetni.

A bănatpănz az utdlso răszletben tog be- 
szămitatni.

Hătszegen, 1898. ăvi deczember 10-ăn.
A kir. jărăsbirdsăg mint tkkvi hatdsăg.

Savu, 
kir, albiră.
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„ARDELEANA11
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚII IN OREȘTIE.

Nr. 32/1899. Convocare. (473) 1-3

P. T. acționarii institutului nostru prin presenta se invită la a

XlII-a adunare generală ordinară
ce se va ținea în localul institutului în 16 Martie st. n. 1899 după 
ameazi la 2 ore, cu următorul

PROGRAM:
1. Raportul anual al Direcțiunii.
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Statorirea bilanțului anual.
4. Votarea absolutorului pentru gestiunea anului expirat.
5. împărțirea profitului curat.
6. Fixarea mărcii de presență pentru anul curent.
7. Raportul referitor la zidirea caselor din Strada Tîrgului.
8. Alegerea alor 4 membri în Direcțiune.
9. Alegerea comitetului de supraveghiere.

10. Eventuale propuneri insinuate conform §-lui 28 din statute.
11. Exmiterea a doi acționari pentru verificarea procesului verbal luat 

în adunarea generală.
P. T. acționari, cari doresc a participa la adunarea generală, să bine- 

voiască a-’și depune acțiile la cassa institutului conform prescriselor §-lui 20 
din statutele societății.

Din ședința plenară a Direcțiunii, ținută la 3 Februarie 1899.

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

Aotive. Contul bilanțului. Pasive.
fl. or.

. .. —
fi. cr.

Cassa în ntimărar..................... 15.789 74 Fonduri proprii:
Capital restant.......................... 25.886 24 Capital social . . 250.000 —
Efecte publice.......................... 68.066 50 Fond gen. de res. . 84.660’61
Efectele fondului de pensiune . 12.304 79 Fond spec. de res. . 39.270' 18
împrumuturi pe cambii cu giranți 532.293 90 Fond de pens. . . 12.304-79 386.235 58
Impr. pe cambii cu acop. hip. 265.903 — Int. ant. pro 1899 13.112 25
împrumuturi pe hipotece . . . 200.098 15 Avans, dela banca
Impr. pe oblig, cu cavenți . . 151.506 75 austro-ungară . . 34.500.—
Impr. pe efecte publice . . . 1.136 — Cambii reesc. . . 117.662.—
Realități . ..................................... 64.052 37 Dep. spre fruct. . 795.115’95
Mobiliar ...................... 453’55 — Div. neridicate . . 555-77 947.833 72
după amortisare de . 45’36 408 19 Diverse conturi rrerlitnnrp 7 797 87

Div. cont. deb. și int. rest. . . 48.454 98 Profit curat . . . 30.921 19
1,385.900| 61 1,385.900161

Spese. Contul Profil și Fenta Venite.

Orăștie, la 31 Decemvrie 1898.

fl. cr. fl. cr.

Interese: pentru fondul de re- Profit transportat din anul trecut 214 43
servă ...................... 3.309’36 Inter, dela împr. pe

Inter, pentru depuneri cambii cu giranți 45.86283
spre fructificare . . 39.35992 Inter, dela împr. pe

Inter, pentru cambii camb. cu acop. hip. 19.135’41
reescomptate . . . 8.18312 50.852 40 Inter, dela împr. pe

Spese: aj Salar și maree hipotece . . . , 17.121 16
de presență . 8.170 — Inter, dela împr. pe

b) chirie, porto, oblig, cu cavenți 14.58605
diverse . . 2.637’26 10.807 26 Inter, dela împr. pe

Contribuție: directă . 4.501’30 efecte publice . . 30’93
Contrib. de 10°/0 la int. Int. dela efecte pub. 2.605.02 | 99.341 40

de dep. și comp. Chirie................. ..b. 1.543 27
de timbru .... 3.971-59 8.472 89

Amortisare: din mob. 45 36 45 36
Profit curat . . . . 30.921 19

101.099 10 101.099 10

Josif de Orbonașiu m. p., N. Ylad m. p.,
membru în direcțiune. membru în direcțiune.

Dp. Mihu m. p.,
director executiv.

Simion Ylad m. p.,
comptabil.

Subsemnatul comitet am examinat conturile presente și le-am aflat în deplină regulă.

Orăștie, la 5 Februarie 1899.

Ioan Branga m. p. Ion Laxaroi m. p. Const. Baicu m. p

„HONDOLEANA"
însoțire de anticipație și credit în Hondol.

