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PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva“ în Orăștie.Unde am ajuns!
Secolul nostru așa numit al lumini

lor, ne-a adus multe lucruri noue și 
bune, am progresat încât dacă cei morți 
înainte cu 50 ani ar învia, nici că ar 
mai cunoaște lumea de acum.

Dar’ cu progresul deodată în cele 
folositoare, s’a făcut progres și în di
recțiunea rea, s’au stricat moravurile 
cum am zice, și aceasta eară cam de 
câteva decenii încoace.

Oamenii cari trăiau înainte cu 50 
ani și cari trăesc și astăzi, ne spun și 
acum cu memorie încă vie, că în satul 
cutare pe atunci abea erau 2—3 băr
bați cari se îndeletniceau cu pipatul 
sau cu tragerea pipelor.

Tot așa ne spun acești oameni, că 
rari erau pe atunci aceia cari cercetau 
cârcimele, numai codașii unei comune 
îi puteai vedea bând și veselindu-se în 
localuri unde se vindeau beuturi. Dar’ 
de atunci s’a schimbat mult în toate 
privințele, astăzi lucrul stă tocmai invers, 
în ori-ce comună abia vei afla 2—3 
bărbați cari sâ nu fie fumători, ba ce 
e mai mult înșiși copiii se îndeletnicesc 
cu acest venin omorîtor al trupurilor 
fragede, și însumi am dat de comune 
unde copii dela 10 ani în sus fiecare 
era provâzut cu câte o pipă, și în pu
blic își dau avântul de feciori mari deja, 
afumând și ei din acele pipe în cari 
credeau ei că se arată bărbăția lor. 
Și ce zic părinții la aceasta? Unii poate 
îi opresc, alții mai mărginiți Insâ sunt 
făloși că s’au învrednicit a-’și vedea pe 
fii lor vrednici de., a pipa. Și tăbacul 
necesar îl cumpâră și ei dela jidanul 
comunei pe bani, la cari cine știe pe 
ce cale vor fi ajuns.

Tot așa stă lucrul și cu beutura. 
De când Dumnezeu ne-a bătut cu lipi- 
torile cari lipite sunt aproape în fiecare

sat, ori în ce zi vei trece prin comune 
unde se află jidan, vezi și de cei bote
zați cu otravă dela acela. Auzim într’una 
vorbindu-se că vremile sunt grele, câș
tigurile s’au împuținat, oamenii s’au îmul- 
țit și totuși râul arâtat nu arareori și 
nu în puține locuri îl putem observa 
zilnic.

Sâ căutăm a examina pe acești ne
fericiți, și vom vedea că ei, fiindcă se 
nutresc foarte râu și se înveninează prea 
mult cu otrava tăbacului și a spirtului, 
sunt foarte piperniciți, mai ales copiii 
lor, sunt slabi la corp, gălbui, ochii 
strînși și foarte râi de fire, va sâ zică 
sunt bolnavi trupește și sufletește. Și 
pentru-ce aceasta? Pentru traiul lor cel 
anormal, pentru vieața lor cea nera
țională.

Și nu mâ pot mira destul cum de 
astfel de oameni, cari și ei sunt dotați 
cu minte dela bunul D-zeu, nu-’și pot 
judeca faptele lor și nu pot deosebi 
binele de râu. Ba încerci a-’i capacita, 
a-’i îndrepta și a le da povețe bune, de 
multe ori îți aprinzi pae ’n cap, căci 
în loc de ascultare și îndreptare te tre
zești cu bârfeli și cu invidii asupra ta.

Da, pentru-că omul dela fire este 
înclinat mai mult spre râu decât spre 
bine și pentru aceea e vorba că e deo
sebire între om și »om«.

Toate aceste rele sunt cunoscute 
tuturor, de aceea oamenii serioși se în
treabă că ce e de făcut ca sâ nu dis
părem, căci mergând așa lucrul perirea 
ne e mai mult ca sigură în multe lo
curi. Toți strigă asupra preotului și a 
învâțătorului sâ nu lase pe cei din ju
rul lor în decadență, e cam greu însâ 
ca unu-doi sâ râsbească cu un sat 
întreg. 0 lucrare energică e necesară, 
precum ar fi reuniunile de cumpâtare, 
de cari prin jurul nostru nu știu sâ fie 
nici una. Pentru-că cu vorba nu ajungi 
totdeauna departe, zisa latinului: verba 
movent, exempla trahunt.

Și acum sâ mai spun ceva și des
pre un al treilea râu obiceiu ce a în
ceput a se sălășlui și între țâranii noș
tri. Trecând în zi de sârbătoare prin 
unele comune, observi oameni stând la 
poartă în stradă și jucându-se la cărți, 
se înțelege pe câștig. Jocul de cărți 
a prins de o vreme încoace rădâcini 
adânci și între poporul nostru în foarte 
multe locuri. Ba am vâzut țârani car
tofori (cărțași) așa de pasionați, încât 
și pe tren călâtorind dela un loc în 
altul se jucau în cărți pe bani. Bine, 
este acesta oare obiceiu bun la popo
rul nostru? Ferească D-zeu, tot așa de 
râu ca și beutura etc. Nu suntem noi 
destul de sâraci, sâ ne mai sărăcim și 
cu jocul în cărți? Aruncați în foc căr
țile de joc, iubiți țărani, și în locul ace
lora jucați-vă cu alte cărți cari vă sunt 
mai folositoare, cu cărțile de cetit, din 
cari multe puteți învăța și cu câte o 
foaie (gazetă) românească în care eară 
numai lucruri bune puteți afla.

Am trecut și prin comune străine 
(săsești), și acolo am văzut oamenii 
stând la poartă, dar’ știți ce făceau ? 
Unii cetiau, alții ascultau și așa își pe
treceau sărbătoarea înzestrându-’și su
fletul lor cu știință și cu învățătură. 
Să învățăm și noi dela ei, și se ne de- 
dăm a mai prinde și câte un obiceiu 
bun, căci cele rele se prind ele de noi 
de nici nu observăm.

Intr’o localitate anumită, am văzut 
oamenii jucându-se la cărți și bând în 
cârcimă chiar și pe timpul când la 
biserică să făcea slujbă dumnezeiască.

Dar’ de ce nu mergeți Ia biserică, 
fiind azi zi de sărbătoare? Meargă popa 
la biserică, au răspuns aceia. Săracă 
lume unde am ajuns, încât de lăcașul 
lui D-zeu nu mai avem lipsă. M’am de
părtat mâchnit și mirându-mă de atâta 
nepăsare.

Și oare ce ziceți voi, iubiți cetitori, 
dacă ar învia moșii și strămoșii noștri

cei atât de vrednici pe timpul lor, și 
ne-ar vedea cât suntem noi azi de ne
păsători, ne-ar binecuvânta? Nu, de si
gur nu, ci și-ar întoarce fața de cătră 
noi și cu rușine ar grăbi eară spre mor
mântul lor blăstâmând râutatea noastră.

Ne mângăiem cu aceea, că nu stăm 
peste tot locul astfel, și nici sâ nu dee 
D-zeu așa ceva, e destul însâ că vâzând 
unele de aceste sâ te cugeți unde o sâ 
ajungă cu timpul oamenii cari astăzi 
sunt în o așa stare deplorabilă. Cu ast
fel de oameni înzadar ai încerca sâvîr- 
șirea unui lucru folositor, căci ei pen
tru așa ceva nu au simț și trăesc ca 
și morți printre cei vii. Poporul dela 
care ne tragem noi, a fost cel mai 
ales în lume în timpurile vechi, ear’ 
noi următorii acelora sâ nu ne dăm 
pradă patimilor din veacul nostru, căci 
ne prăpădim.

Fie ca cele spuse aci sâ servească 
multora spre îndemnul de a se feri de 
cu bună vreme de căile pierzării, și sâ 
se trezească și întărească întru ei duchul 
înțelegerii și al îndreptării. Delta.

Conferența de pace, se va ținea la 
18 Maiu în Haga. afară de Svedia și Nor
vegia toate celelalte state europene vor lua 
parte. Aceste se zice că din cause grave po
litice nu pot participa.

*

Oare adevSrats&fle? >Hunyad< aduce 
știrea, că contele Bethlen Miklos, fișpanul 
comitatului nostru, de câteva sâptâmâni în
coace s’a apucat sâ învețe limba română. 
Aceasta din causă, că dorește ca cu poporul 
român de sub fișpănia d-sale sâ vorbească 
românește, și sâ-’i poată asculta plângerile 
fără de tălmaciu. Nu putem decât sâ ne bu
curăm de aceasta. Dar’ se pune întrebarea, 
că tocmai dacă va ști românește, face-va el 
pentru Români dreptate românească sau se 
va ținea tot de cea — ungurească?

