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Db încheiere.
Precum am anunțat deja în numă

rul nostru 49, «Revista Orăștiei» în
ceată a mat apare cu finea acestui an, 
așadat’ cu numărul de față.

Motivul peutru care facem sistarea 
acestei foi, e acela, că «Reuniu
nea economică» din Orăștie a ho- 
tărît să înființeze și ea o foaie în 
acest oraș, foaie economică, ear’ noi 
suntem de credință, că amândouă foile 
nu am putea să ne susținem bine, ci 
ne-am fi una spre greutate celeialalte, 
și așa fiind și noi de părere că foaia 
economică a «Reuniunii economice» e 
într’adever de lipsă atât pentru cuvân
tul că azi noi Românii din Transilvania 
și Ungaria nu avem nici o foaie de acest 
fel, cât și pentru aceea, că avendu-’și 
foaia sa, și Reuniunea își va putea mai 
bine slugi scopurile și promova intere
sele, — am hotârît noi ca deocamdată 
sâ încetăm apariția «Revistei».

Când se va crede trebuincios, se va 
putea reînființa un ziar politic, fie aici, 
fie în alt centru, pentru acest comitat 
românesc mare, și noi nu ne îndoim, 
că se vor afla, ba știm chiar că se află 
în mijlocul nostru bărbați, cari vor în
griji ca aceasta sâ se și întâmple.

Ear noi, cari prin aceasta punem 
capit încercării noastre, ne ținem de da- 
torință a mulțumi publicului ți tuturor 
colaboratorilor pentru spriginul ce ni- 
l’au dat în această vreme.

Ear' dacă e să încheiem cu un sfat, 
cu un îndemn, apoi credem că nu pu-

FOIȚA „REVISTEI ORĂȘTIEI11

Aleluia Crăciunului.

Bisericile peste câteva zile vor fi împo
dobite de sărbătoare. Dar’ sărbătoarea să fie 
și în inimă. Cântece sfinte se sting in tăcere, 
luminările asemenea se sting, dar' să arză ne
contenit în noi bucuria care produce, bucu
ria care face să scapere gândirea, bucuria 
care ne adoarme în visuri de trandafir și ne 
deșteaptă încrezători, vioi, muncitori, la lumina 
nouei dimineți.

Vieața omenească este o bătălie. Dai’ să 
nu ne mai îngrijim de nenorociri, de furtuni: 
Ia fundul păharului amar rămâne mărgăritarul, 
și furtuna se încunună cu curcubeul. Alehtial

*

Zi cu zi trece, amorul propriu, copil nă
răvit, strigă la rănile ce primește. Și de geaba 
îi mai zici: »Tacil< El urlă, dă din picioare, 
și se ațîță în suflet patimi infame; dai’ aide 
să isprăvim cu asta. Să începem din nou idila 
senină, aurea aetas, să iubim vieața, și atunci 
moartea va fi singura noastră durere. Să 
cântăm, să cântăm noului an care mai are 
puțin până să vie în lume, și să încununăm 
cu flori pe anul ce moare. Aleluia!

*

Apare în fiecare Sâmbătă
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tem da cetitorilor noștri un îndemn mai 
bun, mai folositor atât lor, cât și cau- 
sei comune peste tot, decât acela, ca 
să întimpine pe viitor cu toată bună 
voința și căldura «Reuniunea econo
mică* din Orăștie, și să-’i dee macar ei 
și foii celei noue ce ea, Reuniunea o 
înființează, un sprigin cât mai bun și 
mai călduros!

«Reuniunea economică» și zeloșii sei 
conducători și muncitori, urmăresc în- 
tr’adevăr un scop tare frumos, căruia 
ne închinăm și noi și îi dorim reușite 
strălucite.

Cu acestea încheind, dorim tuturor 
cetitorilor noștri, ca în toate cele bune 
ce ’ți-le vor dori, D-zeu să le ajute!

Congregația din Deva.
Vineri în 29 Dec. n. s’a ținut la 

Deva obicinuita congregație de iarnă a 
comitatului nostru,

Ceea-ce mai mult ne interesează 
pe noi Românii despre decursul aces
tei congregații, sunt următoarele două 
chestiuni: 1. Insulta făcută memoriei lui 
Iancu și 2. desfrâul presei maghiare față 
de poporul nostru.

Dl Dr. Aurel Vlad, îndată după 
cuvântul de deschidere al fișpanului, 
contele Bethlen Miklos, anunță că are 
a face vicișpanului o interpelare im
portantă. Dar’ n’a început-o bine, și 
atât fișpanul și vicișpanul, cât și mem
brii maghiari au început a face la fețe 
acre, și sub cuvânt că interpelarea n’ar 
fi la loc, ’l-au întrerupt.

Văzând dl Vlad că-’i e peste pu
tință a mai vorbi, a dat interpelarea în 
scris dlui vicișpan, care la început nu 
voia s’o cetească, ci împăturându-o a 
pus-o pe masă; după puțină răsgândire

O vieață nouă însuflețește orașul, satul și 
casele noastre.

De pe la geamurile vesele ale neguțători
lor surîd mii de mii de daruri plăcute, și în 
familii suride unirea. Multe drepte se strîng, 
multe buze se unesc într’o sărutare de dra
goste și de înfrățire.

Ahl da vrem să ne așezăm veseli la ban
chet. Aici cu toții, și să ciocnim păherăle 
spumătoare într’o ciocnire veselă. Aleluia!

*
Voi nebunateci copii, de ce vă strîngeți 

toți împrejurul meu? Vouă arborul încărcat 
de jucării, de luminări, de flori...

Doamne câte mâni micuțe se ridică ca 
să apuce ftnetele cele plăcutei Câte capete 
radiante, în mijlocul unor mici țipete de bu
curie, se învîrtesc prin prejurul arborului doriți

Ca și acel arbor, să se înalțe vieața voas
tră, o copiii Pe fiecare ramură să fie o lu
mină, în ori-ce foaie să fie o floare Aleluia /

*
Dar’ tu, fețișoară, ce vrei? Ceri o păpușe? 

Eată și pentru tine asta: și tu ai și început 
s’o tnângă', s’o săruți cu o dragoste delicată, 
și te culci fericită pe patul tău alb ca zăpada, 
cu păpușa lângă tine.

Dormi, dormi, liniștită, și visează un cuib 
viitor, pentiu-că în tine licărește mama, o 
copilițăl

♦

PROPRIETATEA

institutului tipografic „Minerva" în Orăștie.

a luat-o de nou în mâni și a cetit-o 
singur, punându-o apoi earăși jos. Dl 
Vlad indignat de această procedură se 
provoacă la regulamentul intern, așa 
apoi fiindcă chiar și un membru ma
ghiar a zis sâ se cetească, dl Vlad a 
dat cetire următoarei:

Interpelări.

Onorată congregațiune!

In urma atentatului criminal săvîrșit de 
neomul viceprocuror contele Lâzâr Miklds din 
Alba-Iulia față de memoria lui Avram Iancu, 
cu ocasiunea pertractării ținută în 30 Nov. 
și 1 Dec., când numitul slujbaș plătit și sus
ținut și din a noastre sudori, nu s’a sfiiit a 
pângări memoria sfântă a celui mai mare și 
iubit erou național român din anii 1848—49, 
numindu-’l >haramia vezăr» și insultând ast
fel întreaga națiune română, — o adâncă și 
legitimă revoltă a cuprins toate straturile po
porului român și agită în continuu spiritele 
neașteptate la un atare atentat barbar și fără 
de păreche în istoria popoarelor civilisate.

