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In Orăștie (Szâszvăros).

Alegerea dela Arad.
Dela un fruntaș Român din diecesa Ara

dului, primim următorul articol:

(G) Moartea metropolitului Miron, 
întâmplată anul trecut, a făcut îri bise
rica noastră ortodoxă orientală două 
scaune episcopești vacante: cel din Sibiiu 
și cel din Arad.

Pentru archiepiscopie au fost doi 
candidați: episcopul Popea din Caran
sebeș și episcopul Mețianu din Arad. Cel 
dintâiu este mai bătrân de ani, are 
studii academice, a fost activ pe tere
nul literar în deosebite direcțiuni și de 
present este membru ordinar al acade
miei de științe din București. Al doilea 
este mai bătrân ca episcop, și i-se atri- 
bue o anumită putere de acțiune.

Pentru cei din depărtare, a decurs 
întreagă campania de alegere în liniște, 
deși nu e ertat a să amăgi nimenea cu 
credința, că ambițiosul episcop Mețianu 
ar fi întrelăsat a face tot posibilul spre 
a-’și asigura alegerea sa.

Ori-cum ar fi însă, episcopul Mețianu 
a fost ales cu majoritate de voturi de 
archiepiscop în Sibiiu și metropolit al 
bisericii române ortodoxe din Ungaria 
și Transilvania.

Vrednică de amintire la această ale
gere a fost însă încercarea dlui Dr. 
Alexandru de Mocsonyi, sj>ie a câștiga 
unanimitatea voturilor congresului pe 
sama episcopului Mețianu. Intr’o confe- 
rență privată, convocată de el cu o zi 
înainte de alegere, a făcut ciudata pro
punere : să se facă o alegere de probă, 
și după resultatul aceleia să se înda
toreze minoritatea a-’și da voturile pentru 
candidatul majorității, spre a i-să da 
alegerii un pond mai mare.

A ținut si declare în această con
ferență însi, că el îșî va da votul siu 
episcopului Mețianu !

Pentru ce această propunere?!
Pentru episcopul Mețianu, care stă 

în mare vază la regim, a fost de ajuns 
și o majoritate cât de neînsemnată, 
spre a fi întărit.

Din contră, candidatul Popea ar fi 
fost presentat urît de tot înaintea pu
blicității, care, de sine înțeles, n’avea 
să experieze nimic despre aceste pro- 
cedeuri oare-cum secrete, pentru cașul 
că n’ar fi obținut nici un singur vot!

Prin alegerea episcopului Mețianu de 
archiepiscop, a devenit vacant scaunul 
episcopesc din Arad.

Dintre candidații, cari după putință 
ar fi venit în combinație pentru acest 
scaun, Pușcariu pare a nu fi avut de 
loc simpatii în diecesa Aradului; archi- 
mandritul Musta a declinat dela sine 
ori-ce aspirațiune la acest scaun și așa 
au rămas numai doi aspiranți: vicariul 
Goldiș și archimandritul Hamsea: o ru
denie de ale lui Mețianu.

Vicariul Goldiș este mai bătrân de 
cât archimandritul Hamsea, are studii 
universitare, a fost aplicat ca profesor 
și a desfășurat și lucrare literară.

E om foarte ambițios, și s’a făcut 
odios prin candidatura sa la deputăție 
pentru dieta țerii, și prin cuvântul-pro- 
gram ce ’l-a rostit cu acea ocasiune.

însuși congresul național bisericesc 
din 1897 s’a aflat îndemnat a da ex- 
presiune nemulțămirii sale pentru ținuta 
sa de atunci!

Archimandritul Hamsea e încă tinăr; 
în privința științei stă mai pe jos de 
Goldiș; dar’... e om foarte ambițios.

Amândoi sunt oamenii regimului, 
cu deosebirea numai, că vicariul Goldiș 
nu face secret din aceasta, pe când 
Hamsea ar vrea si facă!

Campania electorală a fost neobici
nuit de agitată și a scos la iveală apa- 
rițiuni și fapte cari, în interesul bisericii 
noastre și al dignitarilor ei, ar fi fost 
cu mult mai bine dacă ar fi rămas cu 
totul necunoscute.

Vezi bine că ar fi trebuit nici să 
nu se întâmple!

Resultatul luptei electorale a fost: 
alegerea lui Goldiș de episcop în Arad.

Acest resultat a fost pentru cei de 
față deprimător; ear’ pentru cei din 
depărtare neașteptat. Goldiș, care până 
în momentele din urmă s’a ținut de 
imposibil, a fost ales: lucru, după unii 
de necuprins.

Omului care a petrecut însă cu 
atenție lupta electorală, totuși i-se va 
părea explicabilă această alegere.

Si pare, că puterea de acțiune, atri
buită archiepiscopului Mețianu, a prici
nuit în diecesa aradană o așa indispo- 
siție, încât majoritatea membrilor sino
dului a mai preferit a ridica in scaunul 
episcopesc pe Goldiș, decât ca, prin ale
gerea lui Hamsea, si facă posibilă și 
pe mai departe existența, respective con
tinuarea administrațiuni de până acii

Aceasta reeasă din toate cele în
treprinse de partidul vicarului Goldiș 
pe timpul luptei electorale contra ale
gerii lui Hamsea.

Părintele archiepiscop Mețianu, după 
aprobarea alegerii sale, a sfințit pe ne
potul seu Hamsea de archimandrit!

A fost aceasta bine?
Ca episcop al Aradului, el a putut 

face aceasta de mult; de ce dar’ a tră- 
gănat treaba până după întărirea ale
gerii sale de metropolit?

Prin aceasta a declarat el în mod 
demonstrativ pe nepotul seu de candi
dat pentru demnitatea archierească din 
Arad: lucru care n’a avut și n’a putut 
avea roade bune.

Oare n’ar fi fost mai bine ca, după 
întărirea alegerii sale să nu mai între
prindă nici un lucru oficios, ci să con- 
creadă îndată toate vicarului?

Ni-să pare lucru necuviincios, că 
un dignitar își folosește înalta sa posiție, 
spre a preferi și a provedea cu posiții 
bine înzestrate pe rudeniile sale, pe 
socoata altora. 0 astfel de procedură 
provoacă resentiment și amărîciuni, și 
urmarea.... alegeri ca cea din Arad.

Ce să zicem însă despre încercarea, 
de-a vîrî în vîrtejul luptelor electorale, 
și altcum destul de capțios, numele 
venerabilului episcop Popea, și a-’l ex
ploata în scopuri de partid?

Această încercare a fost nedeamnă, 
de vreme ce în Sibiiu s’a știut anumit, 
că episcopul Popea, de loc nu e dispus 
a shimba Caransebeșul cu Aradul, și cu 
toate acestea, cu o zi înainte de alegere,

«Telegraful român» a lansat candidatura 
acestui venerabil prelat ca lucru sigur.

De bună samă această manoperă a 
fost menită a produce confusie și ne
dumeriri între alegătorii din Arad! dar’ 
fără resultat, pentru-că autorul ei pare 
a fi uitat că între Caransebeș și Arad 
există legătură telegrafică.

In decursul luptelor electorale, cu 
ocasiunea întregirii scaunului metropo
litan s’a stăruit să se facă întrebuințare 
de principiul ansienității. Abstracție 
făcând dela aceea, că acest princip este 
anticanonic, și că acolo unde este ad
misă alegerea n’are nici un rost, de 
vreme-ce, în acest cas, dreptul de ale
gere devine cu totul ilusoriu, ni-să im
pune întrebarea: de ce nu s’a intonat 
aplicarea acestui princip și la alte ale
geri anterioare?!

Da, da, știm și noi, că astăzi să 
accentuează principiul ansienității, mâne 
al oportunității și poimâne sigur să va 
aplica acel princip care, după împre
jurări, asigură mai bine avantagiile par
ticulare ale unor oameni cari au ajuns 
oare-cum la suprafață.

Principiul ansienității poate si fie 
bun, dar pe câtă vreme statutul nostru 
organic prevede alegeri, suntem nevoiți 
si ținem la alegeri, ori-cari ar fi urmările.