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI“ Raze binefăcătoare
Să lucească de pe tron
Spre turma cuvântătoare,
Ca ș'un soare ’n orizon 1

Turma ’ntreagă și-ațintește 
Ochii spre al ei Păstor 
Și cu dor la El privește 
Ca la bun conducător.

Când durerea e mai mare
Intr’al nostru blând popor, 
Doamne, Tu, cu îndurare 
Ne-ai trimis mângăitor.

Sfântă Pronie cerească
Ni-’L protege ’ntru mulți ani: 
Turma’n pace s’o păzească 
Și s’o scape de dușmanii

Sub a Lui prea blândă pază 
Noi de rău scutiți să fim.
Ochiul cerului ne vază,
Ca’n bine să propășiml

Binecuvânta stăpâne
Cu dar blândă turma Ta 
Și sub actul Tău o ține,
Ca să poată ’naintal

Prea Sfinte, ceresc Părinte, 
Pe Păstorul ce ne-ai dat, 
Te rugăm mereu ferbinte:
Ni-’L protege ne’ncetat 1

/. Dariu.

Ghiocelul.
Mică, drăgălașe și modestă floare, ea ne 

apare când câmpul e încă sub zăpadă, ea e 
cea dintâi dintre toate fiicele sublimei »Flora«, 
pe cari primăvara le chiamă la sărutările 
soarelui; poate de aceea în Italia se numește 
»Primula«. Credincioasă par’că numelui pe 
care îl poartă în limba țerii, se deșteaptă 
atunci când toate surorile ei sunt moarte și 
acoperite de mantia albă de zăpadă.

Născut la marginea iernii care moare. 
Ghiocelul a luat dela dînsa albeața imacu
lată. De frica gerului, mica floare sfioasă și 
friguroasă abia îndrăsnește sâ se ridice puțin 
de-așupra pământului, ca-și-când ar sta mereu 
gata sâ se ascundă îndată-ce vântul cel rece 
ar sufla.

Cât sunt însâ de drăgălașe aceste pete 
albe, catifelate, cari sunt presărate pe margi
nea câmpului! Și cât de dulce cântă ele pri
mul cânt al primăverii în mijlocul verdelui 
sfios și friguros care naște! Cu câtă grație 
invită aceste flori mâna omului sâ le desmerde, 
pe poet sâ le salute și pe albine sâ culeagă 
nectarul care abia naște în elel

Dacă ghiocelul s’ar naște în mijlocul verii, 
în mijlocul mulțimii nenumârate de flori, mai 
mari, mai frumoase și mai parfumate decât 
el, nici un poet nu ’i-ar fi dedicat un vers 
măcar, nici un amant nu ’l-ar fi oferit iubi
tei sale; el însâ se numește în limba poetică 
a amorului Primula și toate lucrurile dintâi 
sunt mai bune decât cele din urmă. Primă
vara cântă imnul reînviierii naturei și al amo
rului oferind această primă dar’ modestă floare.

Dacă limbagiul florilor ar fi o pagină de 
psihologie umană, ear’ nu o jucărie copilă
rească, speranța de iubire ar trebui sâ aibă 
de emblemă »Primula<, ear’ prima sărutarea 
mânei iubitei sâ fie salutată cu o viorică. 
Trandafirului îi este păstrat triumful victoriei.

BASTON ASTE!
e- 

Anecdotă.

Nu știu cine odinioară, își făcuse un pâcat 
Și unui Ungur i-a fost dat
Un baston, — de preț de altfel, —
Sus la capât c'un inel 
Și-o măciucă aurită cu podoabe fel de fel.

Numai un cusur avea:
Că bățul prea lung era; — 
Dar’ lui Ianoș ce-’i păsa?
Se plimba fudul și țanțoș și la toți îl lăuda:

*
— »Băston aste minunat, 
Tata mult cu el plimbat
Și mult râu părut la el, când murit și mi-a lăsat 1 
Bâston este lucru rar,
Cum nu are alt Maghiar 
De la Peșta ’n Coloșvar!
Bâston aste lucru fin, 
Aste Matiaș Corvin 
Dăruit lui imporat 
Ș’imporat lui tate-a dat!
Băston aste....<

— »Ho! ’Ți-ajungă,

Imn festiv.
Cu ocasiunea instalării I. P. S. S. Domnului

IOAN METIANU1
ca Archiefiiscop ți Mitropolit al Românilor gr.-or. din 

Transilvania ți Ungaria.

Prea Sfinte, ceresc Părinte, 
Pe Păstorul ce ne-ai dat, 
Te rugăm cu toți terbinte 
A-'L protege ne’ncetat!

Doamne, binecuvintează 
Pe tot neamul românesc
Și cu dar încununează 
Pe păstorul ce-’L doresc 1

Pilde, Tu, nenumărate
Tot mereu cu drag ne-ai dat — 
Un gând astăzi ne străbate 
Sufletul înduioșat:

Cu tot dreptul ne străbate
Spre Io an, Archipăstor:
O'ntrupată zeitate
Pentr’un demn și blând popor;

Cârja Sa archierească,
Ca ș’al lui Moisi toiag:
Mari minuni să săvârșească,
Să le fie Ia toți dragi
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Instalarea noului Metropolit.
— Raport special. —

Drumul din Arad până la Sibiiu ce l’a 
făcut I. P. Sa noul metropolit a fost un ade
vărat drum de triumf. Nici nu să putea alt
cum, deoarece întreg percursul acestui drum 
e aproape curat românesc.

Ca urmare a celor scrise despre întimpi- 
narea I. P. S. Sale pe la diferite gări con- 
tinuez:

La Câlnic.
Deși această comună e situată binișor de 

departe de locul unde să află gara, totuși 
spre întimpinare a eșit un frumos număr de 
popor și I. P. S. Sa a fost bineventat de în
vățătorul Vasilie Rahovan.

La Cunța.
Gara e aproape în mijlocul comunei. Spre 

întimpinare a eșit tot poporul de aci și din 
comunele vecine cu preoți în frunte, și fu 
bineventat de preotul Ioan Petrașcu.

La Mercurea.
Una dintre cele mai frumoase primiri s’a 

făcut în acest orășel, care în istoria noastră 
națională ocupă un frumos loc. De mai nainte 
era statorit, ca I. P. S. Sa să rămână peste 
noapte aici. Peronul gării era îndesuit de 
popor din loc și jur, ear’ afară 200 de călă
reți voinici cu steaguri frumoase, așteptau 
spre a conduce pe I. P. S. Sa până la P. O. 
domn protopresbiter Ioan Droc, unde avea să 
poposească până în ziua următoare.

Trenul să oprește în gară între strigătele 
puternice de «trăiască* * ale mulțimei.

I-a luat frumos măciuca, i-a luat și vre-o doi lei 
Și în schimb de bâston aste, Ianoș pleacă c’un 

crîmpei.
Pleacă însă mulțumit
Că bastonu-’i potrivit.

La Românul cu pricina într’o fugă ’ntins seduse 
Să-'i arete acum bastonul și isprava ce făcuse.

*

— >Bine Ianoș, ce-ai făcut? 
Ce, așa te-ai priceput?
Cine dracu mi te-a pus
Ca să tai bățul de sus?
In loc să-’l scurtezi de jos,
I-ai luat ce-’i mai frumoși*
— >Ișten! Ișten! Român prost 
Nu știi bâston cum a fost? 
Jos, tot una cu picioare;
Sus, la mână, fost pre marel!* —

(fl. Alb.) p. Liclu.

Să află sub tipar și va apărea în curând; 
„Pribeag". Nori de fum. — Hașiș — Mur
mur de isvoare de Ioan Iosif Sceopul, red. 
la «Vulturul*. Prețul 75 cr. — Trimis până la 
10 Aprilie n. 50 cr. (5 cr. porto de fiecare 
volum.) Comandele sunt a să adresa auto
rului în Oradea-Mare (Nagyvârad).

I. P. S. Sa este bineventat prin o fru
moasă vorbire de cătră P. O. domn proto
presbiter Ioan Droc. Intre vii urări de »să 
trăiască*  I. P. S. Sa să urcă în trăsură, în
soțit fiind într’un număr însemnat de trăsuri 
de suita sa, compusă din archimandritul 
Hamzea, asesorul consist. Ignatie Pap, ppresb. 
C. Gurban, Vasilie Beleș, secretarul I. Len- 
gher și fiscalul cons. P. Truța și de preoți- 
mea și inteligința din tractul Mercurii. Șiru
lui lung de trăsuri i-a premers frumosul 
banderiu de călăreți și i-a urmat convoiul de 
popor pedestru. Ajungând la biserică, naintea 
căreia era postată tinerimea școlară, I. P. S. 
Sa să dă jos din trăsură și întră în biserică, 
îndată biserica fu îndesuită de public. S’a 
oficiat serviciu divin, după care I. P. S. Sa a 
rostit o prea frumoasă și instructivă vorbire, 
într’un graiu dulce poporal. Această vorbire 
a făcut o foarte bună impresie chiar și asupra 
străinilor, Sașilor, cari au fost de față și cari 
ziceau »că un așa domn român să vorbească 
așa bine românește nu au mai auzit».