Deoare-ce interesele statului și a pacîni- 
cei conviețuiri pretind pentru mulcomirea opi
niei publice a adânc vătămatului popor o 
exemplară satisfacțiune, am onoare de a face 
dlui vicecomite următoarea interpelare:

1. Ce pași a făcut dl vicecomite, ca 
representantul acestui eminamente românesc 
comitat, cu scop de a câștiga satisfacția cu
venită pentru neumanul atentat comis față 
de memoria lui Iancu și pentru a curma agi
tațiunea și revolta ce din zi în zi ia dimen
siuni tot mai mari ?

2. Ce pași a făcut dl [vicecomite, ca re
presentantul comitatului onorat de soarte prin 
împrejurarea, că pe teritoiul seu își doarme 
somnul de veci tragicul erou Iancu, — pen
tru a ne scurt în viitor de asemenea scene 
și evenimente revoltătoare?

3. Dacă până aci nu s’a făcut încă nimic 
In această privință, nu crede domnul viceco
mite, că — în urma ofiiciului ce-’l poartă 
— e dator de a aduce la cunoștință dlui mi-

Tu din contră, copil neastâmpărat, înda- 
tă-ce ți-a întrat în mână un general al marei 
armate, îl spargi, pentru-că vrei să-’l vezi pe 
dinlăuntru, vrei să vezi cum e făcut.

Pe când sorioara ta păstrează tot, tu strici 
tot. Tu, Nicușorule, cauți necunoscutul. Dar’ 
bagă de seamă: tu nu găsești nimic și în 
mână îți rămân numai frânturi.

Ah! acum plângil Sărmanul general al 
marei armate! Și el a finit-o răul Asta este 
dureros, totuși să cântăm Aleluia!

*
Voi copile vioaie, care vă înăspriți seara 

degetele grațioase cu acul, aruncați azi acul 
acela. Imbrăcați-vă cu rochii elegante. Cu 
câteva parale vă simțiți niște miți principese 
și puteți primi cu satisfacere pe logodnicii 
voștri, eleganți, împodobiți și dînșii tot cu 
câteva parale.

Cam puțin lux face binel Când avem pe 
noi o haină frumoasă, și gândirea, presența, 
mersul se înmobilisează. Să căutăm în onoa
rea luxului care nu ruinează buzunarele, dar’ 
care este comună muncei. Aleluia I

Și Aleluia! și vouă, o săracilor, cari dur- 
miți tot anul în niște bordeie miserabile; 
vouă, cari tremurați de frig și n'ați văzut 
nici-odată o sală străluictoare de lumină, de 
lux. Și voi veți avea în ziua de Crăciun 
pânea voastră.

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, sânt 
a se trimite la adresa: „Minerva“ institut tipografic 

tn Orăștie (Szâszvăros).

nistru de justiție, că poporul român și în spe
cial locuitorii acestui comitat, revoltați în su
fletul lor pretind satisfacția cuvenită și nu se 
simte dl vicecomite obligat de a atrage aten
țiunea dlui ministru de justiție asupra Impre- 
jurărei, că e timpul suprem de a se lua mă
surile necesare pentru împedecarea procuro
rilor regești întru a face politică în sanctuarul 
justiției și întru a vătăma prin vorbe nesoco
tite sentimentele de pietate și justiție ale 
cetățenilor ?

Deva, 29 Decemvrie 1899.

Dr. Aurel Vlad, 
membru al congregațiunii.

Auzind membrii maghiari această 
interpelare, schimbau la fețe și se în- 
holbau unii la alții, fără sâ știe ce sâ 
răspundă. In sfîrșit vicișpanul se scoală 
confus și spune că aceasta nu se ține 
de cercul seu de activitate; după aceea 
fișpanul anunță că răspunsul vicișpanu
lui se ia la cunoștință de congregație, 
crezând că în chipul acesta a scăpat 
de această chestie, care li-a băgat fiori. 
Dar’ s’a înșelat, căci îndată se ridică dl 
Francisc Hosszu Longin, și cerând și 
d-sa cuvântul, adresează vicișpanului ur
mătoarea :

Interpelare.
In fața spiritului antidinastic și agita

țiunilor zilnice ce se propagă în presa ma
ghiară întrunind toate atributele delictului cu
prins în §-ii 271 și 272 din cod. pen., prin 
care se submina autoritatea legilor, se pro
voacă în continuu la ură Maghiarii contra 
Românilor, se țin în continuă nemulțumire 
și ferbere popoarele constitutive ale acestui 
stat, — se conturbă concordia, liniștea pu
blică și siguranța privată, ba însăși ordinea 
de drept a statului;

In fața faptului, că procurorii regești, 
nici într’un singur cas, dela înființarea aces
tei instituțiuni, nu au cerut satisfacțiune îna
intea justiției pentru agitațiunile presei ma
ghiare contra naționalităților nemaghiare, care

Și voi generoși lucrători, benchetuiți ve
seli, nu beți în sănătatea cui vă lingușește, 
nu; dar’ aveți credință numai într’o muncă 
harnică și onestă, care întărește nervii, inima 
și cugetarea. Aleluia 1

*

Și vouă, elegante doamnei Ce vă poate 
oferi un cântător de mijloc ?

Ce lipsește acestei dragoste a voastre de 
odăiță, plină de dantele, de parfumuri, și 
strălucitoare de bijuterii ?

Nimic. Voi stați în mijlocul unui raiu și 
voi îi sunteți zeițele.

Urându-vi-se așteptând vre-un pas iubit, 
aruncați ochii pe niște volume elegante legate. 
O, faceți să salte grațioasele voastre degete 
pe clapele unui pian, și fiindcă este Crăciunul 
cântați: Aleluia !

Și aleluia strigă cu toții într’un glas. Bu
curia s’a zis că locuește într’un palat străvă- 
zător. Să întrăm cu toții într’însul. Nimeni nu 
va voî să strîngă sfîrmitiirile de pe la mese; 
nimeni nu va vrea să rămână în urmă, spec
tator nemâncat al lucrurilor de cari cineva 
se bucură măcar un moment în palatul de 
cristal Aleluia!
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ra trebui sâ fie egal îndreptățite după lege, 
deci cu același drept la scutul legii; apoi

In fața faptului, că foaia «Budapesti 
Hirlap» agită necurmat contra naționalităților 
nemaghiare și amenință chiar cu mobilisarea 
opiniunii publice maghiare, contra națiunii 
române; ear’ foaia «Magyarorszdg», nemulțu
mită cu negațiunea existenței națiunii române 
în această țeară, insultă pe eroii naționali ro
mâni și luptătorii fideli dinastiei habsbtirgice 
și care cererea de satisfacțiune legală o nu
mește: jefuire, incendiu, omoruri ș. a.