Ambiția între anumite margini e bine 
să animeze pe oameni: pe fiecare în 
cercul de lucrare ce-i este dat. Dacă 
omul trece aceste margini, devine ne
cumpătat și primejdios, deoare-ce este 
gata a jertfi totul vanității sale.

Dacă un om vanitos e slab de ca
racter, ori chiar fără caracter, apoi 
devine o păpușă în mânile celor pu
ternici, și pagubele ce le pricinuește sunt 
incalculabile.

Prin aceasta nu vom să învinovățim 
pe nimenea. Dar dacă privim în mod 
imparțial tot ceea-ce s’a petrecut dela 
moartea lui Șaguna încoace, suntem ne
voiți si recunoaștem, că vaza bisericii 
noastre na crescut în nici o direcție, 
fie câtuși de puțin.

Dacă este așa, apoi prin înjurăturile 
din foile publice, prin caii, ca și astăzi, 
se împart virtuțile după luptele de par
tid, situația din rea ce este va deveni 
și mai rea.

Câtă vreme interesele naționale nu 
vor fi puse mai pe sus de cele de partid, 
vom representa totdeauna icoana unei 
națiuni desbinate, care în momente de 
grea cumpănă, în loc de a fi una, pre
feră a să certa și a să mânca ea pe 
sine și pe această cale înlesnește ajun
gerea la oftata pradă din partea duș
manului.

Armonie ne trebuește nouă, armo
nie însă nu din buze ori pe hârtie nu
mai, fără in fapte. De această dorită 
armonie însă, durere, suntem departe, 
departe de tot.

Tocmai pentru acest cuvânt să nu 
ne mirăm de cele întâmplate la Arad: 
ele sunt roadele firești ale slăbiciunii 
noastre dela moartea lui Șaguna încoace 
și causa lor eficientă trebue căutată în 
alegerea de oare-când a Metropolitului 
Miron și a fatalului cas de precedență 
statorit de el.

Întărirea alegerii dela Arad. Foaia 
oficială publică următorul decret:

In urma propunerii ministrului Meu de 
culte și instrucțiune publică, alegerea de Epis
cop al diecesei aradane gr.-or. române, săvlr- 
șită de cătră Sinodul gr.-or. român din Arad 
în persoana archimandritului gr.-or. român și 
vicarul Iosif Goldiș, prin aceasta o Întăresc.

Dat In Schbnbrunn, 22 Iunie 1899.
Francisc Iosif m. p.

Wlassics Gyula m. p.

P. C. S. Episcopul Iosit Goldiș a depus 
jurământul în mânile M. S. Încă Sâmbăta tre
cută Înainte de ameazi, de față fiind minis
trul Wlassics, cont. Szâchenyi Mano, ministru 
a latere și patru dignitari de Curte. Pe urmă 
a fost primit tn audiență privată de M. Sa 
Monarchul.

Rămâne acum ca P. C. Sa să mai pri
mească și chirotonia, spre care scop va merge 
probabil Duminecă la Sibiiu.

Instalarea se va face numai în 20 Iulie st. 
v., ziua Stului Ilie.

Dela Congregație.
De mult congregația comit. Hunedoara 

n'a fost așa de bine cercetată, ca de astă-dată.
Este știut, că vicișpanul Hollaki Arthur 

a fost numit fișpan al comit. Odorheiu, ear* 
protonotarul Kapcsa Gyula s’a retras tn pen
sie, și astfel locurile acestora trebuiau ocupate.

încă înainte de congregație, membrii ma
ghiari ai congregației s'au împărțit în două 
partide. Una era pentru alegerea lui Mara 
Lăszld de vicișpan, ear' alta pentru a lui 
Csulay Lajos.

Aflând însă Ungurii, că Românii s’au ho
tă rît a susținea candidatura dlui I. Simionaș 
la locul de vicișpan, Csulay s'a retras tn mo
mentul din urmă, ca nu cumva să fie ales 
candidatul Românilor, cu toate-că el a fost 
cel mal destoinic și mai capacitat dintre dînșii 
pentru acest post.

Mai caracteristic din cele petrecute cu 
ocasiunea acestei congregații e faptul, că 
fișpanul încă Înainte de congregație cu câteva 
zile, a convocat pe membrii maghiari la o 
conferență intimă, invitând totodată și câțiva 
Români. In acea conferență, când a venit 
vorba despre dl I. Simionaș, unul din cei 
de față a zis, că > deoare-ce statul acesta e 
stat maghiar șî trebue să poarte timbrul ma
ghiarismului, administrațiunea unui comitat 
nu se poate concrede unui om, fire-ar ori-cât 
de cualificat și folositor, dacă acela nu e 
Maghiar".

Așadar’ Încă înainte de congregație, mem
brii maghiari s’au pregătit a nimici alegerea 
dlui Simionaș, la cas că acesta ar avea șanse 
de reușită.

In ziua ținerii congregaței, fișpanul fără 
multă discuție, a deschis ședința.

La propunerea contelui Toroczkay, în pri
mul rînd s'a făcut alegerea comisiunei de 
candidare.

Apoi fu candidat la locul prim Mara Lâszld, 
ear* la al doilea I. Simionaș.

Românii au cerut votare nominală, ceea- 
ce s’a și ordonat.

Din 291 votanți, 251 au fost pentru Mara, 
ear' 40 pentru Simionaș. Astfel cel dintâiu 
a fost declarat de ales și a depus jurământul.

Un lucru dureros trebue să constatăm la 
acest loc. Și anume la deschiderea ședinței 
au fost de față peste 100 membri români, 
dar* când a fost la votare, s'au împrăștiat.
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Bagseama fiindcă votarea a fost nominală, și I 
așa nu au avut curagiul ca si voteze înain
tea fișpanului pentru candidatul român.

Rușine!
După depunerea jurământului, nou alesul 

vicișpan a mulțumit pentru încrederea pusă 
în el, zicând între altele:

»Nu am umblat după acest post, ci 
am primit si fiu ales mai cu seamă la stă
ruințele amicilor mei«. După câte-va frase 
obicinuite de patriotism și de ideea de stat 
maghiar, mai zice: «Fac promisiunea solemnă, 
că în postul meu voiu fi conștiențios, drept 
și imparțial. Cu subalternii voiu tracta con
form purtării lor și peste tot îmi voiu ținea 
de cea mai sfântă a mea datorie a respecta 
si a aplica legile în vigoare. Ear’ încât voiu 
afla, că se vor ivi agitațiuni antipatriotice 
sau confesionale, prin cari s’ar conturba buna 
înțelegere între locuitorii comitatului, voiu 
aplica legea cu toată vigoarea».

Dese și frenetice »â)jen*-uri au isbucnit 
după aceste cuvinte.

Liniștindu-să «âljenurile», se ridică dl 
Francisc Hosszu-Longin, și zice următoarele:

«Critică asupra actului alegerii nu voiu face. 
Dacă și de astă-dată dorința și nisuința Ro
mânilor a rămas desconsiderată, aceasta o 
atribuiu regimului vitreg și netolerant, la care 
e supus azi elementul român din această 
țeară. Stând în fața unui fapt împlinit, Ro
mânii, cari întotdeauna au respectat și res- 
pectează ordinea, deși cu mâhnire, sunt ne- 
voiți a lua la cunoștință alegerea noului vi
cișpan. După-ce însă acesta în cuvântul său 
program a făcut atâtea promisiuni solemne, 
că va fi un fucționar conștiențios, drept și 
imparțial, rămâne, ca și Românii să- și spună 
cuvântul.