Dela biserică I. P. S. Sa a mers la casa 
ospitală a părintelui protopresbiter I. Droc, 
unde a fost întimpinat și primit cu cunos
cuta ospitalitate a d-nei Agafia Droc.

Mânezi, Joi, cu trenul de dimineața I. P. 
S. Sa și-a urmat drumul spre Sibiiu.

La Săliște.
La ori și care prilegiu, unde a fost vorba 

de manitestațiune românească, bravii sălișteni 
ocupau loc de frunte. Așa și de astă dată 
ei au făcut la gară o întimpinare dintre cele 
mai frumoase.

Spațioasa dar’ depărtata gară era plină 
de inteligință și popor atât din Săliște cât și 
din comunele Tilișca, Galeș și Vale.

îi zice un Român atuncea. — Ce atâta vorbă 
lungă?

Ce tot bâston și ear bâston, că doar nu-’i 
vre-un lucru mare; 

Nici nu-’i bun pentru plimbare.
O tot ții mereu într’una, și-’l tot lauzi de un ceas, 
Tu nu vezi că bâston aste îți ajunge pânla nas?

Du-te de-’l scurtează ’ntâi
Și apoi laudă-’l cât vrei.

*
— «Rste mare?*

— »Tu nu vezi?»
— »No, ce spui?*

— «De vrei să erezii»
*

Ungurul se mai sucește, 
La baston din nou privește,
Dar’ la urmă se'nvoește:
— »No, dreptate Român are: 

Bâston aste e prea mare!*

Fuga deci la un tâmplar, 
Bagă mâna ’n buzunar:
— »Domnu timplar chit se dai 
Bâston aste se mai tai,
Se faci bun pentru plimbat 
Sus la cap se retezat?...*

Tâmplarul cam rîse ’n sine, 
Dar’ privind la Ungur bine 
Văzu că-’i deștept bărbat, 
Și bastonul i-a tăiat
Precum Ianoș i-a fost spus: 
De la capătul de sus.

Elevii școalei normale din Săliște cu cei 
8 înv. și cu steagul ocupau partea stângă a 
peronului în o exemplară ordine. Susținerea 
ordinei bune a fost de altfel încredințată 
«Reuniunei pompierilor voluntari*  care s’a 
presentat cu frumosul ei steag.

Intre sunetul sărbătoresc al clopotelor dela 
cele trei biserici din comuna Săliște și între 
însuflețitele și puternicele strigăte de »trăiască« 
ale mulțimei să oprește trenul în gară.

I. P. S. Sa să dă jos din tren, corul ele
vilor intonează frumoasa cântare a archie- 
reului, după care dl adm. ppresb. Pe tiu Iuga 
în numele tractului bineventează pe I. P. S. Sa. 
Ear’ în numele »mărginimei« în general și 
în special în a săliștenilor îl bineventează 
prin o frumoasă și românească vorbire sim
paticul și inteligentul tinăr dl Dr. Nicolau 
Comșa.

Adânc și plăcut mișcat de strălucita pri
mii e I. P. S. Sa într’o vorbire, plină de pă
rintești povețe mulțumește de primirea ce 
i-s’a făcut.

Intre vii și nesfîrșite aclamații la adresa 
I P. S. Sale părăsește trenul gara.

Asemenea frumoase și demne întimpinări 
s’au făcut și Ia gările: Sâcel, Cacova, Orlat 
și Cristian de cătră locuitorii acestor comune. 
In fiecare loc a fost bineventat de cătră preoții 
respectivelor comune și în tot locul I. P. S. Sa 
a binevoit prin cuvinte alese a răspunde bine- 
ventărilor, ceea-ce a făcut o impresie foarte 
bună asupra poporului.

In toate gările de mai sus poporul a fost 
lăsat pe peronul gărilor, numai șeful gărei 
din Cristian a «excelat în zăl patriotic*  ne 
lăsând pe nimenea pe peron, afară de per
soanele cari ș-au scos bilete spre a însoți pe 
I. P. S. Sa până la Sibiiu. Halal să-’ți fie... 
jupâne șef.

La Sibiiu.
Aici apoi întimpinarea a fost grandioasă, 

așa precum unui cap al bisericii i-să și cuvine.
Multe manifestațiuni naționale, românești 

și săsești, a avut acest vechiu oraș în sinul 
său, dar’ ca cea de Joi de mult n’a mai văzut.

Pe peronul gărei așteptau consistorul ar- 
chidiecesan în frunte cu P. C. Sa dl archi- 
mandrit și vicariu Dr. I. Pușcariu, dignitarii 
metropolitani, primăria orașului Sibiiu, corpul 
profesoral seminarial și alte multe deputațiuni 
de ale diferitelor societăți și reuniuni.

Afară era întins pe ambele părți ale dru
mului dela stațiune până bine departe în oraș 
un măreț spalir cOmpus din poporul credin
cios din loc și jur cu preoți și învățători în 
frunte.

înaltul dignitar bisericesc, care numai în 
virturea meritelor și muncei s’a înălțat până 
la cel mai înalt grad ierarchic în biserica 
ortodoxă, din preot de mir ce a fost, a fost 
întimpinat cu puternice și repețite urări de 
«să trăiască!*

P. C. Sa dl archimandrit Dr. I. Pușcariu 
prin un scurt dar frumos discurs ’l-a salutat 
în numele fiilor săi sufletești.

Ear’ primarul orașului Sibiiu dl Drotleff 
l’a salutat apoi în numele cetățenilor îi limba 
germână.

La ambele bineventări răspunde I. P. S. 
Sa, celei din urmă de asemenea în limba ger
mână, prin câte-o vorbire bine simțită.

Eșind apoi din gară și urcând cu P. C. 
Sa dl vicar în o trăsură trasă de 4 cai trece, 
împărtășind în dreapta și în stânga binecu
vântare prin lungile șiruri de aclamatori.

Șir lung de trăsuri i-a urmat. Clopotele 
tuturor bisericilor din Sibiiu, fără deosebire 
de confesiune, sunau în ton sărbătoresc.

Piața cea mare, strada Cisnădiei, prome
nada Bretter, strada Morii și a Măcelarilor 
pe unde avea să precurgă imposantul cortegiu, 
erau pline de lume.

Din strada Morii până la reședință formau 
pe ambele laturi spalir tinerimea școlară ro
mână gr.-or. dela toate institutele din Sibiiu 
dimpreună cu tinerimea seminarului «An- 
dreian*.

Pretutindenea I. P. S. Sa a fost salutat 
și viu aclamat. Ajungând în strada reședinței, 
trăsura I. P. S. Sale a înaintat până înaintea 
sfintei biserici parochiale, unde’l aștepta P. 
O. D. protopresbiter al Sibiiului I. Papiu îm
brăcat în ornate bisericești. După-ce a sărutat 
sfta Evangelie a întrat în biserică și a rostit 
o rugăciune de laudă și mulțumită lui D-zeu. 
A pornit apoi pedestru însoțit de ceata preo
ților și suita sa spre reședință, a cărei poartă 
era frumos împodobită cu brad verde, de 
asupra cu o inscripție de floricele albe: «Bine 
a-’Ți venit*  I

In reședință a fost din nou bineventat de 
cătră P. C. Sa dl archimandrit.

In timpul acesta, numărosul popor și pu 
blic din stradă, a inundat și umplut curtea 
reședinței, aclamând viu pe noul stăpân al 
reședinței.

I. P. S. Sa s’a arătat la fereastră, P. O. 
Domn ppresb. I. Papiu în numele credincio
șilor din tractul Sibiiului și a tractelor vecine, 
cari și-au trimes număroase deputațiuni ros
tește o frumoasă vorbire de salut, la care 
I. P. S. Sa adânc impresionat a răspuns. 
Ambele vorbiri au fost primite cu întreite și 
prelungite strigări de «să trăiască*.

Cu lacrimi de bucurie în ochi și cu o vie 
satisfacție privea atât I. P. S. Sa cât și cea
laltă mulțime de inteligenți la această fru
moasă, înălțătoare de inimi și sinceră mani- 
festațiune poporală.

Poporul s’a risipit în liniște, mângâiat și 
legând multe și dulci speranțe de noul Părinte.

Conduct cu facle.
Conductul cu facle în onoarea noului 

Metropolit proiectat pe Duminecă seara, în 
ziua ultimă s’a schimbat pe Sâmbătă seara. 
De timpuriu să observa pe stradele pe unde 
avea să treacă conductul o vie mișcare, mai 
ales strada Măcelarilor era tixită de lumea 
adunată.

