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In Orăștie.

Am fost între aceia, cari am salu
tat cu bucurie, ca pe un lucru folositor 
și de care legăm și noi nădejdi fru
moase, înființarea „Reuniunii economice'’' 
aici în Orăștie, și mai ales azi când con
ducerea ei o vedem așezată în mâni 
vrednice, nu avem destule cuvinte pen
tru a îndemna pe cetitorii noștri, să în
tre cât mai mulți în șirurile acestei Reu
niuni, ca membri ai ei.

Mai jos publicăm apelul pe care co
mitetul Reuniunii l’a trimis zilele aces
tea prin comunele din jur, și pe care 
prin foi, îl adresează acum și cătră pu
blicul mai depărtat din comitatul nostru. 
Noi nu numai atragem atențiunea ce
titorilor noștri asupra acestui apel, dar’ 
îi și rugăm să-’i dea ascultare, ținen- 
du-’și fiecare de vrednicie și bărbăție a 
sa, a putea trimite Reuniunii o listă cât 
mai mare de membri câștigați de el. 
Căci cu cât această Reuniune va avea 
mai numeroși membri, cu atât se va 
simți și ea mai îndatorată a desvolta o 
acțiune mai viuă, mai întinsă.

Am vezut cu plăcere, că comitetul 
deja în puținele sale ședințe ce a pu
tut ținea, a luat multe hotărîri, cari 
toate sunt o așternere de bune planuri 
de lucrare, pe cărările pe cari Reuniu
nea va se înainteze.

Noi credem că suntem datori cu 
toții a ușura înaintarea Reuniunii spre 
țintele sale și a-’i înlătura din cale ori
ce lucru ce ar putea se-’i fie ca o 
pedecă.

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI“
MURIND

Pe creștet de dealuri e soare, 
Ear’ umbrele nopții prin văi, 
Și’n umeda nopții răcoare 
Soldatul, departe de-ai săi, 
Se sbate și geme și moare.

Ii sângeră pieptul de-arsură, 
Ear' apa se sbuciumă rar 
De vale, și-alene murmură, 
Ah, umed un deget măcar 
Să-’l pue pe venăta gură.

Dar’ trupu-i e frânt de prin cruce; 
Voind să se ’nalțc puțin, 
De-aseară într’un sbucium o duce. 
De-aseară se’ncearcă s’apuce 
Cu mânile o creangă de spin.

El vede părăul! Măsoară
Cu ochii, trei palme pe drum... 
Așa de cănește să moară I 
Se'ntunecă văile-acum, 
Ear' noaptea grăbită scoboară.

El par’că stă ’n noapte la pândă, 
Puțin ridicat până'n brâu;
Și-i galbăn de-atâta osândă,

Apare în fiecare Sâmbătă
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Intre altele Reuniunea a hotărît să 
scoată dela anul nou o foaie economică. 
Adecă o a doua foaie românească în 
Orăștie.

Noi, cari știm cu câte greutăți a 
avut se se lupte și aceasta una singură 
în comitat, suntem de părere, că amân
două foile nu vom putea da înainte, ci 
ne-am fi numai una spre greutatea ce
leilalte.

De aceea recunoscând însemnăta
tea planului Reuniunii și în acest 
punct, deși știm cât de necesară este 
aici și o foaie politică, noi am hotărît 
a lăsa să înceteze deocamdată foaia 
noastră politică, îndreptând și pe ceti
torii și spriginitorii noștri la noua foaie 
ce va apare. Ne vom bucura și noi 
de vom vedea adunați în jurul foii eco
nomice a Reuniunii, măcar întreit pe 
atâția abonați, pe câți noi am avut in 
acest comitat, comitat bogat în Români, 
dar’ în multe privințe sărac în avânt 
românesc...

Când împrejurările vom afla că ne 
poruncesc, tot noi cari desființăm cu 
sfîrșitul anului, această foaie politică, 
vom putea să o reînființăm, și vom și 
reînființa-o. Acum însă credem că re
tragerea noastră de pe teren, este o 
ușurare pentiu înaintarea bunului înce
put al «Reuniunii economice» și a foii 
sale, căreia nu poate fi Român în aceste 
părți, care se nu-’i dorească din chiar 
capul locului, un avânt mare, o străba
tere în popor în cercuri largi și spor 
bun în toate!

Rugăm deci de nou pe bunii noștri 
cetitori, st! se grupeze cu toții în jurul 
„Reuniunii economice'', scriindu-se de

Cu ochii țintiți spre părău, 
Scrîșnind ca o fiară flămândă.

S’astâmpără'n urmă și ține 
Pe inimă pumnu ’ncleștat.
Apoi, cu răsufluri puține, 
Simțindu-'și tot trupu ’nghețat,
Iși trage mantaua pe sine.

O ’ntinde cu dinții și geme,
Ear’ gura-i șoptește duios.
Eu nu știu, sunt rugi ori blăsteme, 
Dar' știu, c'a perit fără vreme 
Flăcăul voinic și frumos.

Că iată-’l, scăldat în sudoare.
Și-acum e tăcere prin văi.
El nici nu mai simte ce-1 doare
Și nici nu mai strigă p'ai săi.
Nu plânge, nu geme. EI moare...

Se’ncinge cu aur cununa
Pădurii de brad de pe culmi, 
Doinește și vântul într una 
Cântând somnoroșilor ulmi, 
Străbate prin vale-acum luna.

Ea vede pe mortul din vale
Și trece tăcută pe sus.
Ce roșie a fost, și pe cale
Ce albă se face spre Apus: 
De jale, pe semne, de jalel

___________ G. Coșbuc.

PROPRIETATEA

Institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

membri ai ei, și în jurul foii ce ea în
ființează, abonându-o.

Eată apelul:

Stimate Cetitor /
Precum credem că Vă e cunoscut, 

la Orăștie s’a înființat de curând o * Reu
niune economică*  ce are de scop a veni 
în ajutor poporului din aceste părți, cu 
sfatul, cu pilda bună, și, după putință, 
cu sprigin material chiar, ca se pornească 
pe o cale ce mai bine și mai sigur duce 
la înaintarea sa în cele economice, și 
prin aceasta la bunăstarea sa materială 
și culturală.

Cărările pe cari are să se îndrepteze 
lucrarea Reuniunii noastre economice, 
ni-le arată statutele ei, aprobate de 
înaltul minister, și din cari extragem 
aci câțiva paragrafi de lipsă a fi cunoscuți 
tuturor celor-ce bine vor voi a ne da 
spriginul lor. Eată-’i:

§-111 2 al statutelor sună: Reuniunea întru 
ajungerea scopurilor sale:

a) urmărește cu luare aminte desvoltarea 
economică în singuraticii ei râmi;

b) răspândește cunoștințele economice și 
se străduește să introducă îmbunătățirile și 
înoirile economice;

c) ajutorează școlile și așezămintele eco
nomice existente și înființează și ea de acestea;

d) edă și premiază scrieri periodice (foi) 
economice și lucrări de sine stătătoare, și 
contribue la răspândirea de atari scrieri, prin 
înființarea de biblioteci și prin împărțirea 
acelora (a scrierilor) în chip gratuit, sau cu 
preț scăzut;

e) înființează școale economice de model;
f) face colecțiune de obiecte economice 

de model;
g) arangiază din timp în timp exposițiuni 

economice ambulante;

Inelul.
— Noveletă de Friederic Carmon. —

Suzana de Candal și Renâ de Mireuil se 
preumblau încet sub aleia de arbori, în apu
sul superb al soarelui de primăvară. Suzana 
de Candal putea să aibă dela 25 până la 27 
ani și era frumoasă ca o zînă. Rene era cu 
câți-ya ani mai în vîrstă decât ea; avea o 
statură înaltă și plină de eleganță.