«Românii, zice, întotdeauna și prin urmare 
și în această congregațiune, nu au cerut și 
nu au pretins alta, decât să li-se respecteze 
și dreptul lor. Luptele noastre pretutindeni, 
și așa și în acest loc, nici-odată nu au trecut 
marginile legii. Cât timp nou alesul vicișpan 
va înțelege și va voi să înțeleagă intențiunea 
și nisuințele noastre, cât timp dânsul va tra
duce în fapte promisiunile făcute azi, fie sigur, 
că nu Românii vor fi aceia, cari să caute a-i 
pune pedeci fără rost. Dar’ când noi pe basa 
dreptului, ce-’l avem, li vom spune franc 
părerile și-’i vom face oposițiă basată pe 
dreptul nostru de a-1 controla, să nu se preo
cupe și să nu explice drept dușmănie pășirea 
noastră, ci ca o datorie sfântă, ce o avem și 
suntem în drept a ne folosi de ea.

«A mai accentuat noul vicișpan, că aflând 
de «agitațiuni politice sau confesionale», cari 
ar fi în detrimentul bunei înțelegeri; va aplica 
legea cu toată rigoarea. Facă-o! Dar' s o facă 
imparțial și fără de considerațiune, dacă este 
vorba de Români, ori Unguri. I! mai fac 
însă atent, că Înainte de a face cel dintâi 
pas întru aplicarea legii, să caute răul la 
rădăcină, să-’și câștige toate dovezile nerăs- 
turnabile și să nu se ia după vorbe goale și 
după spusele ziarelor ufigurești, căci altfel nu 
va putea vindeca relele. Atunci și noi, mem
brii români, îi vom sta în ajutor, ca să poată 
face o administrațiune bună, căci și noi 
aceasta o voim.»

Venind la ordinea zilei alegerea de pro- 
tonotar, a fost ales de atare cu aclamațiune, 
Pogâny Bila, ca vice-notari Pankl Vilmos 
Misinski Vilmos, ear’ ca pretori Amos Gligor, 
Miklosy Aladâr și Kis Erno.

Ca să mulțumească încâtva și pe dl Si- 
mionaș, după amiazi cetindu-se raportul anual 
al vicișpanului, Barcsay Kălmăn a propus, ca 
laudele ce s'au adus dlui Simionaș în raport, 
să se introducă și în protocolul ședinței.

La pertractarea celorlalte obiecte, numai 
puțini au mai rămas.

In comisiunea permanentă, s’a ales în locul 
dlui Hollaky Ărthur dl Dr. Aurel Munteanu.

La punctul 71 a dat dl prim-comptabil 
Pietsch o explicație a manipulațiunii de bani, 
unde dă factorilor un atestat cât se poate 
de slab, și o încurcă asămănându-o cu Ara
dul. Face propunerea comisiunii permanente, 
ca toți banii să treacă la perceptoratul comitatens.

La punctul 75 s’a hotărît că postul de 
director, president și vice-president în direc
țiunea institutelor de credit este incompatibil 
cu postul de oficial comitatens.

Pasivitatea noastră.

Camera maghiară s’a ocupat Sâmbăta tre
cută și cu pasivitatea Românilor.

Deja de pe acum voesc ca să se pregă
tească pentru alegerile ce se vor face, proba
bil la toamnă.

Deputății din părțile ardelene au susținut 
în cameră, că conducătorii Românilor au ti
părit legea electorală în mai multe mii de 
exemplare, împărțindu-o printre popor, și 
dându-i totodată și îndrumările de lipsă, cu 
privire la posiția ce are șă o iee cu oc^siu- 
nea nouelor alegeri dietale.

Din causa aceasta s’a iscat mare discuție 
în cameră, și mare spargere de cap, că cum 
sar putea face, ca Românii cu toată dorința 
lor de-a Intra In parlament, totuși să fie îm- 
pedecați.

Și la urma-urmelor tot ei au constatat, 
că după împrejurările în care ne aflăm noi 
Românii astăzi, mai mult de 4—5 mandate 
nu am putea primi.

Atunci de ce această spaimă, încă înainte 
de vreme?

Dacă și de 4—5 deputați români vă te
meți, ce ați face în cașul, când aceia s'ar 
înzeci ?

Dar’ fiți liniștiți, dlor deputați, căci noi 
n’am aflat încă nimic până de present, despre 
abandonarea pasivității decretată în confe- 
rențele naționale.

Și aceasta nici nu s’ar putea face numai 
așa ca din senin, de conducătorii noștri, căci 
ea depinde dela întreg poporul nostru, ear’ 
poporul, după-cum știm noi, cari trăim în 
mijlocul lui, susține pasivitatea și pe mai 
departe.

Puteți dar’ In tignă să vă petreceți feriile 
de vară!

Dreptul electoral.
Eată ce a dat ansă poporului din Belgia, 

ca să se răscoale asupra celor dela putere.
In Belgia sunt trei partide, așa numite: 

clericală, liberală și socialistă.
Cea dintâiu, adecă cea clericală, se află 

de present la putere.
In zilele din urmă ea a pregătit un proiect 

de lege privitor la reforma electorală, în sen
sul căreia, să-’și asigure pentru totdeauna ră
mânerea la putere.

Dar’ poporul conștiu de drepturile sale, 
s’a năpustit cu furie asupra celor-ce au croit-o, 
făcând mari demonstrațiuni de stradă.

Clericalii au recurs la ajutorul miliției pen
tru a liniști poporul, dar’ nu li-a succes, fiindcă 
poporul s’a revoltat și mai tare, și pretindea 
sus și tare respectarea dreptului electoral 
pentru toate partidele deopotrivă.

Știrile ce ne sosesc din Bruxela despre 
evenimentele din urmă, sunt foarte neliniș
titoare.

In ședința dela 28 Iunie n. s’a iscaț în 
parlament noue neînțelegeri, cari s’au sflrșit 
cu bătăi sângeroase.

Socialiștii s’au năpustit asupra clericalilor 
și îi goniau din sală. Aceștia la rîndul lor se 
apărau, și astfel sala a devenit un loc de 
luptă desperată.

Miniștrii toți au fugit. Numai unul singur, 
Van de Peeroboom a rămas, incungiurat de 
ai sei, cari îl apărau. Acestuia în continuu 
îi strigau socialiștii: Tu ești causa la toate! 
Tu vei fi de vină, dacă va curge sânge!

Și numai întrevenind miliția la mijloc, s’au 
împrăștiat, cântând pe strade «Marseillaise».

Cele petrecute în Belgia pot fi de exem
plu și altor state, ai căror conducători fău
resc legi numai pe seama lor, și nu pentru 
obștea mare deopotrivă.

Inzadar au voit clericalii să aducă legi 
noue, în favorul lor, și pentru aceasta au re
curs la ajutorul miliției, căci poporul conștiu 

de drepturile sale totuși s’a împotrivit, și se 
va împotrivi și pe viitor, dacă nu se vor 
croi legi, cari să fie egale pentru toți locui
torii țerii, fără deosebire, care de ce partid 
se ține.

E îndelungă răbdarea poporului pretutin- 
denea, dar* cu atât mai aspră răsbu narea.

Demonstrațiuni s’au mai făcut și la Liege, 
Anvers, Charlesroy și Alois. In cașul că proiec
tul de lege nu va fi retras de guvern, s’a 
decis revoluția.

In urma aceasta, prim-ministrul a promis, 
că proiectul de reformă electorală să fie re
trimis comisiei spre o nouă desbatere. Astfel 
poporul s’a mai liniștit.

Convocare.
Despărțământul VII. Hațeg al «Asocia- 

-țiunii pentru literatura română și cultura po
porului român» tși va ținea adunarea sa ge
nerală ordinară, Duminecă la 30 Iulie st. n. 
a. c. în biserica gr.-cat. din opidul Hațeg la 
3 ore p. m. cu următorul

PROGRAM:

1. Deschiderea adunării prin președinte.
2. Raportul biroului prin secretar.
3. Raportul cassarului despre starea cas- 

sei și a bibliotecii.
4. Exmiterea unei comisiuni de 3 inși 

pentru înscrierea de membri noi și încassarea 
taxelor.