La 8 ore conductul a plecat în frunte cu 
musica militară din piața Herman percurgând 
strada Cisnădiei, piața mare și strada Măce
larilor până la reședință. Sosind aci, după-ce 
musica militară cântă două piese, dl advocat 
Ioan A. de Preda rosti un frumos discurs, 
în care arată greutatea și marea chemare atât 
bisericească cât și culturală, ce o au Capii 
bisericilor române, dorește noului Cap tărie 
și sănătate spre a putea împlini această grea 
dar’ frumoasă chemare. I. P. S. Sa răspunde 
cu o voce puternică antevorbitorului îndem
nând pe cei de față a ținea cu tărie la legea 
strămoșească, care a fost totdeauna scut pu
ternic neamului românesc.

Ambele vorbiri au fost primite din partea 
publicului cu însuflețite urări de «să trăiască*.

După aceasta corul elevilor seminariali, 
însoțit de musica militară a cântat cu multă 
pătrundere și însuflețire un «imn festiv*  (poe- 
sie de V. Bumbac) după care imposantul con
duct s’a reîntors în piața Herman, unde s’au 
depus faclele.

Instalarea oficioasă.
Dela sosirea I. P. S. Sale la Sibiiu înce

pând fiecare tren aducea fruntași de ai bise
ricii ortodoxe de pretutindenea, așa că Du
minecă dimineața să aflau în Sibiiu o mul
țime foarte mare de protopresbiteri. preoți și 
mireni fruntași.

La 8 ore dimineața membrii congresului 
național aflători în Sibiiu să întrunesc în ca
tedrală, de aici se pornește un cortej de preoți 
și mireni spre reședința metropolitană spre a 
învita pe I. P. S. Sa Să vină la congres.

După reîntoarcere vicarul Dr. Pușcariu de
clară ședința de deschisă. Metropolitul ia loc 
în fața presidiului. Să cetesc actele prin care 
alegerea făcută de congres este întărită de 
M. Sa. Să observă că ministru de culte Wlas- 
sics aducând această îmbucurătoare știre con
gresului, spune că diploma de întărire se va 
extrada ulterior.

Președintele congresului, Dr. Pușcariu ține 
apoi o vorbire și la un loc potrivit conduce 
pe Metropolitul în scaunul archieresc, în care 
moment corul intonează frumoasa cântare a 
archiereului, președintele cu vocea unui tinăr, 
’și-a continuat și sfîrșit vorbirea.

A urmat apoi cuvântarea I. P. S. Sale a 
Metropolitului instalat.

Și vorbirea dlui vicar Pușcariu, dar’ mai 
ales a I. P. S. Sale Metropolitului a fost pri
mită cu însuflețite strigăte de «să trăiască*.

Această vorbire-program, după-cum sunt 
informat să face cunoscut tuturor credincio
șilor din archidiecesă, trimeasă fiind ca pas
torală.

S’a celebrat apoi cu mare solemnitate 
sfânta liturgie care s’a sfîrșit Ia 11>/S ore.

Recepțiunile în reședință.
îndată după finea sftei liturgii I. P. S. Sa 

a primit în reședință mulțimea de deputa
țiuni ale diferitelor corporațiuni. Aceasta a 
durat până Ia orele l1/», primite fiind cu cea 
mai mare amabilitate.

Amintesc pe cele mai însămnate a con
gresului național, consistorului, a bisericii lu
terane în frunte cu episcopul ei Dr. Miiller, 
a bisericii române gr.-cat., a fost primită cu 
adevărată dragoste frățească.

Cea mai splendidă a fost fără îndoială: 
deputațiunea armatei condusă de comandan
tul corpului Exc. Sa E. von Probst. Comite
tul central al »Asociațiuni*  s’a presentat 
aproape în corpore, etc. etc. etc.

Banchet.
La 2 ore s’a ținut în spațioasa și din acest 

prilegiu foarte frumos decorată sala societății 
un banchet dat de noul Metropolit, la care 
au luat parte aproape 200 de persoane, «cele 
mai alese dintre cei aleși*.  S’a ținut vre-o 
14—16 toaste. In decursul banchetului, ase
menea căruia de mult nu s’a mai văzut în 
Sibiiu, a cântat musica militară.

Concert festiv.
Seara la 8 ore «Reuniunea română de 

musică din Sibiiu*  a dat din acest prilegiu 
un concert festiv, constătător din 8 puncte.

Concertul ca toate concertele dlui Dima 
a avut reușită splendidă. îndeosebi punctul 
ultim „ Credo0 (credeul) a făcut mare impre- 
siune. De față a fost Metropolitul și un public 
distins român și străini.

Dl Dima prin acest concert a ridicat nim
bul sărbărilor noastre la un nivel și mai 
înalt.

După concert a urmat joc.
Astfel s’au sfîrșit sărbările instalării, cu bu

curie s’a început, cu bucurie s’a continuat și 
cu veselie s’a sfîrșit.

Aceste manifestațiuni naționale imposante, 
au atras asupra lor luarea aminte nu numai 
a neamului românesc, dar’ chiar și a străini
lor. Și aceste zile au mare importanță pentru 
istoria bisericii române gr.-or. în special și a 
neamului românesc în general.

Fie acestea zile senine și vesele înce
putul unui viitor senin și vesel al bisericii 
noastre străbune. sifr

„Ardeleana"
In 16 Martie n. s’a ținut a XllI-a adunare 

generală a institutului de credit și economii 
„Ardeleana0 din Orăștie.

Președintele direcțiunii dl Iosif de Orbo- 
naș a deschis adunarea, amintind celor pre- 
senți, că institutul a progresat și ăstan și și-a 
încheiat socotelile cu un resultat frumos.

După numirea unui notar pentru adunare, 
Laurian Bcrcian, și alor doi scrutători Ioan 
Mihatu și Dr. Stivui Moldovan, se dă cetire 
raportului direcțiunii.

Dl Dr. Ioan Mihu, director executiv al ins
titutului, cetește raportul din care reese, că 
fondurile proprii ale societății, adecă bonul 
acționarilor s’a înmulțit în acest an cu 59.646 fl. 
58 cr., ear' depunerile au crescut cu 73.935 fl. 
95 cr. Adăugând la aceste sume 40.547 fl. 
(avansurile dela banca austro-ung. și reescomp- 
tul) resultă, că mijloacele cari au stat institu
tului la disposiție în acest an au fost cu 
174.129 fl. 53 cr. mai mari ca în trecut.

Profitul brut al anului a fost: 101.099 fl. 
10 cr., ear’ profitul curat 30.921 fl. 19 cr.

Din acest profit curat, direcțiunea a pro
pus, ear’ adunarea generală a aprobat, ca să 
se dee spre scopuri culturale și filantropice: 
976 fl. și anume:
Fondului „Reuniunii economice din Orăștie" 500 fl.
Pentru școala gr.-or. din Costești.......................50 „

,, ,. „ „ Orăștioara-de-jos . . 50 ,,
.. .. ,. „ Pișchinți........................50 „
....................................Turdaș.......................... 50 ,,
„ masa studenților dela liceul din Brașov . 50 „ 
„ fondul elevilor bolnavi dela liceul din Brad 50 „

Cât despre vacanțele din direcțiune, cu 
părere de rău anunță trecerea din viață a 
membrului Arvam Mihailă și abdicarea mem
brului Silviu Damian, causată prin strămuta
rea domiciliului seu din Orăștie.

Din raportul direcțiunii se vede, că publi- 
cațiunile oficioase ale institului se vor face 
pe viitor în foile „Revista Orăștiei0 și n Tribuna0.

Comitetul de supraveghiere cetește rapor
tul seu, prin care declară că afacerile institu
tului peste tot au fost purtate în deplină 
ordine.
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Adunarea ia cu plăcere • la cunoștință.
Membri din direcțiune: Nicolau Vlad 

(Orăștie) și Nicolau Andreiu (Căstău) eșiți 
din direcțiune în ordinea vechimii, sunt rea- 
leși ca atari pe un nou period de 5 ani, ear’ 
în locurile devenite vacante s'au ales: Daniil 
David și loan I. Vulcu ambii din Orăștie.

Expirând și mandatul membrilor din co
mitetul de supraveghiere s’a ales în persoa
nele d-nilor: Vasile Domșa, protopop, loan 
Lazaroiu și loan Branga, ear’ ca suplenți: 
Dr. Romul Dobo și Constantin Baicu.

După acestea președintele mulțămește ce
lor de față pentru interesul și ordinea în care 
a decurs adunarea, și o declară de închisă.

Intimpinare 
la 

„Cuinouenaliile Invețătorești".

(Urmare și fine).

Din puntele acestea de vedere declinăm 
dela noi propunerea aceasta făcută pentru 
învățătorii de odinioară, ce să alegeau prin 
aldămașuri, din cari azi nu mai există, și 
fiind causa prea momentuoasă, cu încurăgie- 
rea învățătorilor noștri, vă zicem: >ia cru
cea ta și vină după minel< adecă: »Lumi- 
nează-te și vei fil< Pentru aceasta trebue să 
jertfească poporul nostru mai mult decât 
pentru ori și ce! Premergeți cu exemple în 
fruntea lui, pentru-că cruțarea dela scopul 
acesta însamnă regresul.