In degete avea mai multe inele.
El iubea pe Suzana la nebunie, după-ce 

ca un tinăr cu avere petrecuse mult și avu
sese tot soiul de aventuri. El cunoscuse pe 
această femeie la un bal, unde o văzuse re
trasă, dar’ superb de frumoasă. Rene ceruse 
să-i fie presentat și gazda făcu cu drag acest 
lucru după ce-i spusese să nu-’și peardă vre
mea făcând curte Suzanei.

Suzana era văduvă și avea un milion avere. 
Cu toate că de Mireuil nu era omul, ca să 
se gândească a se însura pentru bani, totuși 
el se gândi că doamna Candal întrunea toate 
calitățile: frumsețe, grație și bani. După ce-i 
fu presentat de Mireuil începu să-i facă curte, 
dar’ curtea lui fu primită cu mare răceală, 
lucru care plăcu tinărului, căci constata, că 
frumoasa văduvă era o femeie onestă. Tot 
continuând a-i face curte, Renâ începu să 
iubească pe femeia asta.

INSERȚIUNILE:
Un șir garmond prima-dată 7 cr., a 2-a oară 
5 cr., a 3-a oară 3 cr. și timbru de 30 cr. 
Atât banii de abonament cât și pentru inserțiuni, sunt 
a se trimite la adresa: „Minerva" institut tipografic 

!n Orăștie CSzâszvdros).

h) se îngrijește de ținerea de prelegeri 
economice ambulante;

i) ajutorează pe tinerii slrguincioși, cari 
cercetează școalele de economii;

k) se îngrijește de așezarea de învlfăcei 
la meserii fi negoț, de încuartirarea lor, 
de hrana și provederea lor cu unelte de 
învățământ;

l) se îngrijește ca membrii Reuniunii să 
afle totdeauna în localul Reuniunii lucrări 
de cetit folositoare înaintării lor spirituale și 
morale, și de distracție (pentru petrecere).

§-111 3. Membrii Reuniunii sunt:
a) Fundatori, cari plătesc deodată 100 

de coroane taxă de membru;
b) ordinari pe vieață, cari plătesc deodată 

25 coroane;
c) ordinari, cari plătesc 2 coroane pe an;
d) ajutători, cari contribue odată cu o 

coroană spre scopurile Reuniunii.
§-111 6. Taxele anuale de membri se plăetsc 

în fiecare an la 1 Ianuarie, înainte.
§-111 8. Membrii Reuniunii sunt îndreptățiți: 

a lua parte la adunările generale, în înțelesul 
acestor statute, și a se împărtăși de favorurile 
(bunătățile) ce le dă această Reuniune mem
brilor sei.

§-11110. Comitetul poate șterge dintre mem
bri pe acela, care lucrează împotriva scopurilor 
Reuniunii, sau care, deși i-s’a cerut, a rămas 
în restanță cu taxa (plata) pe doi ani de zile.

§-111 13. Adunarea generală e ordinară și 
extraordinară, și ea poate fi conchemată în 
Orăștie sau în ori care altă comună din 
comitatul Hunedoarei. Adunare generală or
dinară se ține una pe an, extraordinare de 
câte ori se arată trebuință.

Pe lângă acest extras din statute, 
vâ mai împărtășim unele din hotărîrile 
comitetului Reuniunii, luate încă în întâia 
sa ședință dela 8/20 Noemvrie a. c. 
Eată-le:

Comitetul a hotărît, ca începând chiar cu 
primăvara viitoare, să vie într’ajutor țeranilor 
noștri la procurarea de semințe de tot felul, 
de altoi și de mașini agricole. Pentru aceasta 
se va cere pe calea sa spriginul binevoitor

Dar’ oare ea îl iubea ?
Da. Suzana îl iubea, căci bătrânul ei bărbat, 

cât trăise, n’o făcuse să simță focul dragostei. 
Cum mergeau astfel pe sub pomi, Suzana 
iși privi inelele și își aduse aminte de istoria 
pe care o aflase că Renâ fusese iubit de o 
însărcinată cântăreață dela Opera comică și 
care murise. El păstrase în degetele lui bietul 
inel pe care i-1 dăduse moarta. Suzana se 
gândea că acest inel e vrăjmașul ei, căci dacă 
nu ar fi iubit pe moartă nu l’ar fi purtat încă. 
Prin acest inel, moarta trăia totdeauna în fața 
lui Renâ și ideea asta o tortura grozav.** *

Renâ hotărîse să aibă cu Suzana o ex
plicație sinceră și de aceea o chemase Ia 
această preumblare. De când umblau, abia 
schimbaseră câteva cuvinte, căci d-na de 
Candal era mereu tăcută.

Deodată Renâ îi zise:
— Suzana, te iubesc, ce mă torturezi cu 

tăcerea asta?
Ce se petrece în sufletul d-tale? De ce 

nu mă iubești? Și vocia-i tremura.
— Nu pot să-'ți spun nimic, pentru-că 

nu știu nimic, zise dânsa dând la o parte 
frunzele cu vârful umbrelei.

— Mă urăști?
— Nu.
— Să plec?
— Iți sunt indiferent ?
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al Înaltului minister regesc de agricultură, 
și se va pune în legătură cu prăvălii mari de 
semințe și cu fabrici de mașini agricole, 
căutând și aflând de unde va putea aduce 
poporului cele mai ieftine, dar’ în același timp 
cele mai bune semințe, altoi și mașini, pe care 
le va da cumpărătorilor tără nici o dobândă 
pentru sine.

Asemenea a hotărît comitetul, ca după 
împrejurări, să înceapă încă doar’ în iarna 
asta prelegeri economice în Orăștie și în 
comunele vecine.

Atât în aceste prelegeri, cât și deosebit, 
comitetul nostru va stărui din toate puterile 
sale pentru înființarea de Tovărășii agri
cole prin comune, ca fiind toarte ducătoare 
la scop întru înaintarea economiei mai bune.

Afară de agronomie (lucrarea pământului 
și ținerea vitelor), Reuniunea noastră va da 
încă deosebită luare aminte și meseriilor 
și negoțului, stăruind și ajuturând pe cât 
mai mulți fii ai poporului nostru, a îmbrățișa 
aceste cariere, prețioase isvoare de câștig.

Ear’ pentru a putea ținea mai viuă legătura 
între sine și membrii sei, precum și a le slugi 
mai ușor cu sfaturi și povețe bune, comitetul 
a hotărît a înființa o foaie economică, 
care va apare dela anul nou.

Din acest extras de statute și din 
aceste hotărîri ale comitetului »Reu
niunii» noastre, se vede scopul și planul 
de lucrare al Reuniunii, și credem, Știm, 
cetitor, că V6 puteți și D-Voastră în
credința, că lucru bun voim.