5. Exmiterea alor două comisiuni pentru 
censurarea rapoartelor: al secretarului și cas- 
sarului-bibliotecar.

6. Eventuale disertațiuni ce sunt a se 
înainta directorului cu cel puțin 24 ore înainte 
de adunare.

7. Rapoartele confsiunilor exmise.
8. Staverirea budgetului pe anul 1900.
9. Alegerea alor 2 delegați la adunarea 

generală ordinară.
10. Eventuale propuneri în cadrul sta

tutelor,
11. Verificarea protocolului și închiderea 

adunării.
La această adunare sunt Invitați cu stimă 

toți membrii din despărțământ cum și alți 
binevoitori și spriginitori ai culturii române.

Din ședința comitetului cercual al des
părțământului VII. al «Asociațiunii», ținută 
în Hațeg, la 29 Iunie 1899.

Ntentau, Neetor, Dr. O aurit Suciu,
director desp. secretar.

Conferență InYețătoreasc^.
Conferența înv. dela școalele conf. gr.-or. 

din tractul protopresb. al Orăștiei, convocată 
de Preaonoratul domn protopresbiter Vasilie 
Domșa, s’a ținut, amăsurat convocătoriului, 
Duminecă în 20 Iunie v. dela 3—6*/> ore 
p. m. Presenți fiind 19 învățători, număr des
tul de frumos, dacă luăm în considerare, că 
convocarea s’a făcut numai și numai prin 
«Revista Orăștiei» și că participarea a fost 
benevolă.

Dl protopresbiter deschide confența prin 
următoarea vorbire:

Domnilor !

Chemarea învățătorului, înțeleg, a adevă
ratului pedagog, este una dintre cele mai 
sublime chemări omenești. Ea se ocupă cu 
partea cea mai prețioasă a omului, cu schîn- 
teia cea D-zeească, cu sufletul și conștiința. 
A lumina mintea prin fel și fel de cunoștințe, 
a nobilita inima, și a forma caractere solide 
pentru vieața socială, eată, chemarea ade
văratului dascăl român în școalele noastre 
confesionale.

Este una dintre cele mai grele chemări 
aceasta și să poate Împlini numai prin o voință 
tare și prin un zel și muncă continuă din 
partea fiecărui învățător.

Prin asociarea ideilor noastre în direcțiunea 
aceasta, prin amestecarea și frecarea lor In 
conveniri mai dese, așa cred eu, că să va 
alege și va și eși la suprafață numai aceea 
ce este mai bun, și mai folositor pentru 
creșterea tineretului încredințat nouă. Spre 

acest scop am și convocat pe dnii învățători 
tractuali, și îmi pare bine, că s au adunat astăzi 
la această convenire în număr așa conside
rabil, deși convocarea nu s a făcut pe cale 
oficioasă.

In speranță deci, că și această convenire 
a noastră va contribui nu numai la scopul 
educațiunii ci și la folosul particular a fie
cărui învățător present aici, vă salut, dlor în
vățători cu un: bine ați venit!

După această vorbire propune alegerea 
unui notar pentru luarea protocolului ți să 
alege de not. înv. Ioan Dobre.

Astfel conslituiți apoi să purcede la per
tractarea punctelor puse la ordinea zilei.

înainte de toate însă, ca semn de pie 
memorie pentru decedatul fost învățător în 
Beriu I. Stăneasa, membrii presenți, la propu
nerea înv. I. Branga, își exprimă condolența 
prin sculare, dorindu-i odichnă veclnică.

Urmează un raport gen. despre resulta- 
tele examenelor din acest tract In an. curent 
școl. 1898/9 presentat conierenței, la însărci
narea preaonoratului domn protopresb. Vas. 
Domșa ca inspect. școl., de îi)v.-dir. Const. 
Baicu. Pertractarea lui a durat două ore, pen
tru că față de fiecare examen comisarii ex- 
miși la timp, aveau să-’și dee părerea, dacă 
raportul este fidel și apoi in urma dărilor de 
seamă să nășteau dispute interesante și foarte 
instructive pentru înv. din punct de vedere 
pedagogic.

Tot din acest raport se constată, că în 
tract sunt 27 școli în parte covîrșitoare co
respunzătoare și propii cu 36 învățători, din
tre cari definitivi sunt 19.

Clasificate examenele au fost deplin mul- 
țămitoare 9; bune 8; Indestulitoare 6; puțin- 
îndestulitoare 8 și neîndestulitoare 5.

După finirea acestui raport, văzând înv. 
cu însuflețire, cât folos aduce un astfel de 
raport și o astfel de conferență, cu un glas 
conclud, ca în fiecare an, după finea tuturor 
examenelor să se țină o atare conferență, 
Unică pân’acurH în feliul ei, 1a care să fie 
obligat a participa fiecare Înv. în interesul 
său bine priceput.

Pentru-ca conferența să fie și mai instruc. 
tivă, preaonoratul domn protopresb. cu o zi 
înainte de ținerea ei a aflat de bine să în
sărcineze pe înv.-dir. Const. Baicu, ca să 

1 vorbească ceva despre economia rațională 
modernă, pe înv. I Branga despre momen- 
tuositatea musicei vocale în școala pop. și pe 
înv. I. Dobre despre cum să se facă critica 
cu privire la educațiune.

Semnăm, că deși timpul pentru pregăti
rea materialului, pretins de a să pertracta, a 
fost foarte scurt, totuși fiecare, încopciind la 
orele luminei și câteva de ale nopței, a pre
sentat conferenței niște elaborate foarte bune, 
încât fiecare din cei presenți a rămas cu 
bucurie mângăiat, că a participat la ședința 
conferenței. Toate trei elaboratele s’au ală
turat la protocol și vor fi păstrate în ar- 
chiv, ear’ dlor înv. li-s’au exprimat mulțămită 
protocolară pentru deosebitul zăl cu care 
și-au lucrat tema.

Cu privire la musica vocală s’a decis, ca 
pentru anul viitor școl. în fiecare lună barem 
odată să se Întrunească înv. la un curs de 
instrucție, unde înv. I. Branga benevol și cu 

I cea mai mare plăcere are să le propună cân
tările liturgice și cântări profane, cari în școa
lele noastre să propun de totului tot de
fectuos.

însuflețit peste măsură de bunul resultat 
al conferenței, preaonoratul domn protopresb. 
după încheierea conferenței. Invită pe înv. la 
d-sa acasă, unde punând cep unui butoiu de 
bere, am petrecut restul zilei, cum Românul 
știe să’l petreacă, aducându-ne aminte de 
bunăvoința, interesul cel viu și lucrarea neo
bosită a șefului nostru pentru binele și pros- 
perarea școalei, pentru luminarea înv. In cu
noștințele pedagogiei moderne și prin aces- 

I tea pentru binele și înaintarea pop. rom. pe 
toate terenele vieței și dorindu i dela D zeu 
mulți ani fericiți spre și mai departe lucrare 

| întru această vie.
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Știri Politice

Afacerea Dreyfuss.
Din Paris se vestește, că in 1 Iulie n a. 

c., căpitanul Dreyfuss, care a fost condamnat 
la Închisoare pe vieață, pe așa zisa insula dra
cilor, din causă că a tradat unele secrete de 
stat, a fost readus tn Francia, deoare-ce pro
cesul in urma căruia a fost condamnat, se 
va revisul. Despre sosirea Iui la Rennes nu 
a știut nimeni. Un singur ziarist a aflat des
pre locul unde va debarca, Ia Quiberon. Fiind 
pe mare o groaznică furtună, el a trebuit să 
stee în largul mării de seara, până la 2 ore 
dimineața. Pe la 10 ore soția sa l'a visitat. 
A fost un moment foarte mișcător această 
scenă. Cu toate-că au trecut 5 ani de când 
a fost închis, totuși este voinic și bine dispus, 
dar’ a îmbătrânit mult.

*
Tulburări în Spania.

Din Madrid se vestește, că în Barcelona 
au fost mari tuburări. Poporul s'a încăierat 
cu gendarmeria și cu poliția. Doi dintre po
lițiști au fost grav răniți. Gendarmeria a tras 
atunci focuri. O mulțime de oameni au fost 
răniți. Meseriașii au ținut un meeting, în care 
au hotărît, să nu plătească dările cele noue.