O împrejurare foarte interesantă ni-a atras 
atențiunea contrastul dlui „Delta" asupra sa
larului de odinioară în comparație cu (colo
salul d-sale) cel de azi. Nu face amintire de 
timpul și împrejurările de atunci, cu atât 
mai puțin de cele de astăzi, când a reînviat 
iobăgia. Azi nu poporul ci învățătorii acestuia 
sunt adevărații iobaji, pentru-că mulți, din 
toate părțile, poruncesc și pretind, dar' foarte 
puțini sunt, cari să-’l recompenseze, doară 
chiar nimenea.

Dacă un învățător ajunge de a servit 
20—30 de ani în ogorul națiunei sale cu 
conștisnță, dând bărbați apți și luminați sta
tului, școalei și bisericei, atunci chiar ai săi, 
chiar aceia, pentru cari s’a consumat pe sine 
și și-a sacrificat tinerețele, aceia îi zic: (ca 
recompensă) »și-a împlinit datorințelel»... ear’ 
despre aceea că are cu ce trăi ori ba? nu’l 
întreabă nime... ba din experiență fie zis, e 
desconsiderat de cătră toți, de jos până sus, 
mă închin excepțiunelor.

Nemții, Sașii, Ungurii, Jidovii etc. etc. 
toți își știu prețui învățătorimea lor, numai 
Românul nul Onoare excepțiunilorl

Aceasta e un adevăr necontestabil, și nu 
cred că s’ar afla cineva, popor ori inteligință 
ca să mă combată cu date positive, nici chiar 
dl „Delta".

Din corespondența dlui Delta un pasagiu 
ne-a venit foarte curios și adecă cum duce 
dsa o causă până la un loc și apoi când e 
vorba de un răspuns stă în loc, sau pentru 
resolvarea causei nici un cuvânt nu ni-să pro
nunță, și adecă dl „Delta" nu ne spune că 
pentru-ce nu să află concurenți ca în trecut, 
cu toate că atunci nu era salarul de astăzi ? 
sau cu cuvintele dlui Delta, ce e causa, atunci 
la o stațiune de 300 fl. erau 10 concurenți, 
ear’ azi nu e nici unul ?

Răspunde dta, dle Delta, la această în
trebare! și spune causa obiectivi

Ear’ după-ce îți vei fi dat sama de răs
punsul d-tale te vei convinge de adevărul 
aserțiunii mele: că învățătorul român de azi 
este iobajiu. Greutățile și suferințele îl disgustă 
și înstrăinează, pentru-că a fi iobajiu cu o 
pregătire de 4 clase gimnasiale și cu cursul 
pedagogic de trei ani pentru 300 fl. (colo
salul d-tale) mai bine prefer un ziler, un ser
vitor de cancelarie ori vigil la calea ferată, 
cari fără pregătire și tără examene și diplome 
primește (și încă regulat) lunar drept plată 
mai bună ca cea dăscălească, având numai 
un stăpân.

Dela aceasta prea mulți îi reține numai 
ambițiunea.

N’ai observat, dle „Delta", că pe toate 
terenele, de jos până sus, s’au făcut amelio
rări de salarii, conform recerințelor: la preo
țime, la miliție și civilime, ba chiar d-ta în 
interesul d-tale o ceri! și apoi cum să nu 
recunoști d-ta lipsa imperativă, pentru cel 
care ți-a deschis ochiul sufletului!?

Articolul d-tale ca propunere de a abzice 
de cuincuenal o privim drept atentat la adresa 
învățătorimii, ba mai mult, la adresa națiu
nei întregi.

Prin o atare propunere țintești asupra 
coardelor națiunei și ne compromităm înain
tea națiunilor culte, cari îndoit și întreit să 
jertfesc pentru învățătorimea lor.

Au doară nu s'a spus în coloamele aces
tei reviste: »că un învățător numai atunci 
poate fi la culmea chemării sale, când e în
destulat cu soartea sa<.

Oare care învățător român e îndestulat 
cu soartea sa? când rar avem învățători cu 
salare mai mari de 300 fl.?!

După toate acestea apelăm la preoțimea 
noastră, la protopopi, la advocați și la în
treagă inteligință română, că dacă vreau eman
ciparea noastră națională și dacă voesc a 
avea un popor mai luminat, numai așa își 
vor putea ajunge scopul, dacă causa școlară 
și-o pun la inimă, adecă să facă salare corăs- 
punzătoare timpului și împrejurărilor, cu cari 
să poată trăi omul, spre a-și împlini chema
rea și datorințele cu conștiențiositate, însă nu 
un salar cu care nu poți muri de foame, dar’ 
nici nu poți trăi, pentru a corăspunde înaltei 
misiuni de >regeneratoriul neamului».

E mare mirarea apoi să vină cineva, poate 
chiar un fost elev, cu propunerea ca să ab- 
zicem de cuincuenal, ear’ în schimb el să 
tragă un salar gras (ca binevoitor al poporu
lui) pentru o muncă ce nici a suta parte nu 
să poate asămăna cu sarcina unui învățător, 
cu cate apoi el duce un rol Impunător, ga
lant și domn în tot chipul, ear’ eu să zac în 
năcaz, umilit, desconsiderat de ai mei, consu- 
mându-’mi vieața și sănătatea, poate chiar cu 
copiii lui.

Posibil că dl Delta cu propunerea sa a 
luat exemplu dela aristocratul nostru Gal, care 
a abzis de pensiune; un învățător însă nu 
poate fi atât de galant.

Nu așa, dle Delta! dacă vrem emancipare, 
ca să rivalisăm cu învățătorii popoarelor culte 
și civilisate, trebue să jertfim. Să nu vânăm 
după cine ne lasă mai la modru, fără cât 
numai să poate, să ridicăm salariile și să le 
dăm și cuincuenalele, pentru-că numai astfel 
putem face pretensiuni juste și numai atunci 
putem fi făloși, când învățătorul nostru e res
pectat și onorat de ai săi și de străini. Si 
numai astfel, dle Delta, putem spera în sim
bolul emancipării noastre. Alfa.

CONCURS
Pe basa conclusului comitetului central ai 

»Asociațiunii« nr. 68 din 2 Martie a. c. se 
escrie concurs pentru conferirea a 16 aju
toare de câte 25 fl. anual din suma de 400 fl. 
pusă la disposiția > Asociațiunii» de cătră mi
nistrul de comerciu pentru ajutorarea învăță
ceilor meseriași români din patrie.

Ajutoarele se vor împărți în două rate 
semestrale și anume la 1 Ianuarie și 1 Iulie 
a fiecărui an.

învățăceii meseriași, cari doresc a reflecta 
la unul dintre aceste ajutoare au să înainteze 
pe lângă cerere următoarele documente:

1. Atestat de botez în original sau în co
pie legalisată.

2. Testimoniu școlar cel puțin de 4 clase 
elementare.

3. Atestat că se află deja lucrând la vr'un 
măiestru sau corporațiune și cu ce succes.

4. Contract, în original sau copie legali
sată, încheiat cu măiestrul conform §-lui 61 
al legii industriale (art. de lege XVII. 1884).

5. Atestat de moralitate dela autoritatea 
locală competentă, și

6. Adeverință dela părinți sau tutori, că 
sunt deciși a-’i lăsa la învățătură, până se 
vor perfecționa pe deplin.

Cererile instruite cu aceste documente să 
se înainteze la subsemnatul comitet până în 
15 Aprilie n. a. c.

Cererile intrate mai târziu nu se vor con
sidera.

Din ședința comitetului central al >Aso- 
ciațiunii» pentru literatura română și cultura 
poporului român», ținută în Sibiiu la 2 Mar
tie 1899.

Dr. II. Pușcariu, Dr. Bea,
v.-preș. secr. II.

Anunț!
Aducem la cunoștință Onor, public român, 

cum-că din raportul anual pe 1897/8 al so
cietății de lectură > Petru Maior», — raport 
în care de astădată să mai află și o statistică 
amănunțită a studenților români născuți în 
Transilvania și Ungaria, cari studiază la in- 
șticutele superioare din patrie și străinătate, 
mai avem încă un număr destul de considerabil.

In vederea speselor mari împreunate cu 
tipărirea acestui raport, societatea a dispus 
ca acest rest să se vânză ă 50 cr. exemplarul 
plus 5 cr. porto.

Rugăm pe cei interesați a să adresa so
cietății >Petru Maior*.  Budapest (Molnăr u. 
20 sz. II.-10).

Marca Jantea, loan Fruma,
president. secretar.