Ajungerea în măsură mai mică sau 
mai mare a scopurilor mai sus arătate 
însă, atîrnă dela spriginul ce-’l vom afla 
și îndeosebi dela num&rul membrilor ce-’i 
vom câștiga! De aceea ne adresăm prin 
aceasta cătră D-Ta, cu rugarea, să bi- 
nevoești a face cunoscut acest apel în 
cercul cunoscuților D-Tale, stăruind ca 
cât mai mulți sP se înscrie de membri 
ai „Reuniunii economice", încredințându-’i, 
că numai folos vor avea din micul dar 
ce vor face fondului Reuniunii, prin plă- 
tirea unei taxe oare-care. Cum taxele 
de membri sunt mici, ori-care om se 
poate face membru ordinar (cu 1 fl. pe 
an), ori cel puțin ajutător (cu 50 cr. pe 
an), și în schimb poate dobândi cu mult 
mai mult, nu numai în învățătură, ci 
chiar materialicește, procurându-’și prin 
Reuniunea noastră niște semințe alese, 
altoi nobili, ori vre-o mașină agricolă 
oare care.

Cu o cale Vă rugăm a atrage încă 
de pe acum luarea aminte a cetitorilor 
din comuna D-Voastre, asupra foii celei 
noue ce pregătim, și care va costa 
numai 2 fl. pe anul întreg.

Pentru orientare Vă mai facem tot
odată cunoscut, că Reuniunea deocam-

— Nu.
— Atunci... mă iubești?
— Poate...
El fu cuprins de o mare bucurie.
— Ah! Suzana, urma Renâ, nu știi cât 

mă faci de fericit.
Cred că, dacă nu m’ai fi iubit, m’ași fi ucis.
Nu-’ți poți închipui cât loc ocupi în su

fletul meu!
Suzana, îți sunt recunoscător că m’ai făcut 

să simt cea mai mare bucurie și în ziua când 
vei fi a mea...

— Nu voiu fi niciodată a d-tale!
— Și de ce nu ai primi să porți numele 

unui om care te adoară ? zise el uimit. Oare 
nu ești liberă?

— Eu da, dar’ nu știu dacă d-ta ești 
liber, dacă nu ai iubit pe vre-o altă femeie 
cum zici că mă iubești pe mine, nu știu dacă 
nu a rămas în fundul inimii d-tale un rest 
de iubire, un suvenir, un regret...

— Niciodată, îți juri
— Nu jura...
— Ce te face să crezi ?
— Inelul acesta pe care-’l porți și a cărui 

istorie o știu. E dela o cântăreață care e 
moartă.

Renâ nu zise nimic, scoase inelul din deget 
și cum erau pe marginea lacului, îl aruncă 
departe în apă.

dată își va începe lucrarea în acele co
mune mai apropiate, unde va vedea că 
se arată mai mult interes pentru sco
purile sale, și unde se vor înscrie mai 
mulți membri.

Dorind să ne vedem în curend cât 
mai mulți adunați sub aripile acestei 
Reuniuni, care și-a scris o frumoasă țință 
pe steagul seu: ridicarea poporului nostru 
la o înflorire mai viuă materială, ca de 
aci mai ușor să se poată urca apoi și 
pe treptele culturei în sus, — Vă salu
tăm și Vă cerem spriginul.

Orăștie, la 8 Decemvrie n. 1899.
Din ședința comitetului »Reuniunii 

economice în Orăștie«.
Ioan Moța, Dr, Ioan Mihu, 

secretar. președinte.
Notă. Taxele de membru sunt a să trimite pe 

adresa dlui Valeriu Orbonaș, încredințat cu condu
cerea provisorie a agendelor cassarului. — Taxele 
plătite să socotesc pe anul viitor 1900.

Sumele pentru întregirea sala
riilor preoților necatolici în curând se 
vor pune la mâna autorităților lor supreme, 
pentru a fi împărțite din partea acestora 
preoților. Deoare-ce însă metropolia din Sibiiu 
nici până astăzi nu a trimis listele cerute de 
guvern, cu biserica gr.-or. rom. se va face 
excepțiune.

*

Renta școalelor din Brașov. Gu
vernul unguresc, după-ctim scrie «Fdvărosi Tu- 
dositd», în urina întrevenirii contelui Golu- 
chovski și cu învoirea M. Sale Monarchului, 
a încuviințat ca gimnasiul român din Brașov 
se primească din România renta ce i-se cuvine.

Protestul tinerimii.
Sentența adusă de tribunalul din Alba- 

Iulia în chestia fondului lui Iancu, anume de 
a se confisca banii adunați, a atins nespus 
de dureros pe toți Românii de bine. Din 
această causă brava noastră tinerime de pe 
la școlile mai înalte, și-a propus ca să pro
testeze contra acelei sentențe atât de ne
drepte a unor slujbași mici la suflet și fără 
teamă de D-zeu.

Eată d. e. «Răsunetul» ce un tinăr uni
versitar din Oradea-mare a publicat în «Tri
buna» :

Tineri români!
In fața noului atac, săvîrșit cu nespusă 

îngâmfare și nemernicie din partea unui sluj
baș din Alba-Iulia, să ne țintim privirile pe 
un moment spre cimiterul bisericii din Cebea, 
unde se înalță «Goronul lui Horia», la um
bra căruia doarme în liniște nemuritorul tri
bun: Iancu, eroul cel mai sfânt al neamului 
nostru.

Și dacă mai arde focul sacru în pieptu
rile noastre, și dacă mai ținem la demnitatea 
de tineri români, mormântul titanului nostru 
să ne fie altarul jertfei!.. Glia scumpă, ce 
acopere rămășițele bravului erou al Moților,

In locul unde sărmanul inel căzuse, se 
făcură câte-va cercuri și apoi ele dispărură.

Renâ, strigă doamna Candal surprinsă, 
Renâ, ce faci?

El răspunse triumfător: îți dau dovadă! 
** *

Trecuseră cincisprezece zile dela preum
blarea sentimentală a lui Renâ cu d-na de 
Candal. După-ce ea fusese fericită de dovada 
pe care i-o da Renâ, fu cuprinsă de un fel 
de neliniște și tristeță. Ea își zicea că Renâ 
aruncând acel sărman inel cu atâta nepăsare, 
acel sărman inel martor al iubirii lor, dat 
între sărutări și strîngeri de mâni, nu va 
arunca poate mai târziu tot așa și darul de 
iubire pe care i-l’ar da ea?

Când Rene întră în salonul ei, o găsi 
tristă, abătută și după lungi întrebări la cari 
ea tăcea, de-odată cuprinsă de o explozie 
de durere, plângând zise:

Inelul!.. Inelul!..
Inzădar Renâ încerca s'o liniștească, ea 

declara că niciodată nu va consimți să fie 
femeia lui!..

Renâ privi pe d-na de Candal și înțelese 
că ori-ce încercare ar fi nefolositoare; atunci 
el se înclina și zise:

— Adieu dar, Suzana! Cu toate astea 
te iubesc mult!

să o udăm chiar cu sângele nostru, dar' să 
nu lăsăm fără satisfacție, ca stăpânirea în 
josnicia sa să îndrăsnească să insulte în mod 
infam memoria și pietatea aceluia, care a fost, 
este și va fi: sufletul, puterea și bogăția ini- | 
rnilor noastre!

Și vai nouă! Dacă și astăzi am mai în
târzia să depunem în mod splendid pe acest 
mormânt insultat, prinosul dragostei, însufle
țirii și jertfei noastre și dacă n’am svîrl'i în
dărăt cuțitul, aruncat inimii noastre cu atâta 
cutezanță și nerușinare!

Blăstămați am fi și nevrednici să ne nu
mim de urmașii acelora, cari au murit moarte 
de martir pentru drepturile noastre, dacă și 
în acest moment de încercare am hesita să 
ne achităm datoria 1

Sus dar’, tinerilor români! Ca în strînsă 
legătură să ne înrolăm sub steagul măreț al 
demnității noastre și să ne ridicăm glasurile 
de protestare, ca să vază lumea civilisată, că 
este o țeară în Europa, unde un popor asia
tic nu numai ne sugrumă, dar' în păcătoșenia 
șa nesfîr.șită îndrăsnește să ne insulte și morții 
în morminte!