Examenele de vară In Orăștie.
S'au ținut In 19 Iunie v. sub conducerea 

on. domn protopresbiter Vasilie Domșa.
Sala clasei l-a în care s’a ținut examenul 

era decorată cu flori și verdeață, care încă 
dela intrarea în școală îți făceau impresia unei 
zile solemne. Copii în haine de sărbătoare, 
mulți cu tricolor național și cu fețe, ce lu
ceau de bucurie înălțau mult ziua examenului. 
Public cam puțin din causa coincidenței târ
gului săptămânal, mai ales să puteau vedea 
părinții, câțiva învățători, cari poartă interes 
școalei și alți asistenți.

Examenul să începe la 8 ore și să ter
mină conform programului la 6 ore. Resultatul 
a răspuns așteptării. A fost deplin mulțămitor, 
dovadă, că destinatorii instrucțiunii în această 
școală n'au uitat de datorință. Nu ’mi-e sco
pul a întră în detailul examenelor și a în- 
trețese în cadrul acestui scurt raport și ob
servări critice, căci acelea s'au relevat destul 
de serios In conferența de Duminecă, 20 1. c. 
convocată anume spre acest scop de dl pro
topresbiter.

In ziua următoare s’a făcut încheierea 
festivă. O zi frumoasă cu soare, zi de săr
bătoare, era Dumineca.

Interesul pentru școală atins prin indo
lența de ieri, prin neparticipare în număr 
mai mare la examen, azi să declară satisfăcut, 
ear’ sala, în care era expus lucrul de mână 
prea mică pentru publicul din Orăștie. După 
terminarea serviciului divin, să face încheierea 
anului școlar. Dl protopresbiter a fost de față 
asistând cu vădit interes la debutul micilor 
școlari în tot decursul manifestării lor.

Imediat după serviciul divin s'a ținut exa
menul din gimnastică în curtea școalei, sub 
conducerea învățătorului Ioan Dobre. Din 
exercițiile libere făcute cu destulă precisiune 
și cu o ținută frumoasă s’a văzut aptitudini 
frumușele pentru gimnastică. Cu executarea 
câtorva figuri la aparatele gimnastice s'a sfîrșit 
examenul și tot publicul să îngrămădea ca 
să audă delectându-se cântările corale și 
declamațiunile executate de elevii și elevele 
școalei noastre.

S'au executat mai multe cântări și de- 
clamațiuni, întrețăsându-să. Instrucția și fi
rește și examenul din cântări, unele și corale, 
a fost făcute de tnv. Ioan Branga, care este 
bun pricipător în ale musicei. Ear’ declama
țiunile bine alese între cari n’au lipsit nici 
câteva comice au înveselit mult, producând 
multă ilaritate în public, care cu toate-că at
mosfera nu era prea delicioasă din causa 
căldurii ferbinți îndeosebi, asculta totuși resig
nată executarea întregului program. Ar fi de 
lipsă în adevăr o sală expres pentru ocasii 
de acestea. In atenția conducătorilor școalei.

După finirea programului de musică și 
declamări, urmează premiarea elevilor dili- 
genți cu diferitele cărticele, lectură morală, 

sănătoasă și acomodată pentru școlari. Și 
mai în urmă cetirea clasificațiunilor, moment 
de mare încordare și agitație pentru mititeii 
ascultători.

De încheiere vorbește dl protopop. In 
cuvinte frumoase și pline de simț mulțumește 
publicului participant pentru interes, arată 
resultatul bun al examenului, mulțămește în
vățătorilor pentru sporiul făcut și comitetului 
pentru premiere și finește cu sfaturi nobile 
pentru popor, de a sprigini școala, ear’ pentru 
copiii de-a să purta bine.

Pe urmă ia cuvântul dir. Const. Baicu, 
mulțămește dlui protopop pentru conducerea 
examenului și îndeamnă pe copii la ascultare și 
supunere față de părinți, și la repețirea celor 
învățate In școală și altele și declară, că anul 
acesta școlar este încheiat.

Astfel a decurs exâmenul și încheierea 
an. școlar la școala capitală din Orăștie.

Un participant,

Cum a făout D-zeu pe Ungur.
— Din studiul dlui I. Paul. —

Românul așa crede, că D-zeu, care dă 
grindina, foametea și ciuma, el ne-a trimis și 
pe Ungur pe cap. Eată o anecdotă țărănească, 
în care Românul povestește cum a creat 
D-zeu pe Ungur.

Zice că D-zeu cu S-tul Petru, călătoriau 
odată pe pământ cum e treaba lor. Și cum 
mergeau așa la drum S-tul Petru n'are ce 
lucra și începe să-’l cihăiască pe D-zeu și 
să-’l roage: >Doamne, multe lighioi ai mai 
făcut pe lumea asta, fă și un Ungur, Doamnel<

— »Taci Petre, nu te amesteca unde nu-’ți 
ferbe oala. Tare ești prost bre, tu nu știi ce 
ceri dela mine. De-oi face un Ungur ne gă
sim beleaua cu el, ș’apoi din ce să-’l și fac, 
doar nu sunt la mine acasă, vezi că suntem 
la drum.<

> Doamne, din ce nu poți tu face, de vreai, 
doar lumea asta întreagă ai făcut-o din nimic. 
Fă Doamne un Ungur din ce ți-o cădea 
înainte, atât hatir Iți cer și eu.<

Tocmai trecuse un Român pe drum, du
când un sac de făină dela moară pe o mâr- 
țoagă de cal ce avea. D-zeu dând în drum 
de urmele calului dă cu piciorul și strigă: 
>Sus talpoșl* Atunci eși ca din pământ un 
Ungur țanțoș cu pinteni la călcâie și cu mus
tața cât colo, sare înaintea călătorilor și răs- 
tindu-se la ei, le zice: >Dați pașaportul l<

»Ei Petre, Ungur ți-a trebuit? De-acum 
să-i ai parte și să-i porți portul l<

NOUTĂTI»

Avend in vedere, că unii dintre on. cetitori 
ai foii noastre ni-au făcut cunoscut, ci cu I 
Iulie v. vor trimite prețul abonamentului, am 
aflat de bine, ca si alăturăm la nrul de față 
fi mandate poștale, pentru a le înlesni astfel 
trimiterea, fi tot din acest motiv am amînat 
fi distribuirea tabloului promis, pe sipUmâna 
viitoare. Dela acel termin încolo nu vom mai 
atfepta, ci-'l vom trimite acelora, caii și-an 
achitat abonamentul cel puțin pe jumitatea 
primă a anului de față.

Archiducele losif între Români. Zilele 
acestea archiducele losif a sosit la Chișineu, 
pentru a asista la jubileul directorului seu de 
moșie Scala, care-’l servește acum de 50 de 
ani. Din acest prilegiu s'au arangiat mai multe 
sărbări poporale. Archiducele a privit bucuros 
și la jocul tinerilor români, cu cari a și vorbit 
românește. S'au împărțit și premii tetelor mai 
frumoase.

La masa mare ce s’a dat, a fost invitat 
și dl protopop Dr. I. Trăilescu.

♦
O mulțumit! dela M. S. Regina Româ

niei. Doamna Ludovica Balomiri, zeloasa și 
vrednica soție a dlui înv. din Balomir, Câm- 
pul-Pânii, știind că M. S. Regina României 
iubește atât de mult portul țărănesc, a aflat 
de bine ca să-’i trimită ca present un astfel 
de costum, cum el este purtat de locuitorii 
din jurul Câmpul-Pânii. Costumul e lucrat de 
însăși d-na Balomiri, In colori naționale ro
mânești.

