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nuntă' singuratic 10 bani.

Dr. Corneliu Jure st.

Procesele noastre.
Lugoj, 5/18 April 1905.

Scurt! A combate proectul lui 
Berzeviczy înseamnă a agită con
tra Maghiarilor, căci acest proect 
este sinteza indrituitelor postulate 
ale statului maghiar. 

r A luă la răfuială năsdrăvăniile 
debitate de Bănffy, deși sunt în 
vedită contrazicere cu legile pozi
tive și cu legalitatea peste tot. 
este iarăși agitațiune contra națio
nalității maghiare, căci baronul 
Bănffy întrupează o parte din as- 
pirațiunile poporului maghiar.

Acuzatorul public ne-a spus ace
ste franc și fără perdea, iar jurații 
au aprobat pe deplin punctul de 
vedere al acuzatorului. o __

Cinci articoli au fost incriminați sale, trebue 
și cinci întrebări s’au pus juraților, ca să taie Românilor pofta de a 
Și toate cinci concludeau în agita- se mișcă atunci când pentru poli- 
rea poporului român contra Ma- tica din Budapesta este incomodă 
ghiarilor, deși în nici unul din ar- această mișcare.
ticoli n’a 1— ....... .........— — — ,
glii ari și cu atât i 
agitarea poporului român contra 
poporului maghiar.

Verdictul juraților a fost uniform 
la toate cinci întrebările. Cu mai 
mult de 7 voturi s’a răspuns la 
fiecare articol, că conține agita
țiune contra poporului maghiar, și 
s’au declarat acuzații vinovați de 
delictul agitării naționalității ro
mâne contra Maghiarilor. Domnii 
Dr. Cornel J u r c a și M. G a ș p a r 
în câte două cazuri, iar dl Dr. 
Stefan Petrovici îi. un caz.

Și tribunalul încă a declarat din 
partea sa pe acuzați de vinovați și 
a măsurat pentru cei cinci articoli 
incriminați o pedeapsă de 2 ani 
recluziune și lOoO cor. amendă în 
bani.

Dl Mihaiu Gașpa r e condamnat 
la 10 luni temniță de stat și 400 
cor. pedeapsă in bani.

Dl Dr. Cornel Jurca la 8 luni 
temniță de stat și 400 cor. pedeapsă 
în bani, ear

Dl Dr. Ștefan Petrovici-----
luni temniță de stat și 200 cor. pe
deapsă în bani.

Eată rezultatul pertractării.
N’am mers cu iluzii la această 

pertractare și deși ne știam pe de
plin nevinovați de delictele ce ni-se 
impută, căci avem deplina con- 
știență a faptelor ce săvârșim, 
totuși am cam știut ce ne așteaptă.

Cu toate aceste am avut parte
de surprinderi.

Dl procuror, acuzatorul public, 
k și-a permis un limbagiu pe care nu-1 

putem caracteriza mai de aproape 
decât ca un eflux al celei mai inso
lente ure contra noastră. A agitat 
în fel și formă. Ne-a pus îb vedere i

stinctelor de rassâ, cari în o țară 
cum este Ungaria, în- 

nu|seamnă deadreptul provocarea in- 
o evitabilei catastrofe.

Și acest mod insolent de acu- 
ne-a

Și pentru ce toate aceste?!
în duplică ne-a spus-o. L-a scă-: poliglotă, 

pat gura ori a spus-o amune. 
știm. Dar fapt este, că ne-a dat 
explicară care trebue să fie fixată.