GopVocare.
P. T. membrii ai însoțirii de anticipație și credit «Hondoleana» din 

Hondol se învită conform §§. 19 și 20 ai statutelor însoțirii la a

III-a adunare generală ordinară
care se va ținea în Hondol Duminecă la 12 Martie st. n. 1899, la
2 ore după ameazi in looalul însoțirii.

(474) 1-1 OBIECTELE:
1. Deschiderea adunării.
2. Constatarea membrilor presenți.
3. Raportul direcțiunii și al comitetului de supraveghiere pe anul 1898.
4. Decidere asupra bilanțului și a întrebuințării profitului curat.
5. Alegerea președintelui, vice-președintelui și a 2 notari, alegerea 

directorului, vice-directorului și a celor 7 membri ai direcțiunii pe timpul de
3 ani (§. 24).

6. Alegerea comitetului de supraveghiere. (§. 54.)
7. In vederea simțitei trebuințe a ridicării capitalului social, direcțiu

nea propune: schimbarea însoțirii în institut pe acții și prin aceasta ridicarea 
valoarei nominale a acțiilor.

8. Exmiterea alor 3 membri pentru verificarea procesului verbal al 
acestei adunări generale.

In lipsa membrilor receruți — de peste ’/s din părțile fundamentale — 
adunarea generală se va ținea în înțelesul §-lui 21 din statute la 21 Martie 
a. c. tot la timpul și localul indicat.

Numărul membrilor inscriși cu 31 Decemvrie 1898 a fost 257 cu 792 
părți fundamentale în sumă de 20.959 cor.

Din ședința direcțiunii însoțirii «Hondoleana», ținută în Hondol la 30 
Ianuarie 1899.

Direotiunea.______ ______ __________ »

Aotiva. Contul bilanțului pe anul 1898. Pasiva.
cor. bn. |l cor- bn.

Cassa în numărar . . . 2140 89 Părți fundamentale .... . 20959 —
Cambii escomptate . . 46032 — Depuneri și int. capitalisate . 14979 96
Mobiliar.......................... 330’09 Fondul de reservă .... 391 25
după deteriorare de 5°/0 16’50 313 59 Reescompt.......................... . 10000 —

Interese restante . . . 1073 61 Dividendă neridicată . . . 352 40
Anticipațiuni................. 306 — Interese transitive .... 367 79
Spese restituibile . . . 65 16 Profitcurat..................... 2880 85

49931 25 || 49931 25

Eșite. Contul profitului și al perderilor. intrate.

Hondol, 31 Decemvrie 1898.

1. Interese la depuneri ....
2. Interese de reescompt . . .
3. Salarii..................................
4. Contribuție și timbru . . .
5. Chirie.......................................
6. Diverse spese......................
7. Maree de presență ....
8. Deteriorare la mobiliar . .

Profit curat.....................

cor. hn.

1. Interese ..............................
2 Provisiuni..............................
3. Taxă de înscriere ....
4. Diverse..................................
5. Intrate din anul 1897 . . .

cor. bn.

783
436

1200
554

88
409
264

16 
2880

28

84
86
48

50
85

3834
781

10 
1861 

147

22
26

14
19

6633 81 6633 81

P. A. Mihuț m. p., Petru Gabor m. p., Sabi/n 1. IHso m. p
director. controlor. cassar.

Membrii direcțiunii:
A. Oprea m. p. S. Deac m. p. M. Furdoi m. p G. Gnga m. p.
Gl. Crainic m. p. P. Morar m. p. I. Bucureștian m. p N. Câmpean m. p.
Bilanțul present examinându-se din partea subscrisului comitet de supraveghiere al înso
țirii «Hondoleana» s'a aflat în ordine și consonanță cu cărțile principale și auxiliare pur-

tate la însoțire.
Alese. Vlad m. p. 

președinte.
1. Hloța m. p.

membru.
I. Piso m. p.

membru.
JV. Bodrean m. p.

membru.

(«sa) ION LAZ AHO 10 
negustor în Orăștie (SzăszYâros)

Atrag binevoitoarea luare aminte asupra prăvăliei mele bogat 
provăzută cu tot felul de MARFA DE MANUFACTURĂ pentru 
trebuințele de casă, și anume:

BUMBAC DE BĂTUT și AȚĂ DE URZIT, aduse din cele mai 
bune fabrice, ARNICIURI DE CUSUT ȘI DE URZIT, în toate fețele; 
PÂNZĂ, BRliURI, ȘERPARE cusute cu flori și fir, etc. etc.

Totodată aduc la cunoștința celor-ce au trebuință, că pregătesc 
în timp scurt și cu preț moderat

® ® ® HAINE DE CĂLUȘERI O © ©
pe cari le vend, le dau în folosință, ori, la cerere, le fac anume.

„MINERVA" institut tipografic in Orăștie.