M. S. Regina viu pătrunsă de această 
lăudabilă faptă, și convinsă că și Românii de 
aici o iubesc și o stimează tot așa de mult 
ca și cei din România, a trimis d-nei Balo
miri în semn de recunoștință următoarea mul- 
țămire:

București, 16 Iunie 1899. 
Doamnă,

Maiestatea Sa Regina, viu mișcată de fru
moasa donațiune ce ’l-ați făcut, Vă mulțu
mește din suflet pentru costumul țărănesc al 
localității D-V. și-'l va purta cu mare plăcere. 
Primiți, Doamnă, salutările melel

Zoe BenfFMcu.
Doamnă de onoare a 

M. S. Reginei.
*

In ședința plenari din 30 Iunie n. a. c. 
a institutului de credit și economii «Arde
leana* din Orăștie, a fost ales de advocat- 
juris-consult al inst. dl Dr. Enea Draia, adv. 
practic în Abrud. Nou alesul nu va avea 
dreptul să poarte și praxă privată, ci va fi 
exclusiv numai șeful biuroului advocațial 
sistemisat la institutul numit. Concurenți la 
acest post au fost dnii: Dr. Draia și Dr. 
Zosim Chirtop, adv. în Câmpeni.

•
Necrolog. Maria Lupșai n. Roman, fiica 

fostului director al «Albinei* Visarion Roman, 
a răposat tn 20 Iunie n. a. c., în București.

♦
Meseriașii români din Orlștie vor aran- 

gia Duminecă in fi6 Iulie a. c. o petrecere 
de vară în pădurea «Grigori*. Venitul curat 
este destinat fondului înființândei Reuniuni. 
Prețul de Intrare 20 cr. Dansatorii, afară de 
țerani, mai plătesc încă 40 cr. începutul la 
2 ore p. m. Suprasolviri și oferte marinimoase 
se primesc cu mulțumită și se vor cuita publice.

La cas de timp nefavorabil, petrecerea se 
va ținea în sala otelului «Csdsz*.

Rugăm pe on. inteligință, pe meseriașii 
români precum și pe popor, ca să spriginească 
această primă întreprindere a meseriașilor ro
mâni din loc, în favorul înființândei Reuniuni.

Invirări speciale nu se fac.
*

Din năcaz în năcaz. Zilele trecute com- 
patrioții noștri maghiari s’au năcăjit foc pe 
Sașii verzi din Sibiiu și Brașov, ba și pe cei 
din Bistrița. Acum earăși s'au năcăjit pe cei 
din Cincu-mare. Și eată de ce: De curând 
s'a dat examenul la școala evangelică din 
Sighișoara. Raportul anual directorul l’a fă
cut In limba maghiară și tot astfel și adre
sele la școlile cărora li-s’a trimis. Școala din 
Cincu-mare s'a supărat pe aceasta și a tri
mis Raportul înapoi. Foaia săsască din Bra
șov ocupându-se cu această chestie, a con
damnat purtarea directorului din Sighișoara. 
Aceasta a indignat tare pe patrioți, căci zic 
că azi-mâne Sașii verzi vor opri limba ma
ghiară nu numai în Brașov și Sibiiu, dar’ tn 
întreagă țara. Vezi vezi, ce răi sunt și Sașii 
aceștia verzii

*
Concertul din Blaj, care s'a dat în prima 

zi de Rusalii de cătră «Reuniunea femeilor 
rom. gr.-cat.*, după-cum aflăm a reușit foarte 
bine. Punctul prim al programei: «La Fi- 
leuse* de Raf-fis dur, a fost executat de 
d-șoara Olivia Bardofi, care cu mâna dreaptă 
a imitat cântecul melancolic al unei fetițe, 
ce toarce cu dexteritate perfectă, ear’ cu mâna 
stângă sflrăitul fusului cu atâta dibăcie, încât 
toți cei de față credeau că văd înaintea lor 
pe fetița ce toarce, dimpreună cu furca sa. 
A fost foarte viu aplaudată și un tinăr abi- 
turient i-a oferit un buchet frumos de flori, 
în numele Reuniunii, ca semn de recunoș
tință. Al 3-lea punct și al 6-lea încă au fost 
executate tot de d-șoara Olivia Bardoși. Toți 
au trebuit să recunoască, că dînsa dispune 
de un aparat bogat din musica clasică și de 
un talent musical rar. Bine a cântat și d-șoara 
Neti Yancea, ear’ d-șoara Elisa Bodocan, a 
declamat «Plugul blăstămat* de V. Alexan
dri, cu destul succes.

In București s’a înființat o societate ano
nimă cooperativă cu numele de «Teatrul po
pular*, din inițiativa câtorva literați și iubi
tori de artă. Această societate va emite 4000 
acțiuni ă 50 lei și are de scop a contribui 
la progresul artei și literaturei dramatice ro
mâne.

*
30 de copii furați. Din O-Becse și jur 

au dispărut, fără a li-se da de urmă, 30 de 
copii, în etate de câte 10—12 ani. Părinții 
au făcut arătare despre aceasta la gendarme- 
rie. Până acum nu s’a aflat nimic despre ei. 
Se crede însă, că ei au fost furați de o 
bandă de hoți. Mirarea locuitorilor e, că ce 
fac ei cu copii atât de tineri.

*
O îndrumare pentru femei. S’a consta

tat, că dacă laptele se pune spre păstrare și 
numai timp de 8 ore, lângă stofe cari au un 
miros greu, tare, atunci laptele încă capătă 
acel miros. Lângă mai multe văscioare cu 
stofă cu miros deosebit s’au pus mai multe 
ulcioare cu lapte. După 8 ore, laptele a că
pătat mirosul, pe care îl avea stofa de lângă 
el. Unul mirosa a terpentin, altul a tăbac, 
altul a camphor etc. E bine deci ca laptele 

să fie păstrat într’un loc cu totul liber de 
alte mirosuri.

*
21 de oameni morți în flaclrl. Din Ri- 

binsk, în Rusia, se scrie, că 2 case, ai căror 
locuitori lucrau la o mare fabrică, au fost 
prefăcute în cenușe de un groaznic foc, pe 
care se zice că l'a pus un lucrător, din causă 
că a fost dat afară din lucru. Cu atâta iuțală 
au luat casele foc, încât locuitorii lor nu au 
mai putut scăpa. 21 de oameni și-au aflat 
moartea în flăcări.

♦

Foamete în Rusia. In mai multe părți 
ale Rusiei bântue foametea. In zilele din urmă 
ea a început să se extindă și în provincia 
transcaspică. Causa pe de o parte e seceta 
extraordinară, pe de altă parte mulțimea de 
lăcuste ce s’au năpustit peste acele locuri, 
încât pentru nimicirea lor, locuitorii au tre
buit să ceară și ajutorul miliției.

♦

Osman-Pașa, eroul dela Plevna, se află 
de câteva zile greu bolnav.

*
Etatea fetelor de măritat în Berlin. 

Cele mai multe fete din Berlin se mărită 
când ajung la 24 de ani. La această etate 
din 1000 să mărită 147. La 23 de ani se 
mărită 19 din 1000, 106 cu 22, 88 cu 21, 
63 cu 20, 42 cu 19, 20 cu 18, 7 cu 17 și 
numai 2 cu 16 ani.

FEL DE FEL
Un bărbat cu 35 de neveste. In fața 

curții cu jurați din New-York un om fu 
acusat că s'a însurat cu 35 de femei, pe 
cari le-a părăsit rând pe rând. El a ajuns 
la recordul acesta minunat numai în 13 ani, 
și ceea-ce pare și mai extraordinar și-a înce
put cariera de bărbat la patruzeci de ani 
bătuți pe muche. Cum omul acesta a făcut 
să se amoreseze de el atâtea femei, e un 
lucru care nu se poate pricepe, pentru-că el 
nu e nici frumos, nici elegant, nici bogat. 
Și cu toate acestea, femeile cele mai fru
moase, cele mai educate, cele mai bogate se 
amoresează de el, și ajunsese să iee în că
sătorie 2 pe lună. El singur vrea să se ce
lebreze căsătoria în toată regula, apoi, după 
câteva săptămâni, sau câteva luni, pleca zi- 
când că se duce ca să iacă o călătorie și nu 
se mai vedea. Un fapt și mai ciudat încă: 
omul acesta, care nu putea să stee mai mult 
de două sau trei săpămâni cu o femeie, ’-fu 
modelul bărbaților cu prima soție, cu care 
trăi 18 ani, adecă până la moartea ei.