Dl procuror a făcut aluziune la zare al acuzatorului public 
actualele frământări politice din surprins tocmai în actuala fază a 
jurul nerezolvatei crize și la lupta crizei, când 
ce are să o susțină poporul ma- ca pătura inteligentă a.poporului 
ghiar pentru eluptarea postulatelor maghiar să înțeleagă, că fără noi 
sale. Și în lupta aceasta are popo
rul maghiar trebuință de liniște independența țerii și nici pune pe 
interioară După ce însă în toate baze trainice viața publică a țerii. 
părțile locuite de Români ale țerii 
se observă o mișcare a poporu
lui, trebue dela început pus zăgaz 
acestei mișcări, trebue suprimat to
tul ce ar putea împiedecă poporul 
maghiar în lupta^ pentru drepturile

* «statuit exemplu»

ar trebui să fie logic,

nu se poate eluptă cu succes nici

Timișoara. 4 17 April 1905.

— Raport sprciat —

Precis la orele 9 ne-am prezentat 
societatea acuzaților Dr. Ștefan 

Petrovici, Dr. Cornel Jurca și Mihail 
âașpar și a apărătorului Coriolan Bre- 
iiceanu la tribunal. Eră încă puțin pu
blic. Jurații se adună anevoe.

In curând își face apariția șî acu- 
Și aceste explicări ale d-lui pro- zatorul public Paul J a k a b f f y, bărbat 

încărunțit înainte de vreme și vedit 

dusele presei șoviniste din ultimele Presidentul tribunalului, Bela S a lac 
zile, așa încât în acest caz nu bătrân cărunt cu față simpatică își ia 
avem să tragem la îndoială since- locul și arangează acte. încet, încet 
ritatea explicării ce ne-a dat dl *ncePe să vină șî public, luând loc în 

... partea rezervată a salei. Nu este tre
at uza oi pu ic. buință de bilet de intrare. Inteligența

Scurt zis, i
cu cazul suprimării drepturi-! 
lor cardinale ale țerii, pentru ca 
șovinismul să poată mai 
stoarce dela Viena mult 
tele postulate.

Libertatea de presă 
drept cardinal al constituționalis-I 
inului parlamentar ca și dreptul 
liberei întruniri.

Dar aceste drepturi se reduc 
pentru noi la zero, căci noi nu ne 
putem întruni decât cu voia înaltei 
stăpâniri și nu putem discută la 
aceste întruniri decât ceea-ce ne 
permite înalta stăpânire.

Și earăși nu ne este permis a
■ luă la critică nici pe baronul Bănffy. 
; nici șovinismul și nici mucegăitul 

i la 6‘Proect Berzeviczy. căci toate
i aceste nu înseamnă altceva decât 
a comite delictul agitării contra 
naționalității maghiare.

Astfel apoi suntem scoși și din 
cadrele vieții constituționale și lip
siți și de libertatea cuvântului vor
bit și scris. Și toate aceste pentru 
a acceleră deslegarea crizei 
în sensul dorit de șoviniști.

Fatală miopie!
Vom suportă liniștiți consecven

țele verdictului și sentenței dela 
Timișoara. E mare jertfa ce adu
cem. Dar o aducem cu fruntea ri
dicată și suflet împăcat, căci chiar 
nemărginita insolență a acuzato- 

; rului public ne-a dovedit, că nu

fost vorba nici de Ala-, < 
mai puțin de, curor se acoper pe deplin cu pro-

în

avem de a fare aici are intrare liberă, țerani sunt opriți.
La masa presei, afară de ziarele 

din loc, este reprezentată «Tribuna» 
dela Arad prin dl S. Bocu și, bine 
înțeles, ziarul nostru.

La orele 9'/» apare tribunalul (Pre
sident Bela Sa lac, votanți Francisc 
Paraszty și Dr. Ioan S z â s z) în sală 

1 și presidentul deschide pertractarea 
admoniând publicul să nu turbure cu 
aprobări ori desaprobări mersul per
tractării.

Cheamă acuzații și după ce ia obici
nuitul național, le designează locul pe 
banca acuzaților.

Se cetește lista juraților. Din cei 
ordinari sunt 27 de față. Pe unul îl 
absolvă din cauză de morb.

Acuzații declară, că nu uzează de 
dreptul a respinge jurați. Procurorul 
însă uzează de acest drept și epuizea
ză acest drept respingând îndată la 
început 7 jurați sorțiți.