îndemnăm și noi pe toți binevoitorii acestei 
societăți, ca să grăbească a-’și procura câte 
un exemplar din raportul amintit, de-o parte 
fiindcă află într’însul cu cât zel lucră socie
tatea aceasta pentru înaintarea membrilor ei, 
ear’ de altă parte, fiindcă cu neînsemnata 
sumă ce dau pentru acest raport, contribue 
totodată și la înavuțirea societății.

N0UTĂTI
5

Asentările în comitatul Hunedoarei. Știm 
cu toții, că asentările din estan, din causa 
stării de ex-lex a Ungariei, asentările nu s’au 
putut ț nea la timpul obicinuit, ci s’au amînat 
pe timp nedeterminat. Acum, că toate legile 
s'au votat sub noul guvern, asentările pentru 
comitatul nostru s’au defipt pe următoarele 
zile: Pentru Orăștie'. 5 Aprilie, cei din jur 
7 și 8; Petroșeni: 10, 12 și 13; Pui: 14 și 
15; Hațeg (jurul) 17, 18 și 19; Hațeg (oraș) 
20; Deva (jurul) 21, 22 și 24; Deva (oraș) 
25; Geoagiu: 26 și 27; Hunedoara: (jurul) 
3 și 4 Maiu; Hunedoara (oraș) 5; Ilta: 8, 9 
si 10; Baia-de-Cris: 13 si 15; Brad: 16, 
17 și 18.

♦

Al X-lea ajutor al „Reuniunii române 
de înmormântare din Orăștie" s'a dat pentru 
membra Istina Popa. Urmașii sei au primit 
47 fl 50 cr.

♦

Concertul Reuniunii române de musică 
din Sibiiu. Mercuri în săptămâna trecută a 
avut loc în sala dela >Musikverein« din Sibiiu 
concertul dat de Reuniunea română de musică, 
sub conducerea dlui G. Ditna. Despre reușita 
acestui concert aduc laude chiar și foile nem
țești. «Hermannstădter Zeitung» ocupându-se 
cu acest concert, aduce elogii atât corului 
cât și măiestrului seu. Laudă îndeosebi pe 
d-șoara Olivia de Bardossy, despre care zice: 
D-șoara Bardossy este o damă tinără, fiica 
dlui luliu de Bardossy, inspector școlar în 
pensiune. D-șoara Bardossy și-a făcut studiile 
musicale nu de mult în Bavaria având succes 
eminent la depunerea examenului de cuali- 
ficațiune pentru profesura de musică, depus 
înaintea comisiunii regnicolare. A executat 3 
piese la pian. La urmă adauge, că d-șoara 
Bardossy a convins pe toți prin executarea 
pieselor, că nu au a face cu un talent de 
toate zilele. Laudă apoi pe d-șoarele Olariu 
și Hosszu. La urmă preamărește apoi pe d-na 
Dința, care a executat 3 cântece pentru alt, 
acompaniată fiind la pian de dl G Dima.

♦

Asigurarea studenților universitari. Din 
Viena se anunță, că consiliile dela universitate 
și dela toate scoalele superioare au decis, ca 
pe viitor toți studenții dela institutele mai 
înalte să fie datori a se asigura. Ei vor plăti 
pentru fiecare semestru 2 fl. 53 cr., ear’ in 
schimb la cas d<? incapabilitate a muncei vor 
primi odată pentru totdeauna 12.000 fl. La 
cas de nenorociri în laboratorii, Ia excursiuni 
sau în decursul prelegerilor, vor primi la zi 
3 fl. Inovațiunea aceasta este de mare folos 
pentru tinerimea universitară, și ar fi bine să 
se introducă pretutindeni.

♦

La temniță. Dl Avram Giurgiu, înv. în 
Vama-Buzăului, a intrat Mercuri în săptămâna 
aceasta în temnița din Târgul-Murășului, pen
tru a-’și face pedeapsa de 14 zile, la care a 
fost condamnat, fiindcă în 1895, când a făcut 
exercițiul de arme, a cântat > Doina lui Lucaciu».

*
Adunarea generală a »Asociațiunii pen

tru spriginirea învățăceilor și sodalilor români 
meseriași*  din Brașov, s'a ținut Dumineca 
trecută. Dl N. Petra-Petrescu, preș, asociațiunii 
a deschis adunarea printr’o vorbire foarte 
călduroasă. După cetirea raportului de cătră 
secretarul Ilie Savu, în care se arată că co
mitetul lucră cu zel pentru înaintarea socie
tății, se trece la desbaterea asupra arangierii 
de ședințe literare, puse la cale de dl P. Dan, 
precum și asupra catechisării elevilor.

*
O nouă jertfă a Sașilor. Dl Dr. Hans 

Wolf, profesor la gimnasiul din Sighișoara, 
a fost osândit la 14 zile închisoare și 50 fl. 
pedeapsă în bani, din causă că a ținut o 
vorbire, prin care procurorul zice că ar fi 
ațîțat poporul săsesc contra națiunii maghiare.

♦

Dl Lucian Bolcaș a plecat din București 
la Viena, pentru a-’și continua studiile.

♦

Un ordin al ministrului de răsboiu. Mi
nistrul de răsboiu al Austro-Ungariei, generalul 
Krieghammer, a dat ordin ca să se formeze 
într’un album o colecțiune de cântece ostă
șești în toate limbile din monarchie, prin 
urmare și în cea românească. Un delegat al 
ministrului de răsboiu face un apel cătră toți 
foștii soldați români ca să adune și să-'i 
trimită toate cântecele și doinite ostășești și 
de răsboiu.

*
Nou perceptorat. In 1 Maiu se va des

chide în Blaj un nou perceptorat.
*

Dl llariu Banciu, st. univ. în București, 
venind acasă la Uioara, s’a întâlnit cu mai 
mulți consăteni de-ai sei, ocnari, cărora li-a 
spus că mai bine ar fi dacă ar trece în Ro
mânia și ar lucra la minele de sare din Tîrgu- 
Ocna, deoare-ce aici prea sunt persecutați. 
Fisolgăbirăul de-acolo, BOjthy Kălmăn, sub 

cuvânt că e un agent, care îndeamnă poporul 
la emigrare, l’a citat la sine și ’l-a pedepsit 
cu două săptămâni temniță și 100 fl. amendă 
în bani.

*
Alteță... Alteță... Archiducele FranciscFer- 

dinand, presumptivul clironom a fost zilele 
trecute în orășelul Gravoza din Dalmația. în
treg orașul i-a ieșit întru întimpinare și pri
marul a început vorbirea de salut. Când pe
rora mai cu foc, din mulțime se aude gla
sul unei fetițe, care întreba cu zor: »Mămuță 
dragă! Care e nenea împărat?» Primarul a 
devenit palid, glasul ’i-a amuțit și din tot 
restul vorbirii n’a mai putut îngâna decât 
>Alteță... Alteță Regală...!» Archiducele, ca 
să salveze situația s’a apropiat de curioasa 
fetiță și a întrebat-o cum o chiamă. »Danița 
Bogoliovics», a răspuns fetița curagioasă. 
Danița era fata primarului, pentru aceea a 
îngălbinit scumpul ei tată, pe care apoi Ar
chiducele ’l-a felicitat că are o copilă atât de 
isteață.

*
O comună pustiită de flăcări. Comuna 

slovăcească Cozma, din comitatul Zemplim, 
a fost pustiită de flăcări. Duminecă a fost 
săptămâna, pe când toți locuitorii se aflau 
la biserică, un copil rămas acasă, a pușcat 
într’o claie de paie, care îndată a luat foc și 
s’a întins tot mai departe. Focul ajutorat și 
de vânt, în scurt timp s'a lățit asupra întregei 
comune, așa că nici o casă nu a rămas nearsă. 
Sute de vite și toate bucatele ce le aveau 
locuitorii au fost pustiite de flăcări. Un om 
bătrân și o mamă cu copilul în brațe au fost 
găsiți prefăcuți în scrum sub tăciuni.

AMICIȚIE — DISTRACȚIE

Lui ....VICU.

Demult de când n'am mai aflat 
Nimic de lucrul anunțat,

Dar1 am prins acum de veste 
Cd este ceva *n  poveste.

Și povestea cum se pare
E serioasă ’ntemplare,

Ear' tu nici nu mai glumești 
Ci tagma ne-o părăsești.

Apoi Vicule când cuget
La aceasta, fără preget

'Mi vine a te ’ntreba
Ce simți, lăsându-'ți ceata?

Căci noi cei cari rămânem
Ne pare rfu când aflăm,

Că se perde o odraslă 
Din vesela noastră castă.

Nu va trece mult timp încă
Pan’ voiu lua biț la brâncă,

Căci doresc ca la’ntelnire 
Se descoasem multe ...fire.

Nicu.

FEL DE FEL
Soția (de curând măritată): Dragă băr- 

bățele, bucătăreasa noastră cea nouă a ars 
de tot friptura. E fată tinără și nu prea știe 
să gătească. Dar’ eu cred, că o guriță te va 
despăgubi.