POSTA REDACȚIEI.

Mai multora. Pentru publicarea celor trimise, Vă 
rug&m să fiți cu răbdare. Pe rînd toate se vor pu
blica.

lița. Pe 4/16 să te afli negreșit aici. Salutări!

Din public.
— Pentru cele cuprinse in rubrica aceasta redacțiunea 

nu primește răspunderea. —

Onorabilă Redacției
La fleacurile dlui Ioam Moța răspunsul 

meu e scurt și just: cu oameni bănuiți de 
hoție, cum e azi încă Ioan Moța, nu stau de 
vorbă.

Până când în ceva mod acceptabil nu va 
răsturna fasiunile celor doi martori, țerani 
cinstiți, și nu va explica că martorii sunt în 
rătăcire, că doar' el nu pentru aceea s'a în
chis pe dinlăuntru in casină ca si fure, până 
atunci el, în zisa țeranului: nu are număruș.

Vorbele acestor doi martori au mare gra
vitate; pentru că țeranii noștri vorbesc drep
tatea și nu umblă cu minciuni ca mulți nă- 
drăgari I

Se vede însă ca și când Moța ar fi au- 
torisat să vorbească și în numele dlui Dr. I. 
Mihu; deoare-ce zice că și el ca și dl Mihu, 
«ignorează* (?l) ce am scris eu prin «Re
vistă* etc. Eu cred însă că dl I. Mihu se va 
mulțumi de o astfel de tovărifie onorifică (?), 
deși la alegerea de preot ambii a fost soți 
de principiul că: Moța să fie preot în Orăștie.

Slabă fi nefericită idee a fost!
Aproposl majoritatea la alegere, e drept, 

a avut-o dl I. Moța.
Lucru destul de trist. Insă a fost măiestrită.
La alegere poporul n'a știut de fasiunile 

celor 2 martorii
Poftească numai dl Moța să-și depună 

mandatul, și va vedea că poporul acuma 
știind de toate, îl va desconsiderai

Orăștie, 4 Iulie n. 1899.
Dr. Aurel Muntean.

♦
Tot ce s'a publicat până de present în „Revistă" 

privitor la „Frecările în Orăștie" cât și cele de sub 
rubrica „Din public", le declarăm din partea noastră 
de încheiate.

Bed.
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Dare de seama și mulțumită publică.
La «Petrecerea cu joc<, arangiată în Du

mineca Rusaliilot de comitetul parochial gr.-or. 
din Hunedoara, au binevenit a suprasolvi ur
mătorii domni: Nicolae Dima 2 fl. 80 cr., 
Nicolae Muntean 2 fl., d-na P. Șinca (Batizj 
1 fl. 80 cr., Kretz I. 1 fi. 40 cr., Kovăltsik 
Simon 1 fl. 40 cr., Guti Lăszl6 1 fl. 20 cr., 
Kucsman Antal 1 fl. 20 cr., Kucsman Miklos 
1 fl. 20 cr., Dr. August Dragits 1 fl., George 
Ungur (Ghelar) 1 fl., Jeszkely Istvăn 1 fl., 
Balint Aron 1 fl., Alexandru Dima jun. 90 
cr., Nicolae Boldin 90 cr., Strauss Adolf 90 
cr., Borha Gydrgy 90 cr., George Dănilă 80 
cr., Alexandru Dima a Evuții 80 cr., Simion 
Chirca 80 cr., Nicolae Stoichiția 80 cr., Petru 
Moisin 80 cr., Phol Lajos 80 cr., loan Rim
baș 60 cr., Zsilinsky Andrăs 60 cr., Nicolae 
Lup 50 cr., Nicolae Macrea 40 cr., Albert 
Schuster 40 cr., Beniamin Pop (Deva) 40 cr., 
Constantin Dima 40 cr., Sirnion Cisteian 40 
cr., Petru Toma 40 cr., George Burzian 40 
cr., Lenasy Jdzsef 40 cr., George Pop 40 
cr., Vasilie Pop 40 cr., Petru Muntean 40 
cr., Markgraf Johann 40 cr., Schokander 
Gydrgy 40 cr., Cseh Jdzsef sen. 40 cr., d-șoara 
Paraschiva Tâban 40 cr., Muller Albert 40 
cr., Navrady Hugd 40 cr., George Oprea 30 
cr., Teofil Tulea 30 cr., Eduard Toth 30 
cr., Ioan Tath 30 cr., Laurean Berzan 30 
cr., Junga Istvăn 30 cr., Nicolae Rimbaș jun. 30 
cr., Ianâș Rimbaș 30 cr., Ianâș Vlad 30 
cr., Priplata Frigyes 30 cr., Daczd Erno 20 
cr , Wachter Jdzsef 20 cr., Balog Peter 20 
cr., ulterior a incurs dela Ghiță Vlad 1 fl.

Primească marinimoșii contribuitori mul- 
țumitele noastre ferbinți pentru spriginul dat 
la reușita frumoasă a petrecerii

Tot pe calea aceasta aducem mulțumi- 
tele noastre și domnilor coriști, cari între 
pause au cântat mai multe cântări frumoase 
cu bun succes.

Succesul material al petrecerii se presintă 
astfel:

A întrat peste tot 149 fl. 10 cr., s’a spe- 
sat 48 fl., râmâne deci un venit curat de 
joi fl. io cr., care sumă de bani s’a admi
nistrat on. epitropii gr.-or. din loc pentru a 
se întrebuința conform scopului destinat.

Hunedoara, 26 Iunie 1899.

„Taina celor 12 Vineri mari de | 
peste an și rugăciune pentru vre
muri grele" de Iosif Tăbăcariu și Ilie 
Turdășan se află de vânzare la institutul 
tipografic «Minerva* în Orăștie. Prețul de 10 
cr. este a se trimite înainte, plus pentru 10 
ex. 3 cr. porto, ear’ pentru mai puține 2 cr. 
Ediția a IlI-a.

♦

A apărut: „Gramatica franceză" 
teoretică și practică, cuprinzând, afară de 
principalele reguli ale limbii franceze, teme, 
deprinderi de cetire și conversațiune, precum 
și un vocabular, prelucrată pentru usul Ro
mânilor de Ludovic Leist. Editor luliu Groos, 
Heidelberg. Prețul 4 maree (2 fl. 40 cr.)

Kelt Korâsbănyăn, 1899. 6 vi junius hd 
25. napjăn.

Szollosy Jânos,
kir. birdsăgi vâgrehajtd.

Comitetul arangiator.

Bibliografie.

A apărut în «Biblioteca Noastră*: Poftă 
bună! Carte de bucate, de Zotti Hodoș. 
Atragem atențiunea cetitorilor asupra acestei 
cărți, care conține sub "’O de "'.umere peste 
șase sute de rețete, s mai bune
rețete din bucătăi a v modernă.
Această carte de bucatf ’aj poate întrebuința 
In ori-ce gospodărie românească. Cartea cu
prinde atât rețetele bucatelor celor mai sim
ple cât și rețete de bucate mai complicate; 
și adecă:

Supe și Ciorbe — Assiette — Rasoluri 
— Sosuri — Legume — Fripturi — Garni
turi — Salate — Prăjituri — Torte — Co
feturi și Bomboane — Cremuri și Parfeurii — 
înghețate — Dulcețuri și Compoturi — Di
ferite beuturi etc.

O recomandăm cu toată căldura dnelor 
române.

Prețul unei broșuri 70 cr., plus 5 cr. porto.
Se poate căpăta și la institutul «Minerva* 

în Orăștie.
*

A apărut: „Amintiri din Grecia" de 
Teodor Bule. Prețul unei broșuri 60 cr. In ea 
se descrie toată gloria și mărirea de odinioară 
a Greciei. Se extinde pe 127 pagine, hârtie 
frumoasă albă și tipar curat și ceteț.