Presidentul declară curtea cu ju
rați constituită. (între jurați nu este 
nici un Român).

Curtea de jurați se constitue din 
cetățenii: Ioan K a ss a y, Iuliu Kon- 
csek, Max Lovy, Ludovic Le n k ey, 
Rudolf Karrasz, Ludovic Hilt, 
Eduard K 1 e m p a y, Mauriciu Feier- 
1 i c h t, Iosif K r a y e r, Dr. Gâza K o r- 
niss, Stefan Ferenczy și Emil 
Lo v a g.

Jurații depun jurământul.
Presidentul dispune cetirea actului 

acuză.

în ticnă 
declina-.

este un

de

chiar șl «furor hungaricus», obezi și■ poate invocă dreptatea și legea pe 
furci pentru a ne dripi. 'partea sa, ci numai ațițaiea in-

Actul de acuză.
Datat din 27 Februarie 1905 și 

semnat de procurorul regesc Jakabffy 
conține aproape numai parafrazarea 
pasagelor incriminate și reproduse un
gurește în o traducere superficială și 
foarte defectuoasă.

Se susține acuza contra d-lui Mi
hail Gașpar diacon în Lugoj ca au-

tor pentru articolii secundari «Ne 
trebuesc fapte (Nr. 97) și «Care 
e ținta?» (Nr. 99) incriminate fiind 
în deosebi următoarele pasage :

Din «JV7? trebue ftc fapte* :
«Starea actuală seamănă cu un ci- 

miter întins, în care un popor menit 
a fi mare în lume și-a îngropat spe
ranțele sale, și-a îngropat toate dori
rile lui. Nimic nu conturbă tăcerea -- 
vălul urât al indolenței ne-a cuprins 
pe toți — căci nu ne mai mișcăm. 
Pentru Dumnezeu! Aceasta să fie oare 
urmarea sângelui vărsat de strămoși, 
urmarea faptelor mărețe, cari au lu
minat continentul Europei bătrâne?! 
Acum să predăm steagul purtat cu 
atâta glorie în noianul vremilor — ar 
fi o rușine, ar fi o pată, care ar con
turbă liniștea părinților adormiți în 
credința, că suntem vrednici de a fi 
urmașii lor».

« . . . . am ajuns acolo, încât azi 
în această țară — străină de noj 
prin purtarea ei — noi Românii re
prezentăm heloții Spartei, față de cari 
totul e permis».

«în numele trecutului sfânt și glo
rios, în numele strămoșilor, cari nu 
vor puteă dormi în pământul părăsit 
mișelește de nepoți — să ne trezim!

«Timpul, în care trăim, cere dela 
un popor, care ține la viață — fapte ! 
Să desbrăcăm rugina ce pare, că ne-a 
amorțit membrele, atât de temute în 
trecut. Să ne aducem aminte, că fără 
jertfe nu se poate nimic, iar jertfele 
se aduc numai prin fapte.

«Faptele numai ne vor puteă duce 
la mărire, după cum iarăși numai 
dânsele ne pot pregăti mormântul.

«Să dăm deci la o parte neînțele
gerile, cari ne sfâșie, și veleitățile 
confesionale, cari ne duc la ruină, și 
să ne organizăm, să fim pregătiți, căci 
în față ne stă înspăimântătoarea lo
zincă: A fi sau a nu fi! E timpul 
suprem ca să astupăm abisul cel mare 
ce desparte opinca de ghetele de lac, 
să ridicăm cu adevărată iubire de 
neam poporul la noi, să-l însuflețim, 
să-l pregătim, ca mână în mână cu el 
să putem prim! cu demnitate mănușa 
aruncată în fața noastră strigând: 
«Acum putem vorbi».

«Pănă atunci însă nu. Poporul 
însă îl putem atrage numai cu fapte, 
căci ele atrag, pe când vorbele numai 
mișcă.