In fine că foaia «Egyețârtâs» atinge în 
continuu pe augustul purtător al coroanei și 
chiar pe moștenitorul presumptiv al aceleia 
și paralel agită la ură neîmpăcată contra Ro
mânilor, întreb:

Are de gând dl vice-comițe se propună 
cu urgență masurile de lipsă, pentru-ca pe 
cale legală se se înfrâneze și să se pedep
sească aceste încălcări de lege; și în special

Are de gând să propună congregației 
trim terea unei adrese la guvernul unguresc 
si asociarea la comitatele surori, pentru-ca 
puterea executivă să caute sanarea acestor 
încălcări înaintea tribunalelor.

Deva, 29 Dec. n. 1899.

Francisc Hosxa u-Longin, 
membru al congregației.

După-ce a stîrșit cu cetirea aces
tei interpelări, deoare-ce și membrii ma
ghiari s’au mai cam domolit din furia 
care ’i-a cuprins la început, dl Hosszu 
și-a motivat astfel interpelarea:

Onorată Congregațiune!
Intr’un stat constituțional și de 

drept, în care domnește egala îndrep
tățire, fiecare cetățean are dreptul de 
a apela la scutul legii și a pretinde pe
depsirea acelora, cari vatemă sentimen
tele sale cele mai intime și sacre

Cred că nimeni nu va trage la în- 
doeală, că o administrațiune bună, con- 
știențioasă, corectă și chiar legală, se 
poate face numai când spiritele sunt li
niștite și cetățenii sunt scutiți de insulte 
și de pângărirea sentimentelor lor sacre.

De aceea nu poate fi indiferent 
nici pentru executiva statului, nici pen
tru cel-ce este chemat se facă o admi
nistrațiune imparțială, și așa nu poți ră
mânea indiferent nici d-ta, dle viceco- 
mite, față de trista aparițiune, că presa 
desmățată maghiară are temeritatea a 
tîrî în noroiu tot ce majorității comi
tatului de d-ta administrat e mai.scump, 
și nu se sfiește de a se atinge chiar și

Paiangenul.
Ședea odată S-ta Fecioară, Maica Domnu

lui, la fereastră și torcea. încă de dimineață 
sta nemișcată acolo și pJivca într’una cu drag 
la caerul din furcă și la fusul, ce sfîrîia.

Alăturea în albiuță dormia micul Isus.
Și torcea mult, mult și uitându-se necon

tenit la firul de lână i-se paianginau ochii. 
Atuncea se uită pe fereastră.

Paserile sburau vesele prin aer, trecând 
chiar pe lângă fereastra Maicei Domnului. 
Unele din ele se loviau în sborul lor de fe
reastră; ear’ rândunelele se puneau pe cer- 
cevele și priveau în lăuntru la Sf. Fecioară 
Maria cum toarce.

Iubirea lor era nemărginită, de aceea au 
și fost binecuvântate de Maica Domnului 
si de atunci rândunica este privită ca pasâre 
sfântă și oamenii iau drept mare pâcat, pen
tru acela ce omoară o rândunică.

Părându-i-se prea mare nădușală în casă, 
deschise fereastra. Un aer râcoros năvăli în 
lăuntru

Intre mulțimea de ființe vețuitoare: fluturi, 
albine, vrăbii, rândunele?... ce se învîrteau pe 
lângă fereastră, era și paiangenul.

Pe furiș și cu mare greutate se urcă pa
iangenul până deasupra ușorului terestrei și 
privea la Sfânta Fecioară cum torcea. Părân
du-i-se oare cum că Maica Domnului toarce 
prea gros firul, nu-1 mai putu răbda inima 
și zise: 

de capul statului și ai sei. Un bun 
administrator nu poate deci trece cu 
nepăsare peste aparițiile amintite, ci din 
contră are suprema datorie de a se 
îngriji, ca destrăbălarea se fie înfrânată 
și neînțelegerile să se vindece și se 
dispară.

Eu așa cred, că D-Voastră nu pu
teți aproba desfrâul deslănțuit în presa 
maghiară și îndreptat cu o furie ne
bună în parte și contra populațiunii co
mitatului, ce d-ta ești chemat a-’l ad
ministra și a-’l împărtăși de scutul legii. 
Căci dacă nu ar fi așa și d-ta te-ai 
identifica cu acel curent nenorocit pen
tru întreaga țeară, atunci d-ta nu ai fi 
vicișpanul celor 93°/d| R°mâni din acest 
comitat, ci ai fi numai vicișpanul Un
gurilor. Și ai putea d-ta împăca acea
stă ținută cu jurământul de fidelitate, 
depus cătră Domnitor și cu promisiu
nile solemne date cu ocasiunea insta
lării d-tale?

Apoi nu-’ți e bătător la ochi, că 
numai noi Românii putem fi atât de 
patriotici, încât procurorii numai pe noi 
să ne înfunde în temniță și numai noi 
să fim pururea huiduiți și batjocuriți ?

Eată deci, onorată congregațiune, 
că chestiuuea ce o sulevez nu este și 
nu poate fi atât de neimportantă, pre
cum se pare a ceti de pe fețele și din 
gesturile D Voastre, că o priviți — și 
prin urmare, am motive temeinice să 
fac întrebările puse primului oficial res
ponsabil și a pretinde să-’și facă datoria.

Aceste cuvinte atât de adevărate 
au făcut pe vicișpan să-’și peardă ca
pul și ne mai știind încotro se dee, a 
spus că el singur nu consimte cu scri
sele foilor maghiare, și zice că p< ntru 
dînsul nu e indiferent buna și pacinica 
conviețuire a cetățenilor, dar’ fiindcă nu 
are putere, nu poate face nimic, astfel 
cere ca răspunsul se’ i-se ia la cunoștință, 
ceea ce majoritatea a și primit.

La mormântul lui Iancu.
Duminecă în 31 Dec. n. o depută

ție de tineri universitari români din Cluj, 
compusă din dnii Coriolan Stcer, G. 
Novacovici și Ioan Sczirtu s’au dus la 
mormântul eroului Avram Iancu și au 
depus o cunună cu pantlică tricoloră, 
având pe sine inscripția: „Dormi în

— Mai subțire nu poți toarce ?
Maica Domnului se opri din tors și-’și 

aruncă privirile cătră paiangen, care se ridi
case mai sus, ca să fie văzut si răspunse:

—- Ba da.
Si toarse Preasfânta tnai subțire ceva.
— Mai subțire nu poți ?
— Ba pot.
Și toarse Maica Domnului cât putu de 

subțire și părându-i-se că nu se poate toarce 
mai fin decât atâta zise:

— Mai subțire nu se poate toarce.
Paiangenul îngâmfat răspunse.
— Eu pot să torc și mai subțire.
— Sâ te vedem.
Toarce paiangenul niște fire, că abia se 

puteau zări și se uita obraznic la Preasfânta, 
care era mâchnită în suflet.

—- Vezi că eu am tors mai subțire și 
dacă vrei pot sâ torc și sâ țes totodată.

Maica Domnului supărată peste măsură 
îl blăstămă, ca asta se-i fie ocupația zilnică 
și din ea sâ se hrănească și cine-1 va vedea 
să-l omoare.

Și de atunci paiangenul «și toarce și țese 
și toarce și țese« într’una, întinzând pânză, 
din care, se hrănește; se ascunde prin col
țuri, pe după sobă, prin crepături și chiar 
prin pământ, de unde-1 scot copiii cu o bu
cată de ceară, legată cu o ață și-l omoară; 
și ori-cine omoară un paiangen, îi iartă Dum
nezeu trei pâcate.