înainte deci, fraților!
Să aiătăm vrășmașului, că cu vrednicie 

știm să apărăm și să scoatem sabia ori-și- 
când pentru idealurile noastre, să dovedim, 
că suntem la înălțimea chemării noastre!

Și glasurile noastre de justă revoltare și 
indignare, să fie ecoul disprețului nemărginit, 
ce-’l simte neamul întreg față de barbarii, 
cari nici simț de pietate nu au!

înainte, să ne facem datoria!
Tinerimea din Oradea-mare, ca întotdeuna 

așa și acum va sta cu vrednicie la postul 
seu și în mod impunător își va manifesta re
volta sufletească ce o simte văzându-se păl
muită în cele mai sfinte sentimente, și vă
zându-se pângărit de un slujbaș eroul, ce-’l 
va avea în veci drept ideal!

Monarchal despre situație.
Că situația monarchiei noastre este 

cât se poate de grea și încurcată, se 
poate vedea din însăși cuvintele ce M. 
S. Monarchul li-a adresat unor distinși 
politiciani maghiari.

Eată d. e. ce scrie un colaborator 
căruia îi lăsăm și răspunderea pentru 

cele scrise) al lui «Bud. Hirlap» în co
loanele acelei foi, despre intervievul ce 
’l-a avut cu acei politiciani.

Unul dintr’înșii, al cărui sfat M. S. 
Monarchul ’i-l’a cerut mai de multe-ori, 
a zis, că Monarchul și-a sfîrsit convor
birea cu dînsul cu cuvintele următoare:

— Vezi d-ta, Eu aici în Austria am ne
ajunsuri multe. Imperiul Meu e sguduit în- 
tr’o miie de direcțiuni. D-Voastră nu aveți 

— Mai târziu... poate... cine știe... zise ea. 
Și trist, tăcut, Renâ eși.
Atunci se petrecu în sufletul lui ceva ciu

dat, Renâ înceta să mai iubească pe d-na de 
Candal și idea inelului nu-’l mai părăsi. Așa, 
precum acest inel exercitase o putere foarte 
mare asupra Suzanei, acum înlănțuise pe Renâ.

I-se părea că-1 vede mereu zăcând în no- 
mol și safirul arunca luciri albastre, atrăgă
toare din fundul apei. Era supus unei atracții 
bolnăvicioase și începu a cugeta cu dragoste 
la sărmana iubită care i-1 dase, și cu ori-ce 
preț voia să-’l mai vadă. Puse să-’l caute, 
se făcu dragaje, dar’ în zadar, inelul nu mai 
fu găsit. De atunci Renâ deveni prada unei 
tăcute melacolii.

Acest inel, care zăcea în apă, fu deacum 
înainte idea srăpânitoare din vieața lui. Ca- 
și-cum ar fi fost atras de o putere invizibilă, 
în fiecare seară, la apus, el se preumbla pe 
drumul pe care mersese cu d-na de Candal 
până la locul unde aruncase inelul în apă. 
Și acolo rămânea mult, cugeta, apoi se în
torcea noaptea târziu acasă.

Și el trăi cu regretul acestui sărman modest 
inel, cu toate acestea așa de prețios pentru el, 
cu o putere așa de misterioasă și pe care-'l 
scosese din deget și-’l aruncase în apă!

decât o Croație( Eu însă am zece. Dacă 
scrisoarea pactului dela 67 veți începe să o 
rupeți D-V. într’o parte, Croații vă va rupe-o 
acuși în altă parte, ear’ Mie aici în Austria 
vor începe să’Mi-o rupă de zece părți Atunci 
nu voiu putea să guvernez aici decât în mod 
absolutistic, ear' la D-V. cu constituție ciun
tită. Nu vă amăgiți cu credința falsă, că pe 
lângă absolutism sau federalism austriac, con
stituția D-V. s’ar lărgi și desvolta. Tocmai 
din contră. Eu nu pot să guvernez în di
recțiuni contrare și cu mijloace contrare aici 
și dincolo.

Ear cătră un al doilea a zis:
— O astfel de schimbare ar atinge ne

plăcut posiția D-V. națională și hegemonia 
D-V. Ar fi bine, ca asupra acesteia să Vă 
gândiți acasă la D-Voastră.

Altuia earăși ’i-a spus:
— Nu este corect ce-’mi recomanzi, ca 

adecă să pun Boemia față de Austria în ra
port, cum este Croația față cu Ungaria. Căci 
de fapt n’ar sta acest raport. Cehii și-ar 
pretinde și Moravia, ear’ Polonii pământul ru- 
tean. De aici apoi ar urma, că mica Mea 
Austrie ar ajunge în posiția politică a Croa
ției atât față cu Boemia, cât și față cu Gali- 
ția. Ce s’ar alege atunci din imperiul Meu? 
In ce chip m’aș împărți Eu atunci? Unde ar 
ajunge Viena? Nu, pentru o astfel de resol- 
vare nu Mă pot decide. Am cumpănit lu
crul destul. Nu pot primi acest sfat. Mai 
bine voiu fi împărat decât principe împărțit 
în patru. Explică aderenților d-tale, că sus
ținerea neschimbată a pactului si funcționa
rea lui, este unul din interesele maghiare cele 
mai de frunte.

Din România.
Agata Bttrsescu. Direcțiunaa generală 

a teatrelor din București a încheiat un con
tract cu d-șoara Agata Bârsescu, renumita 
tragediană română. Acest contract a fost în
tărit și de ministrul de instrucție Take Io- 
nescu. Angajamentul e făcut pe un period 
de 5 ani, având un salar lunar de 1500 lei, 
începând cu 1 Aprilie 1900, când are să fie 
numită și de societară de clasa I. La cas 
că nu va fi numită, va primi 2000 lei lunar. 
Concediu ’i-se va da în lunile Sept., Oct. și 
Noemvrie.

*
Distincțiune. Dl I. Lahovari, minis

tru român al afacerilor străine, a tosf deco
rat cu ordinul Sf. Ana în gradul de mare 
cruce, de cătră M. S. Țarul Rusiei.

*
Telegrafie perfecționată. Dl inginer 

G. Pușcariu, sub-șef al serviciului de întreți
nere din direcția generală a căilor ferate ro
mâne a adresat ministerului de domenii un 
memoriu precum și planurile relative la un 
sistem nou de telegrafie perfecționată inven
tată de d-sa.

*
Școala română din Salonic. La 

ministerul român al instrucțiunii publice s’a 
primit notificarea oficială din partea consu
latului român din Salonic, că școala comer
cială din acel oraș a început a funcționa în 
mod regulat din ziua de 27 Oct. a. c.

Dela Reuniunea meseriașilor.
Un membru al «Reuniunii meseriașilor 

români din Orăștie», ne trimite spre publi
care următoarele:

Voește și vei putea, 
Luminează-te și vei fi!