Bărbatul: Foarte bine! Trimite-’mi-o în 
odae.

♦

Din Istoria Românilor.
Profesorul: Ce știi despre Catilina?
Elevul: Cati și Lina au fost... au fost bu- 

cătăresele dlui profesor.

Dare de seamă și mulțumită publică
înainte de a da seamă despre suprasol- 

virile ce au incurs cu ocasiunea representa- 
țiunii teatrale, arangiată în 4 Martie n. a. c., 
ne ținem de plăcută datorință a mulțumi încă 
odată și la acest loc, prea st. d-ne Victoria 
Dr. Erdălyi pentru spriginul dat la reușita 
acestei petreceri, precum și diletanților, cari 
s’au achitat spre mulțumirea tuturor de sar
cina luată asupra lor.

Scopul nobil pentru care s'au jertfit să 
le fie răsplata.

Au incurs cu această ocasiune suma de 
240 fl. 95 cr., spesele au fost de 80 fl. 95 cr., 
rămânând astfel un venit curat de 160 fl.

Suprasolviri benevole au incurs dela ur
mătorii d-ni și d-ne: Arthur Balaș, comerc. 
în Băița 5 fl., Dr. Aurei Muntean, adv. 5 fl., 
d-na Hedwig Dr. Munteanu 5 fl., Dr. Ștefan 
Erdâlyi și st. d-na Victoria 4 fl. 30 cr., Dr. Iustin 
Colbasi 4 fl. 20 cr., loan I. Vulcu 3 fl. 80 cr., 
Simion Corvin sen. 3 fl. 40 cr., Simeon Corvin 
jun. 3 fl-, loan Pop, măiestru pantofar 3 fl., 
I. Andreescu jun. 3 fl., Nicolae Herlea, înv. 
dir. în Vinerea 2 fl. 50 cr., H. Pohlig, loco- 
tenent-colonel 2 fl., Francisc Hosszu-Longin 
din Deva 2 fl., Vitus Lajos 2 fl., Aurel Mu- 
rășan, protonotar 2 fl., Petru Belei, cassar
2 fl., Nicolau Vlad, farmacist 2 fl., Dr. loan 
Pop, medic 2 fl., Dr. Romul Dobo, medic
3 fl., Ronay Năndor și d-na 1 fl. 80 cr., loan
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Budoiu, preot 1 fl., Kapranczai 1 fl. 30 cr., 
Dr. V. M. 1 fl. 20 cr., George Pop, paroch 
In Geoagiu 1 fl., V. Domșa protopop 1 fl., 
d-șoara Maria Turdășan, înv. 1 fl., d-na 
Antoni Săndor 1 fl., V. N. Bidu 1 fl., Iosif 
Dumitru, notar 60 cr., Dionisie Negru 60 cr., 
N. Mihăilă 60 cr., G. Baciu 60 cr., Victor 
Comșa 60 cr., Iulius Luks din Viena 50 cr., 
Mihaiu Grof 50 cr., Aurel Onofreiu 50 cr., 
Petru Veștian, sergent-major 50 cr., Al. Hosszu 
50 cr., Simeon Herlea din Vinerea 50 cr., 
N. N., locotenent 40 cr., N. N., locotenent 
40 cr., Irimie Gelmărean 40 cr„ Nicolau Dubleș 
40 cr., Raflla Boldor 30 cr., Dumitru Martin 
30 cr., Nicolau Todea 20 cr., N. Popovici 
20 cr., Adam Cristea 10 cr., N. Filimonescu 
10 cr., Aurel Popovici 10 cr.

Primească toți acești marinimoși donatori 
și spriginitori ai sf. biserici, cele mai ferbinți 
mulțumite din partea noastră.

Oră știe, 13 Martie n. 1899.
Comitetul arangiator.

Dare de seamă și mulțumită publică.
Corul vocal al bisericii române gr.-or. din 

Hunedoara a arangiat la 4 Martie a. c. un 
concert sub conducerea învățătorului Ilie Mihai. 
Atât conducătorul, cât și coriștii au dovedit, 
că silința ce ’și-au dat-o pentru a satisface 
publicul, a fost încoronată de succes. Dovadă 
potopul de aplause, ce a urmat după sfîrșitul 
fiecărei cântări. Vre-o câteva din ele, la in
sistența publicului, au fost repetate. Onoare 
vrednicilor coriști și conducătorului dibaciul

Să ni se permită expresiunae unei dorințe 
care nu este numai a noastră, ci poa e a 
tuturor Românilor de bine din acest opid, 
anume: am dori ca dirigentul corului cu co
riștii săi să desvoalte o energie mai mare, 
presentându-se mai des pe bină cu astfel de 
producte literare.

Câștigul material se presintă astfel: Au 
intrat peste tot 187 fl. 40 cr., s’au spesat 
68 fl. 11 cr., câștig curat 119 fl. 29 cr., care 
sumă s’a și administrat la cassa institutului 
de credit și economii «Corvineana» spre fruc
tificare până se va întrebuința conform sco
pului destinat.

Pentru realisarea acestui câștig frumos 
au binevoit a contribui următorii domni și

doamne: Nicolae Dima 3 fl. 80 cr., Dr. Juclid 
Ferencz 2 fl., George Dănila 1 fl. 80 cr., 
George Oprea 1 fl. 50 cr., Kovăltsik Simon 
1 fl. 40 cr., Ecaterina Moisin 1 fl. 40 cr., 
Rudolf Murășan 1 fl. 40 cr., d-șoara Mărioara 
Murășan 1 fl. 40 cr., Mihail Rimbaș 1 fl. 20 cr., 
Maria Dima, văd. 1 fl., Guști Lăszlb 1 fl., 
Bauholczer Kăroly 1 fl., Paraschiva Tăban 
1 fl., George Popovici (Nădăștia-superioară) 
1 fl., Victor Bontescu (Hațeg) 90 cr., Lazar 
Bera (Sântindreș) 90 cr., Constantin Dăncilă 
(Mănierău) 80 cr., Mihuț Toma 80 cr., Nicolae 
Stoichitia 80 cr., Nicolae Muntean 80 cr., 
Buda Bela 80 cr., Hacker Mărton 80 cr., 
Teofil Tulea 80 cr., Vasilie Stan 80 cr., Dr. 
Absolon Feier 80 cr., Alexandru Dima a Evuții 
80 cr., Simion Chirca 80 cr., Vani Peter 60 cr., 
Nicolae Rimbaș jun. 60 cr., Secheli Istvăn 
60 cr., Ștefan Eisler 50 cr., Niculae Macrea 
40 cr., Constantin Dima 40 cr., George Pap 
40 cr., Antosch Ferencz 40 cr., Lenasy J6zsef 
40 cr., Iuliu Murășan 40 cr., Simion Păcurar 
40 cr., Daniil Mușa 40 cr. Albert Schuster 
40 cr., Csiky Albert 40 cr., Rosenzweig Iakab 
40 cr., Kbrmondi Jdzsef 40 cr., Petru Rimbaș 
40 cr., Laurean Bersan 30 cr., Ianăș Vlad 
30 cr., Sofia Boldin 30 cr., Lanfrăsz Lârincz 
30 cr., Nicolae Popescu 30 cr., Daniil Bicsa 
30 cr., Nicolae Boldin 30 cr., Arimie Muntean 
30 cr., văd. 1. Cserny Jbzsef 30 cr.. George 
Bistrian 30 cr., Alexandru Dima. jun. 30 cr., 
Sabo Șandru (Teliuc) 30 cr., Petru Ormoș 
30 cr., George Rimbaș 30 cr., Săndor Jdzsef 
30 cr., Kampert Ignâcz 60 cr., Corpul ingi
nerilor de mine din loc 16 fl. 50 cr.

Primească marinimoșii contribuitori mul
țumită noastră călduroasă pentru spriginul 
frumos ce ni-’l-au dat și de astă-dată.

Hunedoara, 7 Martie 1899.
Comitetul arangiator.

Pentru redacție responsabli: Petrii P. Barițlu.

Maeisâ nouâ de îrablĂtit
ou cai, se află de vândut la

Ronay Năndor
Strada Dealului în Orăștie.(502) 2-3

Anunț
Subsemnatul am onoarea a aduce la cunoștința onoratului public și on. 

domni comercianți de pescărie, că marele deposit de pescărie ce ’l-am avut 
timp de 32 ani în Brașov, ’l-am permutat cu începerea anului curent aici în 
orașul Orăștie (Szăszvăros) tot sub firma veche a lui Vasilie N. Bidu și po
sed în magazinele de aici tot felul de pescărie sărată. Iarna și proaspet, 
precum: Crap mare, Crap mijlooiu și mio (Șeran), Somn mare, fără 
capete și fără oase (Țagof), Morun, Plătică mare și mică (Veverigă), 
Stiuoă și alte diferite soiuri de pescărie, precum Icre roșii moi și tes- 
ouite, Icre negre moi și tescuite, diferite Stafiderii negre, Solta- 
nine și Elene, Măsline mari și mici.