«Fapte să-i arătăm și el va fi eu 
noi. Și când ca un zid puternic mili
oanele lui vor sta la spate gata de a 
ne sprijini măcar șî în contra iadului 
— atunci noi am învins.

<Fapte dar, căci oameni avem! 
Fapte, cari să însuflețească inimile 
amorțite, cari să ridice conștiința umi
lită a neamului nostru. Organizați 
odată, închegați în simț și în gândire, 
noi vom începe lupta, noi vom pro
vocă, fără să așteptăm ca alții să ne 
provoace. Căci tăria lor azi e numai 
slăbiciunea noastră. Fapte dar, ca să 
vadă cu cine stau în față.

«Atunci să vină ce va veni, ne va 
află gata, vom ști că :

Horia bea, Horia plătește!»

Din *Care e ținta? •••»
«Scopul este: totul să fie maghiar, 

oameni, animale, pământ, apă, aer, 
pâme, îmbrăcăminte, minte, suflet, -r cu 
un cuvânt tot și toate. Dar deoarece 
paserilor nu le poate porunci să cânte 
«Jaj de hunczut a nemet», nici anima-
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lelor să latre, să urle, să sbiere în 
limba milenară, a gândit una și bună 
și ’și-a zis:. Dacă nu pot să poruncesc 
regnului animal, este aici regnul omenesc 
foarte împestrițat, acestuia îi voiu po
runci și’l voiu sili să se supună.

Și așâ s’a născut odiosul proect 
de învățământ, care pe noi Românii 
ne-a jignit atât de mult și care ne ame
nință isvorul vieții noastre: limba...»

Contra d-lui Dr. Stefan Petrovici, 
advocat în Lugoj, ca autor, se sus
ține acuza pentru articolul de fond din 
Nr-ul 99 și în deosebi pentru pasagele :

«Nu este zi dela Dumnezeu să nu 
ni-8e zică, că agităm în contra statu
lui. Noi am spus-o de repețite-ori, că 
nu noi suntem agitatori primejdioși 
statului, ci aceia, cari zi de zi creează 
și trec în legislația și administrația țerii 
teorii; ce sunt de natură a produce în 
popoarele nemaghiare din patrie con
vingerea, că nu mai pot trăi în comu
nitate cu Maghiarii».

«Da! Suntem agitatori, însă nu în 
contra statului, ci în contra nedreptăți
lor, ce ni-s’au făcut și ni-se fac. Da! 
în acest înțeles suntem agitatori, dar 
în acest înțeles avem șî dreptul șî da- 
torința națională și etică să fim agitatori».

Contra d-lui Dr. Cornelia Jurca 
advocat în Lugoj, pentru publi
carea articolilor de fond din 
Nr-ii 96 și 97 sub titlul «De mor- 
tuis...» și îndeosebi pentru pasagiul 
următor:

«Am văzut și am simțit hidra șovi
nismului stăpânitor urmărindu-ne clipă 
de clipă în toate manifestările vieții 
noastre și o vedem și simțim neîntre
rupt sufulcându-se tot cu mai mare 
îndrăsneală și vătămându-ne tot cu mai 
mare nemilă viața noastră publică, 
socială, culturală și religioasă. Balele 
veninoase ale acestui șearpe hălos — 
boa constrictor maghiar — ung într’una 
trupul nostru național și încolăciturile 
lui ucigătoare tot mai mult omoară pu
terea de rezistență a națiunei noastre, 
cu scopul vădit, ca cu atât mai ușor 
să ne poată înghiți, ca să perim în 
pântecele lui diavolești.

Vii cu vii, stăm la luptă și — chiar 
să sprijinească puterea statului, și a 
iadului, mișelescul scop — luptăm, și 
lupta Români ne-a aflat, Români ne va 
lăsă! Dar șovinismului barbar nu-i e 
destulă lupta cu cei vii, ci ca o hienă 
flămândă șî de mortuis — de cei morți 
— se leagă, morților în coșciug nu le 
dă pace, ci șî pe morți vrea să-i facă 
sateliți scopului de desnaționalizare.