Eată devisa de care noi meseriașii români 
din Orăștie am fost călăuziți când ne-am 
propus a înființa în acest oraș o Reuniune. 
Și cu toate-că la început credeam, că ne va 
fi poate peste putință a-'i aduna pe toți me
seriașii români de aici în jurul acestei Reu
niuni, deoare-ce mai mulți umblau în socie
tăți străine, totuși voința tare și dorul de a 
ne lumina au învins toate greutățile începu
tului, și eată-ne, în timp relativ scurt, grupați 
la un loc preste 60 de meseriași, măiestri ș 
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sociali, în frunte cu On. domn protopop Vasile 
Domșa, președinte și Petru P. Barițiu, vice
președinte, cari dela început au dovedit o 
mare bunăvoință față de Reuniunea noastră, 
îndemnând pe membrii sei a jertfi care după 
putință câte ceva in folosul Reuniunii, ceea-ce 
n'a rămas fără resuîtat.

Ca dovadă despre aceasta voiu aminti 
unele daruri benevole ce s’au făcut deja până 
acum de cătră unii membri.

Astfel dl Petru P. Barițiu, vice-președin- 
tele Reuniunii, ni-a pus la disposiție unele 
cărți de care avem lipsă, precum și un libel 

. de depunere în sumă de 28 fl. 63 cr., resul- 
tat dela o petrecere arangiată de d-sa în 
anul 1895.

Tot astfel au dăruit și d-nii: Nicolae Pârău 
(edificator) o masă, Dumitru Martin, Ioan 
Pârâu, Ilie Cândea. câte 2 scaune, ear' d-nii: 
Simion Corvin jun., Ioan Lăzăroiu, măestru 
pantofar, Nicolau Opincariu, măestru cojocar, 
Mihaiu Grof, Ioan Carașca și Ioan Herța 
câte un scaun. Pe lângă acestea dl Ioan Lă- 
zăroiu a mat dăruit și un cuier, ear’ Ioan 
Carașca a văruit gratuit localul Reuniunii, 
dând și materialul necesar.

Toate acestea sunt dovezi despre căldura 
cu care este îmbrățișată Reuniunea din partea 
membrilor sei, și arată îndestul simțul de 
jertfă al acelora pentru tot ce se face în fo
losul binelui obștesc, căci înaintarea mese
riașilor nu este numai a lor proprie, ci a în
treg neamului românesc, și deci numai bucura 
ne putem, dacă vedem cu cât zel și stăruință 
se nisuesc ei a susținea societățile menite a-’i 
sprigini, dacă nu prin alta, cel puțin cu sfatul, 
deoare-ce avem și noi aici în Orăștie, oameni 
cu carte, oameni cu știință, cari suntem con
vinși că cu dragă inimă vor întră în mijlocul 
nostru și ne vor arăta calea ce avem de 
urmat, pentru ajungerea scopului ce ne-am 
propus.

Un cas și mai îmbucurător pentru noi 
este, că în ședința din urmă a comitetului 
s a hotărît, ca de aci înainte în fiecare lună 
să se țină și câte o ședință literară, cum se 
practică aceasta și de cătră «Reuniunea me
seriașilor români din Sibiiu».

Cea dintâiu ședință de acest fel se va ținea 
Duminecă in 24. Decemvrie n. a. c. la 7 ore 
seara în localul Reuniunii, Str. Berăriei nr. 8.

Ar fi de dorit, ca la această primă șe
dință literară să binevoiască a lua parte și in- 
teligința română, că-ci prin aceasta ar încuragia 
și mai mult pe meseriașii noștri, de a urma 
și pe mai departe pe calea apucată.

inainte de. a încheia, îmi țin de dato- 
rință, ca cu această ocasiune să aduc la cu
noștința on. public, că Reuniunea noastră 
dispune deja de o sală arangiată cu toate 
obiectele de distracție pentru membrii sei, cum 
sunt d. e. mai multe Foi, Cărți de cetit, 
Biliard, Domino etc., așa că orele libere ni-le 
putem cu drag petrece în acel local al Reuniunii 
noastre.

Despre resultatul ședințelor literare voiu 
refera la timpul seu. Meseriașul. 

Pacea Lumii

ciori au dispărut; dela alt regiment au dis
părut 6 oficeri și 306 feciori.

Londra, 12 Dec. n. Trupele engleze 
în toate părțile au suferit perderi mari. Nu
mărul soldaților ce Englezii au perdut în res
boiul acesta se urcă la 6000 de oameni.

Londra, 13 Dec. n. La Modder-River 
au căzut 293 Englezi, între cari 27 oficeri.

Londra, 11 Dec. n. Din Ladysmith 
se vestește, că între soldați grasează tifosul.

INTEMPLĂRILE SElPTEMÂNEI

Până de present libertatea presei în Ru
sia era foarte mică. Acum se zice că chiar 
cu învoirea Țarului r.-s’a dat o libertate mai 
mare, putând și ea cu mai multă asprime să 
combată atitudinea guvernului rusesc.

*
Deoare-ce vremurile prin cari de present 

străbatem sunt foarte grele, încât poporul 
abia că o mat poate duce de pe o zi pe alta, 
comitetul municipal al comit. Arad a hotărît, 
ca se se adreseze cătră ministrul de finance 
cu rugarea, ca să suspindă licitațiunile ce s’au 
scris pentru restanțele de dare.

N0UTĂTI
7 

Dar preaînalt. M. S. Monarchul s’a în
durat preagrațios a da din casseta Sa privată 
100 fl. spre scopul zidirii bisericii gr.-cat. 
din M.-Sânt-Anna.

*
Crăciunul. Sărbătorile Crăciunului M. S. 

Monarchul le va petrece în Wallsee, la fiica 
sa Maria Valeria. Din Viena va pleca la
23 n. 1. c.

*
Daruri evlavioase, Dl Simcon Citirea cu 

stimabila sa soție Sofia și cu mama acesteia, 
d-na Atia Danciu nasc. Popoviciu, din Hune
doara, din simțul lor de caritate și de iubire 
cătră s. biserică, au dăruit pe sama bisericii 
noastre celei nouă din Petroșeni, un «Lustru» 
(Policandru) de bronz aurit, mare și foarte 
frumos, după fasonul cel mai modern pentru
24 de lumini, în preț de 200 coroane, plus 
și luminele de lipsă pentru acest policandru, 
precum și două făclii mari pentru sfeșnicile 
dinaintea altarului în preț de peste 20 coroane. 
Menționatul Domn în nemărginita lui dra
goste cătră comuna noastră bisericească Pe
troșeni, unde și-a petrecut anii copilăriei și 
timpul tinercțelor sale ca june, nu s’a mul- 
țămit a ne trimite numai prin postă acestea 
daruri scumpe și de mare preț, ci pentru-ca 
să ne facă și mai plăcută surprindere, s’a 
presentat însuși în persoană cu ele la noi, 
și în ziua de 8 Decemvrie a. c. st. n. ni-lea 
predat în mod .sărbătoresc. Pentru aceasta 
mare și generoasă faptă, comuna noastră bis. 
și pe această cale publică, aduce mulțămită 
și recunoștință, jraagând pe bunul D-zeu, 
ca să le primească binefacerea, și să le lun
gească firul vieții spre a mai putea aduce 
jertfe în cinstea și mărirea lui D-zeu. Fapta 
aceasta nobilă credincioasă s’a indus în ana
lele parochiei noastre cu adausul, ca să fie 
eternisate numele d-lor și a copiilor d-lor 
prin amintirea lor la toate serviciile divine, 
ce se vor tace în viitor în sfânta biserică 
cea nouă. Dee D-zeu ca fapta aceasta umană 
să servească de exemplu si altor creștini cu 
dare de mână. Petroșeni, la ziua Sfântului 
Andreiu, 1899.

In numele comunei bisericești 
cu toată stima

Avram Stanca, Detnu lacob, 
paroch. notar.

Dionisie Socol,
I. epitrop.