-i.        i< <. 

pace / — Noi veghiem / — Tinerimea 
română, lui Avram Iancu".

Nainte însâ de a merge la mor
mânt, s’au dus în biserică, unde se ser- 
via serviciul divin de cătră bâtrânul 
preot, dl Tisu, după sfîrșitul căruia dl 
Scurtu a ținut o vorbire caldă, arătând 
credincioșilor faptele mărețe ale lui 
Iancu și datorința tuturor de a-’i ve
nera memoria.

Bătrânii cu lacrimile în ochi îl as
cultau și se duceau de sărutau cununa, 
în chip de recunoștință cătră cel-ce pen
tru ei toți s’a-luptat.

După acestea cu toții, în frunte cu 
preotul s’au dus la mormânt, unde 
după ce au așezat cununa, dl Novaco
vici a rostit o cuvântare funebrală, sfîr- 
'șind cu cuvintele:

«Cununa aceasta fie simbolul cunu- 
nei de tineri ai cărui ideal tu ești și 
care îți va păstra neștearsă amintirea 
glorioasă.

Ear’ acum, divule Iancu, jurăm pe 
mormântul tău, că nu ne vom odichni, 
până-ce nu vom ștî poporul nostru îm
părtășit de aceleași drepturi — de li
bertate și bunăstare».

Intonând apoi cu toții imnul nostru 
național «Deșteaptă-te Române» s’au 
împrăștiat.

Earăși Monarchul.
Dacă cineva câtuși de puțin este 

orientat asupra mersului afacei ilor mo- 
narchiei noastre, nu poate fi cuprins 
de altă preocupațiune, decât de aceea, 
că între susținătorii ambelor jumătăți 
ale monarchiei, domnește cea mai de
plină neînțelegere.

încheierea pactului vamal a Aus
triei cu țeara noastră este pcdeca cea 
mai mare ce poate exista între aceste 
două țeri.

Cabinetul austriac Clary din această 
cause a fost nevoit să demisioneze, căci 
nesatisfăcând cerințelor Cehilor, a fost 
pus în imposibilitate de a încheia pactul.

Urmașul seu, Wittek, asemenea n’a 
putut isprăvi nimic în această chestie, 
și astfel de nou a fost silit însuși Mo
narchul ca să stabilească cuota între 
aceste două țeri. Așa apoi Monarchul, 
pentru-ca să se încunjure alte even
tuale evenimente și mai desastroase 
pentru monarchie, a stabilit cuota, con
form publicării foii oficiale cu 34.4 pen
tru Ungaria, și cu 65.7 pentru Austria. 
Dar’ aceasta numai pe timp de o ju
mătate de an. Ne putem deci aștepta, 
ca după acest termin, crachul între 
aceste două țeri să isbucnească cu toată 
furia. Căci odată când Monarchul e si
lit a duce în dcplinire sarcinile consi
lierilor sei, numai un bun augur pentru 
viitor nu poate să fie.

Deschiderea anului sfânt.
Anul sfânt iubilar 1900 s’a deschis în 

marea Basilică Sf.-F’etru din Roma în pre- 
seara Crăciunului apusean, adecă Duminecă 
în 24 Dec. n. Un astfel de an iubilar a fost 
anul 1300, concesionat de ,,papa Dunifactu 
VIII, cu disposițiunea, ca el sâ se sârbeze 
la sfîrșitul fiecărui secol. Papa Clemente VI. 
a dispus sâ se țină anul slânt iubilar toț la 
50-de ani; Alexandru VI. l’a icdus la 30 de 
ani, ne când Paul II. a ordonat ca tot la 25 
ani sâ se sârbeze anul iubilar.

Basilica Sf.-Petru o deschide însuși Papa, 

i ear’ Basilicele Sf.-Paul, Sf.-Ioan și Maria le 
deschide câte un cardinal anume ales cu ace
lași ceremonial. «Porțile sfinte» ale celor pa
tru Basilice stau deschise anul întreg.

In preseara Crăciunului apusean Basilica 
Sf.-Petru și piața dinaintea ei dă o înfățișare 
interesantă. Printre asistenții Ia sârbare se 
află creștini din toată lumea catolică. După- 
ce papa îmbracă odăjdiile sfinte, merge la 
capela Sixtină pentru a se ruga înconjurat 
de preoți cu luminări aprinse, Făcându-se 
rugăciunile, se deschide imposantul cortegiu, 
în care iau parte corpor.ițiuni bisericești, epis- 
copi, metropoliți și cardinali, cari procedează 
pe Papa. Cortegiul ajunge la Bas.lica Sf.-Pc- 
tru. Aici după o mică pausă Papa decinde 
din scaunul sâu portativ, se apropie de >ușa 
sfântă» și după-ce ia din mâna unui cardi
nal ciocanul de aur dăruit de episcopii lumii 
întregi, bate cu el de trei-ori în mijlocul ușii 
sfinte, mai întâiu încet, a doua și a treia-oară 
mai tare. La prima bătaie zice:

— «Deschideți-mi poarta adevărului».
Cotul râspunde: «Căci vreau sâ întru prin 

ea, laudă Domnului».
La a doua bătae zice:
— «In casa ta întru, o Doamnei»
Corul râspunde: «In casa ta mâ voiu ruga 

cu frică de tine».
La a treia bătaie zice:
— Deschideți poarta, căci cu noi este 

Domnul«.
Corul râspunde: «Căci mari lucrări a să

vârșit în Israil».
După aceasta Papa se reîntoarce la tro

nul seu si dă ciocanul unui cardinal, care 
bate cu el încă de douâ-ori în ușe, la ceea- 
ce ușa cade dinlăuntru pe-o construcție de 
lemn anume pregătită, ce are roți și pe care 
ușa este depărtată îndată. Credincioșii, mai 
ales pelegrinii strâini poartă cu evlavie sdro- 
bitnrile de zid, în care era înțepenită poarta.

După depărtarea păretelui spiritualii Sf.- 
Petru curăță pragul ușii si cele douâ aripe 
ale ei le spală cu apă sfințită si le șterg cu 
pânză de in. Papa luându-și jos mitra se urcă 
pe tron si cetește niște psalmi. Papa șede 
din nou, își pune eară i mitra pe cap și can
torii cântă psalm 99 După-ce s’a sfîișit și 
acest psalm, Papa earăși ia mitra jos de pe 
cap și stând în picioare continuă :

— «Aceasta este ziua, care a făcut-o 
Domnul».

Corul: «Se ne bucurăm și sâ ne veselim 
într’însa» etc.

După toate acestea Papa se apropie de 
ușa sfântă, în mâna stângă ține o luminare, 
cu dreapta ia crucea și Intonează: «Pe tine 
te lăudăm Dumnezeule» si cel dintâiu întră 
prin ușa sfântă în biserică.

In momentul când Papa a pășit pragul 
ușii, toate clopotele dc’a 300 și mai bine de 
biserici din Roma sună. Intrați acum cu toții 
în biserică, se continuă slujba duinnezeească. 
Papa provoacă pe păzitorii bisericii sâ gri- 
jească de ușa sfântă, apoi sub baldachin 
merge mai departe, și ajungând la altar se 
dă jos de pe scaunul portativ i se roagă 
după care se așează Ia locul sâu și slujba 
se continuă.