Vânzarea în en gros și en detail. La cererea onoratului public trimit și pa
chete poștale dela 5 kilo în sus.

Aflându-me întotdeauna în posiție de a concura atât în calitatea mărfu
rilor cât și cu prețurile oele mai oonvenabile, rog deci pe onoratul pu
blic și pe onorații comercianți de branșa aceasta, a mâ onora ca și până 
acum cu onoratele comande a d-lor, promițând că întotdeauna voiu efectul 
comanda prompt și cât se poate mai urgent.

Cu toată stima

V. N. Bidu
în Orăștie (Sxăsxvăros).

(494) 3—

(453) ÎOH LAZAHOÎU 
negustor în Orăștie (Szâszvăros)

7—

Hi

Atrag binevoitoarea luare aminte asupra prăvăliei mele bogat 
provâzută cu tot felul de MARFĂ 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, BREURI, 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 © © ©
*1 pe cari le vend, le dau în folosință, ori, la cerere, le fac anume.

Sz. 205/1899. sztjkvi. (500) 1-1

Ărveresi hirdetmenyi kiyonat.
A szăszsebesi kir. jărăs mint telekkOnyvi 

hatosăg kbzhirr^ teszi, hogy Antoni Săndor 
văgrehajtatdnak Lukan Iuon lui Niculae vă- 
grehajtăst szenvedS ellen 78 frt 86 kr. t6ke 
kbvetelăsi es jărulâkai irănti, văgrehajtăsi 
ilgyăben a szăszsebesi kir. jbirdsăg terilletân 
1 ev6 Sugăg kozsegben fekvo a sugăgi 504 sz. 
sztjkvbe A j- 1 rend 2447/5 hrsz. alatti ingat- 
lanra 24 frt 20 kr. a sugăgi 506 sztjkvbe A 
f 1 rend 1318 1319 hrsz. alatti ingatlanokra 
206 frt a sugăgi 644 sztjkvben A f 1 rend 
1190 hrsz alatti ingatlanra 14 frt, a sugăgi 
677 sztjkvbe A f 1 rend 289. 290. 298 hrsz. 
alatti ingatlanokra 11 frt 60 kr. a sugăgi 
701 sztjkbe A f 1-2 rend 300. 301. 304 
hrszăm alatti ingatlanokra az 1881 âvi LX. 
t.-cz. 156 §-a d. pontja ârtelmâben egăszben 
birtok vestenkăpt. 173 frt 80 kr. ezennel megăl-

lapitott kikiăltăsi ărban az ărverdst elrendelte 
ăs hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok az 
1899. evi âprilis ho 29-6n d. e. 10 orakor 
Sugăg kozsăgben megtartandd nyilvănos ăr- 
verăsen a megăllapitott kikiăltăsi ăron aiul 
is eladatni fognak.

Ârverezni szăndăkozok tartoznak az in
gatlanok becsărănak 10°/0-ăt kăszpănzben 
vagy az 1881. ăvi LX. t.-cz. 42 §-ban jelzett 
ărfolyamăt szămitott ds az 1881. ăvi novem- 
ber h6 1-ăn 3333 sz. a kelt igazsăgtlgymi- 
niszteri rendelet 8 §-ăban kijelOlt ovadăk- 
kăpes ărtăkpapirban a kikfildott kezăhez le- 
tenni, a vagy az 1881. ăvi LX. t.-cz. 170 §-a 
ărtelmăben a bănatpănznek a birosăgnăl el3- 
leges elhelyezăsărâl kiăllitott szabălyszerfi elis- 
mervănyt ătszolgăltatni.

A kir. jărăsbirosăg mint tkvi hatosăg.
Szăszsebesen, 1899. âvi februăr h6 2.

Demsinszky Gyârgy, 
kir. aljbird.„HATIEGANA“

ASQCIAȚIUNE DE ANTICI RAȚIUNE ȘI CREDIT ÎN HAȚEG.

217690 37

Active — Vagyon fl. cr. Pasive — Teher fl. cr.

1 6 Cassa tn numărar — Pdnztări kdszlet 3660 45 1 72 Părți fundamentale 463 — TOrzs-
2 96 Credite cambiale — Văl- bctdtek ......... 23150 _

td kaicsbn.........................131115-— 2 92 Depuneri și interese capit. — Be-
Credite camb. cu acop. tdtek ds tdkesitett kamat . 123236 62

hip. — Văltd kdlcsdn 3 80 Fondul de resarvă — Tartaldk-
jelzăl. biztositva . . 80498.— 211613 —

93
alap................................................ 19183 09

3 47 Mobiliar după amortisare de 10°/0 4 Fondul «pecial de reservă — KU-
Butorzat 10o/o tbrleszt^s ut4n . 157 _

94
18n tartal^kalap........................... 530 45

4 84 Spese procesuale anticipate — E16- 5 Fondul de pensiune — Nyug-
530 45legezett perkbltsdg........................... 896 40 dijalap .........

5 49 Chiria casei anticipată — Eldlegezett 6 1 Reescompt — Viszleszămitolăs . 39159 —
h4zb<£r................................ ..... 240 _ 7 87 Interese de acțiuni neridicate —

6 98 Proteste — Ovăsok........................... 77 21 Tdrzsbet^t ut4n fel nem vett
7 2 Bon în Giro-Conto — Giro-Conto 971 20
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kamat........................................... 169 81

8 5 Realități — Fekvdsdgek .... 75 11 Dividende neridicate — Fel nem
45

9 89
vett osztaldk................................

Contrib. după int. capit. II. se-
50

mestru 1898 — Betdtek kamat 
utăni add 1898. II. fdldvre 399 54

10 48 Interese transitoare anticipate —

56
Eldlegezett ătmeneti kamat . . 2340 60

(504) 1-1
11 Maree de presență — Jelenleti 

jegy................................................ 472
12 57 Binefaceri neridicate — Fel nem

vett adakozăsok........................... 250 —
13 81 Profit curat — Tiszta nyeresdg 8223 31

|[217690| 37

Hațeg, 31 Decemvrie 1898.
Mihail Bontesou m. p., Ioane Baciu m. p.,

director. cassar.

Membri în direcțiune:
jB. Popovits m. p. Iulius

Ștefan Sielariu m. p. Teodor Făgăraș m. p.
Serafln Nicolae m. p. Teodor Doboi m. p.

Subscrisa comisiune de supraveghiere a examinat contul bilanțului și 
confrontându-’l cu registrele principale și auxiliare purtate în regulă ’l-am aflat 
în consonanță cu acele și exact.

Hațeg, în 11 Martie 1899.
George Balaș m. p. Ioane Cornea m. p.

Ioan Muntean m. p.,
comptabil.

Popovits m. p.

George Costa m. p.

Paul Oltean m. p.

Contul Profit și
Ezite — Kiadăe

Contribuție de stat și co
mit. — Âllami 6s megyei
add.....................................

Contribuție 10°/o după int.
cap. pe II. sem. — 1898.
10*/ u add...........................

Timbre — Bdlyeg ....
Porto — Postabdr ....
Maree de presență — Jelenleti jegy 
Interese de reescompt — Viazlesză- 
mitolăsi kamat................................

Interese la depuneri — Betdtek ka
mat . ...

Spese administrative
koltsdg .....

Amortisare din mobiliar — Butor- 
zati tBrlesztds.....................................

Salare — Fizetdsek...........................
Profit curat — Tiszta nyeresdg . .

1392'98

399-54

Kezeldsi

Mihail Bontesou m. p.,
director.

1

i ii
a. cr.
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472 —

3117 69

7715 66
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17 85
2886 14
8223 31
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es veszteseg szâmla.
Venite — Bev^tel

Interese de escompt — Leazămi- 
toldsi kamat................................

Competință de scris — Irăsdij . 
Spese de fundare — Âllapitd 
kBltsdg...........................................

Accesorii — Meldkjdvedelem . .
Lombard — Lombărd . . . .

fl. cr.

20547
3807

37
464

73

24929

32
49

16
16
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Hațeg, în 31 Decemvrie 1898.
Ioan Muntean m. p.,

comptabil.
Ioane Baoiu m. p.,

cassar.

Membri în direcțiune:
B. Popovits m. p. Iulius

Ștefan Sielariu m. p. Teodor Făgăraș m. p.

Serafln Nicolae m. p. Teodor Doboi m. p.

Popovits m. p.
George Costa m. p.

Subscrisa comisiune de supraveghiere am examinat contul profitului și 
perderilor și confrontându-’l cu registrele principale și auxiliare ’l-am găsit în 
consonanță și exact.

Hațeg, în 11 Martie 1899.
George Balaș m. p. Ioane Cornea m. p. Paul Oltean m. p.

MINERVA" institut tipografic în Orăștie.