*
Pentru masa studenților dela școalele 

medii și superioare din Brașov, a întrat dela 
dl Dr. Ioan Mihu, directorul institutului «Ar
deleana» din Orăștie suma de 90 fl., cari îi 
competeau d-saie ca diurne, exmis fiind zilele 
trecute ca comisar consistorial la Brașov în 
afacerile administrațituiii școlare.

ț
Societatea pentru fond de teatru ro

mân. Comitetul Societății,, cu sediul în Brașov, 
a ținut Sâmbăta trecută, la 2 Decemvrie st. 
n., ședință, luând parte președintele Iosif 
Vulcan, vice-președintele Virgil Onițiu, secre
tarul Vasile Goldiș, cassarul N. Petra-Petrescu 
și membrul George Dima. Din cele petrecute 
în ședința asta, relevăm de asta-dată, că s’au 
cetit două scrisori ale inteliginței române din 
Abrud, adresate prin dl protopresbiter I. Po
poviciu și prin dl notar public îVlihaiu Cirlea, 
cari salută în termini foarte c.ălduroși deci- 
unea adunării generale din Săli ște a se ținea

viitoarea adunare generală a Societății la 
Abrud și anunță că inteligința română de-a- 
colo se angajează a lua toate măsurile ca 
adunarea să aibă un succes cât se poate de 
strălucit. Spre acest scop s’a și ales un co
mitet arangiator, sub presidiul dini proto
presbiter 1. Popovici, care a luat hotătîrea 
ca adunarea generală din Abrud să se țină 
la 9/22 ;i 10/23 Iulie 1900. Comitetul So
cietății luând act cu plăcere de căldura cu 
care Românii din Abrud întimpină adunarea 
generală a Societății, a adresat mulțumiri 
inteliginței române abrudene.

*
Telefon între Orăștie și Băița. Cu 14 

Dec. n. a început a funcționa legătura tele
fonică între orașul nostru și Băița.

*
O nouă volnicie. Ministrul de instrucție 

Wlassics a nimicit alegerea de director la 
gimnasiul român din Năsăud a diui Virgil 
Șotropa, precum și votarea stipendiilor noue 
și vechi.

*
Nouă timbre poștale vor începe a se 

pune în circulațiune încă din 1 Ianuarie n. 
1900. Nu se vor introduce însă de-odată, ci 
pe rănd, după-ce mai întâiu se vor fi trecut 
timbrele cele vechi. Nouele timbre vor avea 
patru desemnuri: două pentru scrisori, unul 
pentru carte poștale și plicuri, ear’ al patrulea 
pentru ziare. *

Necrolog. Primim următorul anunț fu
nebru : Cornelia Gheaja, fecioară cu inimă 
bună și nobilă, în floarea juneței, în etate de 
19 ani ’și-a aflat moartea prin o întâmplare 
dureroasă în 23 Nov. a. c, răsturnându-se 
trăsura lângă Hălmeag în drumul cătră Fă
găraș, unde voia să călătorească cu mama sa, 
care sdruncinată abia a scăpat și se află încă 
în vieață. Trupul cel rece al iubitei Cornelie 
s’a transportat la Paloș, unde se va înmor
mânta în mormântul familiei în 26 Nov. a. c: 
Cu inima frântă de mare durere și pătrunși 
de jale adâncă anunță această prea tristă în
tâmplare, jalnica familie.

Dormi în pace, Cornelia noastră iubită, 
înger curat, bun și blând, ce ai fost pe pământ, 
Si-acuma ești în ceruri, pământul ne desparte, 
Ear’ cerul ne unește în edemul sfânt.

Paloș, în 26 Noemvrie 1899. Elisabeta 
Gheaja născută Vătășan, ca mamă. Iustinian, 
Titu, Emilia măritată Sabău, Ermil, Valeriu, 
Livia, Olimpia, Elvira, ca frați și surori. I. 
Vetășan, preot și soția, ca moși. Anneta Stoica 
de Vistea, văduvă soție de jude reg. în pens. 
Anna măritată Hodoș, Titu V. Gheaja, pro
topop, Ioan Vătășan, paroch și soția, Teofil 
Vătășan, căpitan ces. șeg., Virgina cu soțul 
ei Nicolau Doctor, paroch și familia, ca unchi 
și mătușe. Zaharie Boiu, asesor consitorial, 
Ioana cu soțul ei Dem. Moldovan, protopop, 
ca unchiu mare și mătușe, și număroasele 
rudenii de consângenitate și afinitate.

*
Societatea română academică social 

literară „Carmen Sylva" din Graz s’a con
stituit în următorul mod pe anul administrativ 
1899/900: președinte Valeriu Popescu, st. med., 
secretar Pompeiu Fărcaș, st. fii., cassar și 
bibliotecar Ioan I. Fometescu, st. med.

*
întunecime de lună va fi în noaptea de 

16 spre 17 Dec. n. întunecimea își va avea 
începutul la 12 ore 44 minute și se va sfîrși 
la 4 ore 18 minute.

*
Școala agronomică din Geoagiu. Cu 1 

Dec. n. s’a început prelegerile la școala agro
nomică din Geoagiu. S’au înscris 15 tineri de 
economi de prin Săcuime și 3 din comit, 
nostru.

*
Nou tarif pentru farmaciști. Ministrul 

unguresc de interne a dat o ordinațiune, 
prin care cu începutul zilei de 1 Ianuarie 
1900 dispune a se Introduce un nou tarif 
pentru farmaciști. Părțile, cari mai mult in
teresează pe public, le resumăm în urmă
toarele; Cuvintele însemnate pe recetă: „fictt 
expedicio simplex* * înseamnă, că adjustarea 
și ît.npachetarea medicinei să fie cât se poate 
de ieftină, de simplă; luxuoasă se poate face 
numai la ordinul medicului sau a celui ce o 
comandă. Prețul fiecărei medicini este a se 
specifica, a se însemna și a se provedea cu 
firma farmaciei. Moderațiunea prețurilor este 
de dorit. Cutii și vase folosite odată nu este 
permis a se mai folosi. Medicinele menite 
pentru boale interne sunt a se da în sticle 
de format cilindric, ear’ cele menite pentru 
boale externe în sticle șease-unghiulare. Căl
carea acestor disposițiuni cade sub amendă 
până la 200 coroane.

Resboiul din Transvaal.

Londra, 7 Dec. n. Oștirile coman
danților englezi French și Gatacre nu mai 
sunt în stare a ținea piept cu Olandezii răs-
culați.

Queestown, 8 Dec. n. Un locuitor 
din acel oraș spune, că intrarea Burilor în el 
a fost primită cu mare însuflețire din partea 
poporului.

Londra, 9 Dec. n. Generalul Gatac.re 
a plecat cu 2000 de oameni și 2 baterii s-pre 
Stormberg, unde erau Burii adunați. D upă 
o luptă, care a durat neîntrerupt 3 ore, tru
pele engleze au fost silite să se retragă

Londra, 10 Dec. n. Se zicec2\ Burii 
în tot decursul răsboiului au perdut numai 
200 morți și 240 răniți.