întâmplările Septemânei

Anul 1900 s’a început foarte reu 
pentru Anglia. Se vede câ nu peste 
mult o sâ-’și ispășească și ea toate 
faptele ce le-a săvârșit pe nedreptul față 
de aite popoare. Dovadă despre aceasta 
ne este și resboiul ce curge de pte- 
sent. Acum și-a căpătat noi dușmani. 
Anume pe Germania. Aceasta din causă, 
că în largul mării a opritun vas german, 
crezând că acela duce munițiuni pe 
seama Burilor, cu toate-că acel vas avea 
drumul spre un teritor neutru, anume 
spre golful portughez Delagoa. Dar’ 
Anglia l’a confiscat și l’a dus Ia Duroan, 
unde comandantul vasului a ajuns în 
mare conflict cu autoritățile engleze.
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Guvernul german pentru aceasta a cerut 
satisfacție și privește cu ochi rei pe 
Anglia.

*

Nu i-a plăcut Greciei organisarea 
armatei sale de până acuma. De aceea 
s’a hotărî! ca se facă o organisare de 
nou, predând întreaga comandă a ar
matei moștenitorului de tron, și voind 
a aduce un general din străinătate, 
pentru reorganisarea aceleia.

*

Văzend ministrul de culte și instruc
țiune publică, Vlassics, că nu poate vîrî 
cu puterea limba maghiară în toate 
școalele din Fiume, deoare-ce Fiumanii 
se opun cu toată bărbăția, a adresat 
acum o ordonanță orașului, în care 
spune, că ea este a se introduce nu
mai în școalele susținute de confesiuni 
și de privați, ear’ nu și în cele comu
nale, cari fiind autonome, posed singure 
dreptul de a stabili planul de învă
țământ.

I Pacea Lumji
Râsboiul din Transvaal.

Intre Englezi și Buri răsboiul deo
camdată a încetat, căci nici o știre de 
sensație nu mai sosește de pe câmpnl 
de luptă. Trupele engleze anume nu 
vor mai încerca se atace nimic, până-ce 
noul comandant, lordul Roberts, nu va 
sosi la fața locului. Astfel Burii aproape 
negenați au pus mânile pe magaziile 
dela Glencoe și Neswcastle, unde En
glezii aveau pe trei luni provisiuni. Ar
mele cuprinse de Buri în aceste locuri 
se urcă la o valoare de peste jumătate 
milion funți sterlini.

NOUTĂTI 1
Cătrâ cetitori! Abia câteva zile 

ne mai despart de Anul-nou. lubiții 
noștri cetitori, de astă-dată nu vor mai 
fi învitați ca se binevoiască a-și reînoi 
abonamentul și a îndemna și pe alții 
la abonarea acestei foi, ca până aci, 
căci «Revista Orăștiei« pe viitor, nu 
va mai apare. Dar’ va apare tot aici 
în Oiăștie o altă foaie, »Bunul Econom«, 
care însă nu stă în nici o legătură 
cu foaia noastră de până aci, e așa zi
când cu totul ind< pendentă de noi, 
cari am supraveghiat mersul acestei foi 
Drept aceea aducem tuturor cetitorilor 
și colaboratorilor noștri cea mai fer- 
binte mulțumită pentru binevoitorul spri- 
gin ce ni-l’au dat în decurs de 5 ani 
de zile. Că împ!inintu-ne-am întru toate 
datorințele ce ni s’au impus în acest 
interval, asta o lăsăm s’o judece on. 
cetitori înșiși.

Credința noastră este, că între îm- 
pregiurările grele în cari trăim și în 
urma multelor neajunsuri cu care a 
trebuit să ne luptăm, am satisfăcut în
destul angajamentului ce l’am luat când 
am înființat foaia.

Acum, că acesta este cel din urmă 
numer al «Revistei», prin care le mai 
putem adresa tuturor câte un cuvent, 
ne ținem de datorință a-’i îndemna, ca 
în locul acestei foi, fiecare să-’și abo
neze o altă foaie, să nu se lase nici 
unul fără vre-o foaie românească în 
casa sa, căci numai astfel vom putea 
afla unii și alții despre soartea noastră 
și numai in acest chip vom putea scăpa 
cu vremea de năcazurile și lipsele ce 
ne-au cuprins.

Rugând pe atotputernicul D zeu, ca 
pe viitor să-’și reverse darul seu cel

I ceresc asupra tuturor Românilor, și să-’i 
povățuească pe calea cea adevărată, 
fiind cu noi și cu causa noastră pentru 
care ne luptăm cu toții, dorim tuturor 
cetitorilor și colaboratorilor noștri Săr
bători fericite și An-Nou cu bine.

*

De Anul-Nou. La cassa „Asocia- 
ți.unii" din Sibiiu s’a încassat pentru 
fondul Casei Naționale 161 cor.

*
Necrolog. Primim următorul anunț fune

bru: Ioan Bădiță, jude reg. de tribunal, 
membru fundator al »As ciâțiunii pentru li
teratura română și cultura poporului român», 
după lungi și grele suferințe, astăzi la orele 
8l din zi, în al 61-lea an al vieții, și-a dat 
sufletul seu nobil dedicat binelui public și fa
miliei sale, în mânile Creatorului. Rămășițele 
pământești ale scumpului defunct se vor trans
porta Mercuri în 3 Ian n. la 3 ore p. m. 
din casa proprie, strada Urezului Nr. 9, la ci- 
miterul gr.-or. din suburbiul Poarta-Turnului, 
spre vecinică odichnă. Sibiiu, în 1 Ianuarie 
n. 1900. Ja'nicii familie.

*

Pe căi greșite. O parte a ti
nerilor universitari români cari să află 
la concediu în Orăștie să pregătesc a 
arangia un bal românesc. Se zice că 
unii din ei au lansat nefericita idee, 
de a pune în ordinea de dans și două 
»Csărdăs«-uri. Dacă așa este, apoi mai 
bine ar face tinerii noștri de mare spe
ranță, ca în loc de a se ocupa cu aran- 
giarea de bal, se cetească «apelul dlui 
Dr. A. Frâncu dat în causa fondului 
lui Iancu», și să învețe de rost «Deș- 
teaptă-te Române», ca inspirația ce o 
vor câștiga să-’i facă să se reîntoarcă 
de pe căile rele și greșite pe cari au 
alunecat, poate nu din vina lor

*
Chirotoniri. In 17 și 18 Dec. n. au fost 

chirotouiți întru presbiteri dnii losif Goinboș 
i Petru Hădan, acest din urmă pentru pa- 

rochia Rădulești, tract. Dobra.
*

Cabinetul austriao Wittek încă 
și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. 
După-ce cu ajutorul § lui 14 a isprăvit 
unele afaceri de stat, își va da acum 
demisia. Ca urmaș al seu se zice că ar 
fi fostul ministru de interne, Dr. Korber

*
Urmașul Papei. Papa Leo și-a numit deja 

pe urmașul seu. este gardinnlul Gotti, care a 
fost recomandat din partea Papei tuturor car
dinalilor, ca cel mai vrednic de a ocupa 
Scaunul sfânt.