♦

Din „Istoria lumii" de Constantin 
Morariu, preot, a apărut broșura 7, care se 
cuprinde cu Istoria Grecilor și a Macedone
nilor cu mapa sau planul Greciei. Prețul 50 cr.

*
„Pribeag". Nori de fum — Hașiș — 

Murmur de isvoare — de loan Iosif Sceopul, 
redactor la foaia umoristică «Vulturul* este 
titlul unei broșuri apărută de curând în Ora- 
dea-mare. Prețul 75 cr. plus 5 cr. porto. Are 
o extindere de 84 pagine. Tiparul este curat 
și ceteț. Editura autorului. Doritorii a o avea 
se pot adresa și la librăria H. Graef în Orăștie. 
Broșura cuprinde mai ales aducerile aminte 
din vieața de student a autorului. E scrisă 
cu mult umor. O recomandăm cu căldură 
cetitorilor noștri.

*

Pentru redacție responsabli: Petru P. Barițiu.

Nr. 1913/1899 adm. (550) 1—1

Publicațiune.
Se aduce la cunoștință publică, că în 

scopul adaptărei șoprnlui pentru recvisitele 
militare se va ținea o licitațiune publică la 
acest magistrat în 12 Iulie a. c. 9 ore a. m.

Preliminarul de spese cu 314.4. fl. 81 cr. 
apoi planurile de zidire precum și condițiunile 
de licitare se pot vedea la acest magistrat 
și până la ziua licitării în orele oficioase.

Orăștie, la 4 Iulie 1899.

Magistratul urban.
Acker, 
primar.

La subscrisul comerciant din 
Orăștie se caută un băiat, care 
să aibă 2—3 clase gimnasiale 

ca învetăoel.
■»

Cei-ce pe lângă limba română 
în vorbire și scriere posed și 
limbile maghiară și germână vor 
fi preferiți.

loan Laxaroiu,
(532) 6 comerciant.

Sz. 816-1899 vâgrh. (648) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
Alulirt birdsăgi vdgrehajtd az 1881. âvi 

LX. t.-cz. 102. §-a drtelmâben ezennel kdz- 
hirrâ teszi, hogy a szăszvărosi kir. jărăsbirdsăg 
1897. âvi 10.041 polg. szămu vegzâse kOvet- 
keztâben Dr. Muntean Aurel szăszvărosi tigy- 
vâd ăltal kâpviselt Oriold Antal javăra Richter 
Năndor gurabărzai lakos ellen 139 frt s jăr. 
erejâig 1899. âvi măjus hd 30 n. foganato
sitott kielâgitâsi vâgrehajtăs utjăn feltlltoglalt 
6s 343 frtra becstllt szobabutorokbdl ăll<5 
ingdsâgok nyilvănos ărverâsen eladatnak.

Mely ărverâsnek a kdrâsbănyai kir. jărăs
birdsăg V. 79/4 1899. szămu vâgzdse folytăn 
139 frt tfikekovetelâs, ennek 1896. âvi januăr 
h6 22 napjătdl jărd 5% kamatai 6s eddig 
Osszesen 60 frt 77 kr. birdilag măr megăl
lapitott kdltsegek erejdig Gurabărzăn vâgre- 
hajtăst szenvedett lakăsăn leendQ eszkOzldsdre 
:.899. evi julius ho 12 napjânak delutâni 2 
orâja hatăridolll kittizetik âs ahhoz a venni 
szăndâkozdk oly megjegyzdssel hivatnak meg, 
hogy az ârintett ingdsăgok az 1881. evi LX. 
t.-cz. 107. âs 108. §-a ârtelmâben keszpdnz- 
fizetâs mellett, a legtobbet igârânek beesăron 
aiul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elărvere- 
zend6 ingdsăgok vâtelărăbdl a vdgrehajtatd 
kOvetelâsât megeldzd kieiegitâshez jogot tar
tanak, a mennyiben reszilkre a foglalăs ko- 
lăbban eszkozOltetett volna Os ez a vegrehaj- 
lăsi jegyzfikonyvbdl ki nem tilnik, hogy 
elsâbbsegi jelentâseiket az arverâs megkez- 
deseig alulirt kikilldCttnâl irăsban beadni, 
vagy pedig szdval bejelenteni el ne mulasszăk, 
mert kiildnben csak a vdtelăr fOldslegdre 
fognak utaltatni.

A tdrvânyes hatăridS a hirdetmdnynek 
a bîrdsăg tăblăjăn tOrtdnt kifilggesztdsât k<5- 
vet6 naptdl szămittatik.

Szăm 810--1899 vâgrh. (549) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY

Alulirt birdsăgi vdgrehajtd az 1881. âvi 
LX. t.-cz. 102. §-a ârtelmăben ezennel kOz- 
hirrâ teszi, hogy a szăszvărosi kir. jărăsbirdsăg I 
1899. dvi V. II. 33/2 szămu vâgzâse kOvet- 
kezteben Dr. Muntean Aurel szăszvărosi ilgy- 
ved ditai kăpviselt Brassai Gybrgy javăra 
Richter Nândor, gurabărzai lakos ellen 73 frt 
70 kr. s jar. erejeig 1899. âvi măjus hd 30. 
foganatositott kielâgitâsi vdgrehajtăs Utjăn 
feliil toglalt âs 343 frtra kecsiilt szobabutorok 
stbbâl ălld ingdsâgok nyilvănos ărverdsen 
eladatnak.

Mely ărverâsnek a kftrfisbănyai kir. jărăs
birdsăg V. 122/4 1899. szămu vâgzâse folytăn 
73 frt 70 kr. tfikekOvetelâs, ennek 1896. dvi 
szeptember hd 1. napjătdl jărd 5% kamatai 
ăs eddig Osszesen 39 frt 47 kr. birdilag măr

megăllapitott kdltsdgek erejâig Gurabărzăn 
vâgrehajtăst szenvedett lakăsăn leendd esz- 
kozlâsâre 1899. evi juliuB h6 12. nspjânak 
delutâni 3 orâja hatăriddtll kittizetik âs ahhoz 
a venni szăndâkozdk oly megjegyzâssel hi- 
vatnak meg, hogy az drintett ingdsăgok az 
1881. dvi LX. t.-cz. 107. ds 108. j-a ârtel- 
mdben kâszpânzfizetâs mellett, a legtobbet 
igârânek beesăron aiul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kikaz elârverezendd 
ingdsăgok vdtelărăbdl a vdgrehajtatd kdvete- 
Iâsât megelSzâ kielâgitâshez jogot tartanak, 
a mennyiben râszilkre a foglalăs korăbban 
eszkozOltetett volna ăs ez a vâgrehajtăsi jegy- 
zdkonyvbdl ki nem tOnik, hogy elsSbbsâgi 
jelentâseiket az ărverâs megkezdâseig alulirt 
kikilldottnâl irăsban beadni, vagy pedig szdval 
bejelenteni el ne mulasszăk, mert ktllOnben 
csak a vdtelăr folttslegâre fognak utaltatni.

A torvenyes hatăridâ a hirdetmânynek a 
a birdsăg tăblăjăn torrânt kiftlggesztâsât kO- 
vetd naptdl szămittatik.

Kelt KOrCsbănyăn, 1899. dvi junius hd 
25. napjăn.

Szolldsy Jânos, 
kir. birdsăgi vâgrehajt<5.
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întreprinzător român!
Subscrisul aduc la cunoștința P. T. publicului din loc și jur, 

că întreprind ori-oe luorare oe se ține de lemnărit și zi- 
dărit, precum: edificii mai mioi, partere, scoale, și întoc
mesc totodată și planurile recerute.

Toate aceste lucrări le sâvîrșesc pe lângă prețuri foarte 
moderate.

Ca fiind un nou începător, rog on. public și îndeosebi on. 
comitete bisericești și școlare să binevoiască a mă spriginî, pro
mițând a le face luoru solid, bun și trainio.

(629) 4 6

Cu deosebită stimă

loan Parau,
întreprinztăor în Orăștie (Sxâszvâros).
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„MINERVA*1 institut tipografic în Orăștie.