Londra, 11 Dec. n. In lupta dela 
Stormberg perderea Englezilor este urmă
toarea: dela un regiment 1 otice ri si 12 fe
ciori au fost răniți, ear’ 3 oficeri si 290 fe

*
Devotamentul și vitejia Burilor. Un 

sergent din oastea engleză africană a trimis 
acasă o scrisoare de pe câmpul luptei dela 
Elands-Laagte, singura luptă câștigată de 
Englezi față cu Burii viteji. Despre lupta acea
sta sergentul englez scrie: Când a fost sfîr- 

șitul luptei, am plecat în căutarea răniților. 
Cu acest prilegiu ni-a eșit în cale un Bur 
bătrân cu barba căruntă. La început m'am 
apropiat de el cu multă precauție. Câțiva 
Buri răniți se purtau ca niște șerpi ascunși 
în iarbă. Unii Englezi se apropiau de unii 
răniți Buri cu cea mai bună intențiune, ei 
însă deodată sloboziau arma. Eată de ce am 
fost eu precaut. îndată însă putui să văd, că 
bătrânul Bur era incapabil să-’și ridice arma. 
Răsufla de tot greu, și mult n’o mai putea 
duce. Când m’am plecat la urechia lui mă 
rugă să caut în jur, nu voiu vedea cumva 
în apropiere pe fiiul său, un băiat de 13 ani, 
care s’a luptat alăturea cu dînsul. I-am îm
plinit rugarea și am dat de bietul băiat mort 
sub o grămadă de răniți, pe care l’am dus 
înaintea bătrânului său tată rănit. Mă știți, 
că nu sunt tocmai slab de inimă; dar’ când 
bătrânul Bur își văzu fiiul mort și-’l strînse 
la sine suspinând cu amar, am trebuit să-'mi 
întorc fața, căci durerea mi-se opri în gât. 
Numai în această clipită putui să-’mi dau 
seamă, cât de înfiorător este răsboiul. Când 
m’am întors earăși spre dînșii, bătrânul Bur 
murise si el, dar’ strîngea încă Ia sine con
vulsiv trupul rece și fără vieață al fiiului seu.

*
Zile critice de prima ordine în anul 

1900 vor fi, după prorocirile lui Falb, ur
mătoarele: 1 și 3 Ianuarie, 1 și 30 Martie, 
29 Aprilie, 12 Iulie, 10 August, 9 Sept., 8 
Oct., și 7 Nov. Mai sunt apoi și de a doua 
și a treia ordine.

*
Vieața pentru o nucă. In Promontor un 

învățăcel de 14 ani, Ștefan Hauser, a găsit, 
mergând pe malul Dunării, o nucă, pe care 
însă i-a luat-o însoțitorul seu, Iulius Pinter. 
Hauser i-a cerut nuca înapoi, dar’ Pinter nu 
voia să i-o dee. Din această causă s’au luat 
la bătaie, și cum, cum nu, cel dintâiu lune
când a căzut în Dunăre și s’a înecat.

*
Vulpe albă. In natura liberă peste tot 

animalele absolut albe sunt foarte rari. Vra
bia, rânduneaua și cele mai multe animale 
de lângă casa omului mai pot să arete apli
carea spre albinism; cele selbatece însă numai 
foarte rar. O asemenea raritate s’a văzut zilele 
trecute în Bartfa (Ungaria-de-sus), unde un 
vânător a împușcat o vulpe curat albă. A fost 
trimisă pentru impaiare în institutul Drului 
Lendl din Pesta. Nici un singur fir de păr 
colorat nu se află în întreagă bunda acestei 
vulpi; chiar și unghiile și ochii îi sunt albi 
de tot. Fericitul vânător ține atât de mult la 
acest rar vânat al său, încât n’a vrut să vândă 
vulpea nici pentru prețul de 300 fl., cât i-s’a 
îmbiat pentru ea din partea unui museu din 
străinătate.

*
Atragem atențiunea on. public asupra re- 

presentațiunilor ce dl Hermann Prechtl va 
da cu cânii sei Sâmbătă, Duminecă și Luni 
în sala otelului «Transilvania».

Domnii abonenți ai foii noastre sunt ru
gați se binevoiască a grăbi cu achitarea su
mei ce ne datoresc pe anul de față.

Szăm 1063-1899. (628) 1-1

ÂRVERESI HIRDETMENY
Alulirott kiktildătt vâgrehajtd az 1881. âvi 

LX. t.-cz. 102. §-a ărtelmâben ezennel koz- 
hirră teszi, hogy a puji kir. jărăsbirdsăg V. 
647 szămu văgzeseâltal 1899 hâtszegi Eperjesy 
Jăn6s javăra Zskorojesdi Kokota Pâter ellen 
60 frt t6ke, ennek 1898 âvi febr. hd 6 na- 
pjâtdl szămitandâ 5°/0 kamatai âs eddig 6s- 
szesen 31 frt 17 kr. perkoltsâg kdvetelâs 
erejăig elrendelt kielâgitesi vâgrehajtăs alkal- 
mâval birdilag lefoglalt âs 310 korra becstllt 
szarvasmarhăk es szenabdl ălld ingdsăgok 
nyilvânos ârveres utjân eladatnak.

Mely ărverâsnek a V. 647/2 sz. kiktildăst 
rendeld vegzâs folytăn a helyszinân, vagyis 
Zskorojesden alperes lakăsăn leendâ eszkâz- 
lâsâre 1899. evi deoz. ho 23-ik napjânak d. e. 
12 orâja hatăridoiil kitiizetik es ahhoz a venni 
szandâkozdk ezennel oly megjegyzăssel hivat- 
nak meg, hogy az ârintett ingosăgok ezen 
ărverâsen, az 1881. âvi LX. t.-cz. 107. §-a 
ertelmâben az legtobbet igârdnek beesăron 
alâl is eladatni fognak.

Az ărverezendd ingdsăgok vetelâra az 1881. 
âvi LX t.-cz. 108. §-ban megăllapitott feltâ- 
telek szerint lesz kifizetendd.

Kelt Pujon, 1899. âvi decz. h6 8. napjăn.

Mikse Dânes, 
kir. bir. vâgrehajtd
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FEL DE FEL
scrisese pe

de 10 bani, 
ce o iubește

Intr’nn orășel, un șarlatan, 
șatra lui:

• Aici pentru prețul de nimic, 
fiecare va putea vedea persoana
mai mult în astă lume. Pentru a evita ori-ce 
confusiune, nu va întră decât câte o persoană 
de odată».

Acel care întră în șatră, vedea dinaintea 
sa, o oglindă mare, unde avea plăcerea de 
a-’și privi propria imagine.

*
Unchiul Ioan a surprins pe Mărioara cea 

micuță în momentul când muia degetele în 
vinul cel roșu pentru a spăla apoi fața păpușei.

— Ce faci Mărioară?
— E palidă... voiam să o fac mai rumenă.
— Cu vin?
— Da unchiule, nu știi că mama zice, că 

vinul ’ți-a înroșit astfel nasul.
*

Un copil întreabă pe tatăl seu:
— De ce tremură lumina stelelor?
— ProstuleI Pentru-că e vânt!

AMICIȚIE — DISTRACȚIE
Scumpei. — In scrisoarea din urmă m’ai întrebat, 

că ce ași face dacă ași avea aripi ?
,,Aripioare de-ași avea 
In lumea toată ași sbura 
Ași sbura după dreptate 
S’o găsesc dacă se poate; 
Căci dreptatea huiduită 
Umbiă ’n lume rătăcită, 
Ași sbura în aer sus 
Unde vițiul n’a ajuns».

Crinilor.

Reuma-Geist
se numește

un fel de medicament, care la 
exposiția higienică ținută la anul 1895 
în Cairo și la 1896 în Londra, a fost 
distins cu medalie de onoare și cu 
medalie de aur. Acest medicament 
a fost aprobat de cei mai distinși me
dici și se întrebuințează în cele mai 
mari spitale. El are o influență repede 
asupra ori-cărei părți a corpului, și 
anume contra reumatismului, nervo- 
sității, podagrei, ișias și asthma.