*
Tulburări în Boemia. Din Pruga 

se vestește, că pe insula Sofia de-acolo 
s’au petrecut mari tulburări. Publicul 
cerea ca musica militară se cânte cân
tece naționale cehe; dar’ ea n’a voit, ci 
a plecat, fără se satisfacă publicului, care 
apoi a erupt în strigăte de „Abzug“ la 
adresa ei, după aceea au rupt toate 
decorațiunile negru-galben. Poliția abia 
a putut restabili ordinea.

*
Istoricul regimentelor. Istoricul regimen

telor austro-ungare, precum si luptele la care 
au luat parte, în urma hotărîrii cercurilor mi
litare, se vor tipări în limbagiu cât se poate 
de poporal și st- vor împărți în limba lor ma
ternă

*
Wlassics pe ducă! In cercurile 

politice din Budapesta se vorbește, că 
ministrul Wlassics și-a dat demisia. 
Două sunt căușele acestei dimisionări: 
una afacerea fostului profesor Varga 
Otto și a doua afacerea rentei școale- 
lor din Brașov.

*
Hotelul Suveranilor. Din Paris se scriu 

următoarele: Regimul francez a închiriat cu 
60.800 franci hotilul unui medic de dinți, 
răposat în anul trecut, pe seatna familiilor prin
ciare ce vor lua parte la exposiția din 190(). 
Hotelul e situat într’un parc foarte frumos. 
Lângă acel hotel s’au mai zidit multe alte 
clădiri frumoase, pe seama altor notabilități.

*
Român viteaz In armata Burilor. Intre 

alte suprinderi, râsboiul dintre Englezi și Buri 
ne înfățișează, și vitejia fără seamăn a unui 
Români Numele lui este Petru Leu.tian din 
Iermata (aproape de Arad). Foile ungurești 
sunt pline de amănunte despre vitejia aces
tuia. Eată, ce s’a întâmplat cu acest Român 

Fiind el în Africa, a plecat și el în răsboiu 
în oștirea Burilor. Chiar la începutul lupte
lor, Englezii au prins un colonel Bur. Leuș- 
tian însă și câțiva tovarăși văzând primejdia, 
cu un curagiu, pe care numai Românii îl au, 
s’a năpustit asupra Englezilor, cari duceau 
deja legat pe colonelul bur. S’a început a- 
tunci o luptă, piept la piept, în care a căzut 
și dintr'o parte și dintr’alta. Pe colonel l’au 
mântuit însă din mânile Englezilor și au mân
tuit și cinstea Burilor I Aflând generalul Jou- 
bert despre această vitejie a Românului, l’a 
înaintat făcându-’l sublocotenent, din soldat 
de rând ce a fost. *

Regele Alexandru în Vie na. 
Se vestește, că regele Alexandru, cu 
ocasiunea audienței ce a avut-o în Viena 
la împăratul nostru, a dăruit acestuia 
marea cruce a ordului Marele Milosch. 
In onoarea Regelui s’a dat apoi seara 
un dineu în sala de marmoră. După 
dineu s’au dus împreună la operă.

*
Petrecere de dans vor arangia damele 

române din Lipova, în favorul copiilor săraci 
dela școalele române din Ioc în 9/21 Ianuarie 
1900 în sala >Archiducelui Iosif«.

*
împușcată din întâmplare. Joiiin 21 Dec. 

n. magazinerul unei fabrici din Budapesta, se 
preumbla printre lucrători cu îevolverul în 
mână. Deodată revolverul se descarcă și 
glonțul intrase în peptul unei fete din apro
piere, care îndată a căzut moartă la pământ.

*
Biserică arsă. In 24 Dec. la 7 și jum. 

ore seara, a isbucnit toc în biserica din Pa- 
loșcni, arzând jâna în fundament, neputân- 
dn-se nimic scăpa dinti’însa.

*
Ceva despre tricolorul românesc. In 

fața goanei intri prinsă de guvernul bucovi
nean împotriva tricolorului românesc, dl Dr. 
I G. Sbiera, profesor universitar în Cernăuți 
și membru al Academiei-Române, a ținut să 
lămurească într'o broșură apărută de curând 
istoricul și însemnătatea acestui tricolor pen
tru poporul român din Bucovina. Originea 
tricolorului pentru Românii dm monarchia 
austro-ungară, dl Sbiera o găsește în anii de 
icvoluție di la 1848 si 1849, când mai întâi 
Ardelenii și pe urmă și Bucovinenii an ridi
cat o flamură proprie, drept simbol al liber
tății naționale și al credinței neînfrânte cătră 
dinastia habsburgică. Colorile flamurei aces
teia erau la început: vânăt, ro,u, alb, cari al
cătuiau o parte din însemnele eraldice vechi 
ale Transilvaniei. Românii însâ, văzând că 
Maghiarii răsvrătiți împotriva Tronului aveau 
și ei coloarea albă în tricolorul lor, au înlo
cuit-o cu cea galbenă și au stabilit astfel tri
colorul de astăzi. Partea aceasta întregitoare 
au luat-o din tricolorul negru-galben al Atis- 
triacilor, atătându-’și și prin acest procedeu 
lealitatea cătră împăratul. De-atunci până azi 
colorile acestea s’au păstrat.

*
Nenorocire, In ziua de Crăciun două fe

mei si cu un băiat din Alt-Ausse voiau să 
treacă peste un lac înghețat. Când au fost 
pe la mijlocul lacului, ghiața s’a spart și 
toți trei s’au înecat.

*
Fabrica de mașini din Berlin, care poartă 

firma Hoppo. a ars până în temelii, dim
preună cu toate mașinile ce se aflau în ea. 
Peste 600 de lucrători au rămas fără pâne

*
Dramă familiară. Muncitorul Alexander 

Dez 6 dn Hodinezo-Văsăihely s’a dus zilele 
trecute la casa părintească a soției sale, care 
l’a părăsit, pentru a cerca a duce-o earăși cu 
sine. Dar’ n’a aflat-o acasă, ci numai pe un 
ficior al lor, ca de vre-o 19 ani. El de mâ
nie a început a strica mobilele de prin casă. 
Feciorul l’a rugat să aibă pace, dar’ n’a voit 
să-’i dee ascultare. Atunci a venit și cela
lalt fecior și amândoi au bătut apoi grav 
pe bătrânul lor tată.

*
O vânătoare de vultur. Mercuri în 20 

Decemvrie n. un vultur rănit și-a luat sbo- 
rul spre stația de sud a Vicnei. Aci s’a așe
zat sub un car. Lucrător i văzându-’i au voit 
să-’l prindă, dar' el a sburat pe coperișul 
unei case din apropiere, unde totu-i a fost 
prins, căci nu mai avea putere de sburat. 
Aripile lui sunt de aproape 3 metri. El va 
fi dăruit grădinei de animale din Schfinbrunn.

*
Sinucidere. Comptabilul comitatului Zom- 

bor, Eugen Kanyo, a fost osândit la temni
ță pentru un duel avut de curând cu un 
oficer. După-ce și-a împlinit pedeapsa, el 
încă In acea seară s’a dus într’o cafenea, 
unde de nou a avut un schimb de vorbe 
cu un locotenent dela honvezi, care trăgând 
sabia i-a tăiat o urechie. Comptabilul de 
rușine s’a sinucis.

*

O înmormântare țigănească, de cele 
prima! In orașu Neuendorf 1 Potsdam, a fost 
de curând o rară înmormântare țigănească. 
A murit primașul unei bănzi, bătrân de 69 
ani. Banda și-a așezat pe dada mort în curtea 
hotelului unde a cântat el mai mult. Fiindcă 
fusese meșter mare în jocul arcușului său, 
acum la moarte să și îmbulza orașul tot să-i 
vadă sicriul și prohodul și tot. Ce-au făcut 
Țiganii dac’au văzut că li-’i apa la moară? 
Au pus taxă de întrare pentru cei-ce vor să 
între în curtea cu sicriul, să vază pe vodă lor 
mort! 10 bani de cap de om. Și au adunat 
o grămadă de pițule. Țigancele au făcut și 
ele bani, dând de noroc în jurul sicriului cu 
mortui.

înmormântarea a fost de tot prima. 
Sicriul a fost dus pe cel dintâi car de morți 
din oraș. înaintea lui mergea banda pe care 
o conduse vaivoda și cânta din cântările iu
bite ale răposatului. După ei urma preotul 
cu corul bisericii, apoi sicriul, apoi Țiganii 
tânguitori, cu haine cernite și zdrănțuite. Mai 
minunate erau fetele răposatului, cari nu-’și 
.sfășiase și cernise numai hainele, ci își zgă- 
riaseră cu unghiile tot obrazul, de durere, 
de erau toate roșii și sângerate!...

In sicriu i-au pus lui Vodă Țiganii cer
neală, peană și hârtie, ca să le scrie de pe 
cealaltă lume, nesmintit!

FEL DE FEL
Un ovreu din Iași, având oare-care inte

rese la tîrgul Herța, a plecat cu un cărăuș 
Român. Pe atunci nu erau căi ferate. Ajun
gând la o cârcimă, aproape de marii codri 
ai Herții, vechia cuib al hoților prin cari tre
buia se treacă, după-ce Românul își odichni 
caii, voi se plece, dar' fiind cam de cu seară, 
Ovreul zicea cu stăruință: — Badi Ivoni, știi 
ci? Nu-i mergi pi codri lui Herțili, ești nopt; 
pi mini bați inimili cum limbili pi clopiti, 
las numai mergi iu tem chi oții huțu-mai; 
acoli, nu-i faci Ia cap a niu bacluc.

Ha, ha, ha! Tare ești posnaș, jupâne Lei- 
bule! Da nu te mai teme și să n’ai habar, 
că doar’ ești cu mine. Și-apoi del chiar să 
se întâmple una ca asta, da-o-ar’ bunul Dzeu, 
istaaa... eram să zic: feri-oar Dzeu Sfântu. 
De, după-cum și suntem în dalba primăvară, 
barem știi că mori într'o pădure mândră cu 
frunză verde, cu miros de flori, în cântul pa
sărilor, și de! pare-mi-se că tot ar fi mai bine 
așa, decât să mori în tîrgul Cucului, în putori 
și în murdărie.

— Știi ci, badi Ivoni di chit cu puduri, 
di chit pășirile pi miros, și florili cu chintic, 
mai bini mori di chif a niu piști balabusta 
niu, piști chipchil a niu.

Sz. 5475 — 1899 tkvi. (632) 1—1

ĂRVERESI HIRDETMENY
A szăszvărosi kir jbirdsăg mint tkvi hatd- 

sâg kozhirrâ teszi, hogy az «Ardeleana» vâ- 
grchajtatdnak Szâmoilla Nicolae lui Krecsun 
vegrehajtăst szenvedâ elleni 100 frt tâkeko- 
veteles es jărulâkai irănti văgrehajtăsi iigyâben 
a devai k<r. tdrvenyszâk (a szăszvărosi kir. 
jbirdsăg) teruleten levd Felkenyâr kozsăg ha- 
târăn fekvo a felkenyâri 958 sz. tjzkben A j- 
132, 133 hrsz. a. foglalt ingatlanra 176 frt, 
A f 1137, 1140 b. hrsz. a. fog. ingatlra 43 frt, 
A + 1431, 1432/1 hrsz, a. fog. ingtlra 117 frt, 
A f 3939—3941, 3943, 3945 hrsz. a. fog. 
ingatlra 11 fit, A f 1247/2 hrsz. ingatlanra 
69 frt, A j- 3631 hrsz. a. fog. ingatlra 4 frt, 
tovăbbă az u. o. 1746 sztkben A f 1589. 
helyrajzi szăm alatt foglalt ingatlanra 14 frt, 
ezennel megăllapitott kikiăltăsi ărban az 1881. 
âvi LX. t.-cz. 156-ănak alkalmazăsăval elren- 
deltetik.

A kârelemnek az 1086/2 hrsz. ingatlanra 
vonatkozd resze elntasittatik, mert ezen in- 
gatlanrdl a vhajtăsi zălogjog măr târfiltetett.

Az ărverâs megtartăsăra hatăi idtîill 1900- 
âvi mârezius ho 9-ik napjân d. e. lOVs ârakor 
Felkenyâr kâzseg hăzănăl megtartandd nyil- 
vănos ăi veresen a megăllapitott kikiăltăsi ăron 
aiul js eladatni fog.

Arverezni szăndekozok tartoznak az in- 
gatlan becsărănak 10°/0-ăt kâszpânzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ăban jelzett ărfolyam- 
mal szămitott ăs az 1881. âvi november h6 
1-ăn 3333. sz. a. keît igazsăgtigyministeri ren- 
delet 8. §-ăban kgeldlt dvadăkkâpes ărtâk- 
papirban a kikdldâit kezâhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a ărtelmâben a 
bănatpânznek a birdsăgt ăl eldieges elhelye- 
zeserdl k.ălltott szabăiyszei U elismcrvenyt ăt- 
szolgăltatni..

Szăszvărosi, 1899. evi deczember hd 12-ân. 
A kir. jbirosăg mint tkvi hatdsăg.

Sâhalmy,
kir. aljbir<5..
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LOTERIA CASEI NAȚIONALE 
Prospect.

>Asociațiunea pentru literatura română și 
cultura poporului român», pe basa concesiunii 
acordate de On. Minister reg. ung. de finanțe 
cu ordinațiunea Nr. 49.522 din 27 Iulie 1899, 
arangiază o

LOTERIE DE EFECTE,
al cărei profit se va folosi pentru ridicarea 
unei Case naționale în Sibiiu, în care se va 
instala un Museu istoric și etnografic român 
și Biblioteca Asociațiunii, etc.

Prețul unui bilet de loterie 1 coroană.
Câștiguri.

1 câștig principal în val. cor. 10.000 = c. 10.000
1 „ . „ „ 3.000 — „ 3.000
2 câștiguri „ „ „ „ 1.000 1» 2.000
5 n • • »» >> 500 2.500

10 ............................... „ 200 >1 2.000
10 «» »» » 100 >1 1.000
20 »> >» H 11 n 75 --- >1 1.500
20 ........................  „ „ 50 ---- ’) 1.000
50 ............................ 20 . . ,, 1.000

100 ........................................ 10 — „ 1.000
219 câștiguri ,, „ ,, f 25.000

Tragerea la sorți se va face în Sibiiu la 
31 Maiu 1900 st. n. în presența unui notar 
public și a unui comisar politic.