Influența lui în unele cașuri este 
așa de extraordinară, că și la boale 
mai învechite, dacă se întrebuințează 
și numai odată, înceată ori-ce durere. 

Durerea de dinți și de cap 
înceată în 5 minute! "“W 

Prețul unei sticle, cu îndrumările de 
lipsă, este 1 coroană, calitate mai 

tare 2 coroane 40 fileri.
Deposit principal în Budapesta, la 
farmacia d-lui losif TOrâk, Kirâly- 
uteza 12, și la dl Dr. A. Egger, Văczi- 
kOrut 17, precum și în toate celelalte 
farmacii din capitală și provincie, și 

la producătorul

WIDDER GYULA 
farmacist, 

Sătorațja-Ujhely.
Comande din provincie se efectuesc 
(603) cu acurateță. 9—10
Deposit în Orăștie la dl Josef Grafflus, 
în Sibiiu la I. C. Hoinar, Heinrich 
Gottlieb și E. Jbimler, în Szâsz-Sebes 
la Ludwig Binder si W. Lederbilger.

a 2419 hrsz. a. foglaltt ingatlanra 
a 3307 hrsz. a. foglaltt ingatlanra 
a 3353/3 3353/4 hrsz. a foglalt 

364 frtban, ezennel megăllapitott

Maria vegrehajtăst szenvedo elleni 120 trt 
I tâkekovetelăs es jârălekai irănti vdgrehajtăsi
(igyeben a ddvai kir. torvenyszek (a szâsz- 
vărosi kir. jbirdsăg) teriiletân levâ Sebeshely 
kOzsegben fekvâ a sebeshelyi 411 sz. tjkvben 
A f 1—4, rsz. alatt foglalt ingatlanokra âs 
pedig a 2417/2 hrsz. a. foglaltt ingatlanra 
32 frtban,
78 trtban,
78 frtban, 
ingatlanra
kikiâltăsi ărban a nyilvănos ărveres elrendelte 
es hogy a fennebb megjelâlt ingatlanok az

11899. evi deczember 20-ik napjân dâlelott 9 
| orakor Sebeshely kozseg hăzănâl megtartandd 
nyilvănos ărverăsen a megăllapitott kikiâltăsi 
ăron aiul is eiadatni fognak.

Arverezni szăndăkozdk tartoznak az in
gatlanok becsârânak 10°/o-ăt keszpănzben, vagy 
az dvadăkkdpes ărtăkpapirban a kikiildâtt 
kezăhez letenni, avagy az 1881. LX. 
170. §-a ărtelmâben a bănatpănznek a 
săgnăl eldleges eihelyezdsărâl kiăllitott 
bălyszeru elismervănyt ătszolgâltatni.

A kir. jbirdsăg telekkvi hatdsâga.
Szăszvăros, 1889. evi szeptember hd 28-ăn.

Sdhalmy,
kir. aljbird.

w

POSTA REDACȚIEI.

Dnei O. D. în R. Se va publica în nrul viitor.
Dlui Z. P. în P. In chestia ce ne scrieți am sis

tat ori-ce publicare.
D-lui K T. în 5. Pentru nrul de față sosită 

prea târziu.
Vinereanul. Numele adevărat trebue să-’i cunoască 

barem redacția, altcum nu se publică

Sz. 3863/1899. tlkvi. (625) 1-1

A szâszvârosi kir. jărâsbirdsâg mint tlkkvi 
hatdsâg kozhirrd teszi, hogy Naszta Vaszilie
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Spre binevoitoare luare aminte!
Subscrisul aduc la cunoștința on. public 

din loc și jur, că mi-am deschis aici în 
Orăștie, Piața mică nr. 7

Un atelier de pantofărie.
In acest atelier pregătesc cele mai bune 

ghete, atât bărbătești, cât și femeești, după 
cea mai nouă modă, cu prețuri moderate.

Pentru marfă trainică garantez.
Asemenea efectuesc ori-ce reparaturi ce 

se țin de această branșă.
Rugând 

seu sprigin,

(622) 2-3
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on. public pentru binevoitorul 
semnez,

cu deosebită stimă
Ioan Tomuța,

măiestru pantofar.
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Numai Sâmbătă, Duminecă și Luni.
Noutate! Cei mai invețați

ji

t

Wu

Noutate!

" t *
Opuri
Bilele de log. 
Broșuri 
Circulare 
Bll. devisilA 
Invitări 
Bilanțuri 
Acții
Cap deepisL 
Placate
Ord. de dans 
Adrese 
Compluri 
Note 
Preș Curent. 
Anunțuri 
Registre 
Imprimate 
Couverte 
Blietede cun 
Etc. ele.
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Există deja de 11 ani și este pro- 
văzută cu tot felul de material 
necesar, ca ori-care altă tipografie.

(ns&teuteZ tipografi<3

*1

pe lângă că efectuește ori-ce coman
de repede și cu prețuri mode
rate, se îngrijește totodată ca toate 
acelea să fie estetic lucrate și 
fără erori.

Până de present se bucură de sprigi- 
nul celor mai îndepărtate orașe. Dovadă 
aceasta despre promptitudinea și 
acurateța cu care efectuește ori-ce 
lucrare.

Ca unica tipografie românească în 
acest mare comitat, se roagă de bine
voitorul sprigin al celorlalte institute 
românești, precum și al privați lor

1:

Câni din lume

SJ* ’’

JJP fără concurență!
Caro, Pudel ce cântă la pian și care este unic în felul i 

seu în toată lumea ; împreună cu douăzeci de consoți ai sei, tot 
câni din cei mai dresați, se produce foarte minunat, storcănd 1 
admirarea întreg auditorului.

Caro este în felul seu de primul rang și într’altele cântă 1 
la pianoforte «Ultima roșă» din opera «Martha» și «Choralul» 
etc., așa încât în privința aceasta excelează în lumea toată. ■ 
Cățelușii, cari după multă osteneală și paciență au fost dresați 
și instruiți a scrie, ceti și calcula, așa încât problemele date de ■ 
ori-cine din public, le resolvă. Ei sunt cunoscători de colori 
și de flori, sunt gimnastici, joacă Ballet și fac împreună mari ■ 
Potpouri. Cu un cuvânt cânii se produc într’un mod cum nu ’ 
s’a mai văzut. ■

La această foarte interesantă representațiune, îmi iau voe 
a invita on. public, și mai ales pe cunoscătorii și amatorii de câni. ■

a

Intrarea: O loje 3 fi., Cercle 80 cr., Locul I. 
60 cr., Locul II. 40 cr., Galerie 20 cr.

Militarii fără șarge și studenții plătesc jumătate pe cele dintâiu 3 locuri.

începutul Iu 8 ore seara.
Duminecă 2 representațiuni: l-a la 4 ore d. a., ear’ 

a 2-a la’ 8 ore seara.
Spre orientare. Se adeverește, că dl Hermann Prechtl a avut eri 

onoarea a se produce înaintea Alteței Sale Archiducelui și a Archiducesei 
Alice, a marei ducese de Toscana și a înalților sei copii și a avut feri
cirea de a dobândi înalta lor complăcere.

Salz.burg, 4 Aprilie 1893.
Dela oficiul măiestrului de curte al marelui principe de Toscana 

1627) 1 — 1 director de cancelarie: L. nobile Luogra, consilier.

„MINERVA,, institut tipografic în Orăștie
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