Consemnarea câștigurilor se va publica la 
trei zile după tragere. Ridicarea lor se va 
face în decurs de 60 zile dela tragere.

Bilete de loterie se pot procura dela bi
roul Asociațiunii în Sibiiu (N.-Szeben, strada 
morii Nr. 8), și se vor vinde la toate băn
cile românești.

Sibiiu, în Decemvrie 1899.

Comisiunea loteriei.

Redactor responsabil: Petru P. Barițiu

Convocare.
Domnii acționari ai institutului de 

credit și de economii »Corvineana«, so
cietate pe acții, se invită în virtutea 
§-lui 19 din statute la

„MINERVA,, institut tipografic în Orăstie 
r* • —fi

t w

pusă
exe-

tot felul de caractere de litere din cele mai moderne, este 
în posițiune de a putea 
cuta ori-ce comande prompt și 
cu acurateță, precum: Opuri 

societate pe acții in Orăstie 
note, circulare și preț-curenturi, bilete de visită, după

compturi, adrese și anunțuri.
românești. Asigurăm totodată pe cei-ce binevoesc a 
manelele d-lor, că pe lângă promptitudine și acurateță, 
crările sevîrșite în această tipografie, să fie lipsite și

Prețuri foarte moderate!

kSo manele clin afară, se efectuesc

de tipar.

’-CÂ CEJNRA! I !

-j - - - - -

a IY-a adunare generală ordinară
care se va ținea în Hunedoara la 11 
Februarie st. n. 1900 la 2 ore p. m. 
în localul institutului.
Obiectele puse la ordinea zilei sunt:

1. Raportul anual al direcțiunii des
pre starea întreprinderii peste tot și 
despre resultatul anului al IV-lea de 
gestiune în special.

2. Raportul comitetului de suprave
ghere.

3. Darea absolutorului direcțiunii și 
comitetului de supraveghere.

4. Decisiunea asupra împărțirii pro
fitului curat, realisat în anul al IV-lea 
de gestiune.

5. Fixarea marcelor de presență 
pentru membrii direcțiunii și ai comi
tetului de supraveghere pe anul de ges
tiune 1899 și pentru viitor.

6. întregirea postului de cassar de
venit vacant prin moarte.

7. întregirea unui loc devenit va
cant în direcțiune.

8. Alegerea comitetului de supra 
veghere pe un nou period de 3 ani.

9. Eventuale propuneri ivite în ca
drul §-lui 28 din statute.

10. Exmiterea alor 2 acționari pen
tru verificarea procesului verbal.

Domnii acționari, cari voesc a par
ticipa la adunare în persoană sau prin 
plenipotențiați, sunt rugați a-’si depune, 
în înțelesul §-lui 20 din statute, la cassa 
institutului, acțiile eventual documentele 
de plenipotență, cel mult până în 10 
Februarie st. n. 1900.

Hunedoara, Decemvrie 1899.

(630) 2-2 Direcțiunea.
1

Tipografia aceasta este prov$zută cu cele mai bune mijloace tcchnice și fund 
bine asortată cu ___ ___ _________

„Minerva“ inst. tipografic,
si broșuri, placate, bilete 
de logodnă .și cununie, 
carte și epistole, couverte 
in toata marimea, v.*v y i-- ——— —----- , ------- —— -—-—, ,
plac și cerere, registre și imprimate pentru toate speciile de serviciuri, bilanțuri,

‘ Tipărituri de tot felul pentru băncile
i ne onora cu co- 

ne vom nisui ca lu
de erorile

Sz. 5431/1899. tlkvi. (631) 1-1

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A szâszvărosi kir. jărâsbirdsâg mint telek- 

konyvi hatdsăg kozhirră teszi, hogy Opinkâr 
Avrăm v^grehajtatonak Baciu Ioan lui Ioan 
vdgrehajtăst szenvedd elleni 22 frt tdkekbve- 
telăs ăs jărulăkai irânti văgrehajtăsi ilgyăben 
a ddvai kirdly torvenyszăk (a szăszvărosi 
kirăly jărăsbirdsăg) tertlletdn levd, Felkenydr 
kozsegben fekvâ, a felkenyeri 49 szămu 
tjkonyvben A f 84/2 hrsz. ingatlanra 18 frt, 
A f 457, 458. hrsz. ingatlanra 396 frt, A f 
933—210 hrsz. ingatlanra 16 frt, A f 1718, 
1720. hrsz. ingatlanra 16 frt, A f 1881, 1882. 
hrsz. ingatlanra 64 frt, A f 1754—1756 hrsz. 
ingatlanra 33 frt, A f 1846 hrsz. ingatlanra 
36 frt, A j- 3182, 3183 hrsz. ingatlanra 116 frt, 
A f 4203 hrsz. ingatlanra 7 frt, A f 4311 
hrsz. ingatlanra 53 frt, A j- 4488 hrsz. in
gatlanra 89 frt, A f 5068 hrsz. ingatlanra 
15 frt, az u. o. 520 szămu tjkânyvben A f 
933/270 hrsz. alatt foglalt ingatlanra 1 frt, ăs 
az u. o. 570 szămu tjkdnyvben A f 1862 

■ ■...........................................•

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

BUMBAC DE BĂTUT și AȚĂ DE URZIT, aduse din cele mai 
bune fabrice, se pot căpăta^cu prețuri foarte ieftine la subscrisul.

Totodată aduc la cunoștința celor-ce au trebuință, că pregătesc

5

în timp scurt și cu preț moderat

® ® ® HAINE DE CĂLUȘERI ® ® ®
HI

* pe cari le vend, le dau în folosință, ori, la cerere, le fac anume.

1 Cu deosebită stimă

(5,7)5- Ion Lazaroin,
negustor în Orăștie (Szâszvâros).

hrsz. alatt foglalt ingatlanra 7 frtban ezennel 
megăllapitott kikiăltăsi ărban, az 1881. dvi 
LX. t.-cz. 156 §-nak alkalmazăsăval eliendelte 
6s hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok az 
1900. âvi mârozius ho 9-ik napjân d. e. 10 
ârakor Felkenyăr kozseg hăzânăl megtartandd 
nyilvănos ărveresen a megăllapitott kikiăltăsi 
ăron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szăndăkozdk tartoznak az in
gatlanok becsărănak 10%'ăt keszpănzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ăban jelzett ărfolyam- 
mal szămitott ăs az 1881. ăvi november hd 
1-ăn 3333. szăm alatt kelt igazsăgiigyministeri 
rendelet 8. §-ăban kijelolt dvadăkkăpes er- 
tăkpapirban a kikiildâtt kezdhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a drtelmăben a 
bănatpănznek a birdsăgnăl elâleges elhelye- 
zăsărdl kiăllitott szabălyszerti elismervănyt ăt- 
szolgăltatni.

Szăszvăroson, 1899. deczember hd 12-ăn. 
A kir. jbir. tkkvi hatdsăga.

Sâhalmy, 
kir. albirii.
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