Ascultați!»
Actul de acuză se închee cu urmă

toarea concluziune:
«Luând în considerare, că ten- 

dența conținutului articolilor ci
tați și în deosebi tendența conținutului 
citat este fără, îndoială aptă a 
agită naționalitatea română din 
Ungaria contra Maghiarilor, a tre
buit prin urmare să se ridice acuză 
pe baza §-lui 33 al legei de presă, 
care stabilește responzabilitățile, contra

Mihail G a șp a r, ca autor pentru 
2 cazuri,

Dr. Stefan Petrovici ca autor 
pentru 1 caz, și

Dr. CorneliuJurea, ca redactor 
responzabil pentru 2 cazuri

de agitațiune, circumscrisă ca de
lict în al. 2 a § 172 al cod. pen.»

Interogatorul și probațiunea.
Mihail Gașpar declară, că este auto

rul articolilor «Ne trebuesc fapte» și 
«Care e ținta ? ...»

Declară, că după convingerea sa 
nu conțin agitațiune și nu se simte 
vinovat.

A scris articolii din incidentul 
proectului de lege Berzeviczy.

Dr. Ștefan Petrovici declară, că este 
autorul articolului de fond din Nr. 99.

Nu se simte vinovat.
N’are alta de observat, decât că 

traducerea e defectuoasă, din care 
eaiiză a prezentat o traducere fidelă.

Presidentul declară, că asupra che- 
stiunei se va reveni.

Dr. Cornel Jurca declară, că nu este 
autorul articolilor «De mortuis»... din 
Nrii 96 și 97, dar primește răspunde
rea pentru publicare.

Nu găsește nimic punibil în arti- 
coli și nu se simte vinovat.

Declară mai departe, că acești doi 
articoli constitue un singur articol în 
două părți și sunt o polemică cu arti
colul lui Bânffy «înmormântarea 
lui Janicsăry», apărut la 28 August 
1904 în «Pești Hirlap», din care cauză 
cere să se cetească șî acest articol.

Presidentul promite a reveni asu
pra chestiunei.

Terminându-se interogatorul se dă 
cetire articolilor incriminați în între
gime, traduși ungurește.

După cetirea traducerii oficiale a 
articolului de fond din Nrul 99, scris 
de dl Dr. Stefan Petrovici, se admite 
șî cetirea traducerii prezentate de au
tor. însuși presidentul cetește această 
traducere.

Dl Coriolan Brediceanu, ca apărător 
al d-lui Gașpar, cere să se dea cetire 
«Memorand »-ului prezentat de episco
patul rom. gr. or. contra proectului 
de lege Berzeviczy, ca să arăte 
că factorii competenți ai bisericei noa
stre au luat poziție șî mai declarată 
contra proectului de lege decât acuza
tul în articolii incriminați.

Procurorul n’are nimic în contra, 
căci ține să asigure cea mai largă li
bertate apărării, observă însă că «Me- 
morand»-ul din chestiune e prezentat 
guvernului și nu e menit pentru pu
blicitate, prin urmare nu poate formă 
obiectul unei acuze.

Tribunalul se retrage și respinge 
atât cererea d-lui Brediceanu privitor 
la cetirea Memorandului episcopatului, 
precum șî cetirea articolului lui Bânffy 
din «Pești Hirlap».

Gu aceste declară presidentul pro
cedura de probațiune ca încheiată și 
învită pe procuror să prezente între
bările.

întrebările sunt identice față de 
fiecare articol, întru cât întreabă se
parat despre fiecare articol, de conține 
i agitarea naționalității române 
contra Maghiarilor.*

Dr. Petrovici cere să se elimineze, 
ca ofenză la adresa Românilor, euvân- 
tul «olăh» din întrebare și să se înlo
cuiască cu «român».

Dr. Jurca cere ca ambii articoli «De 
mortuis» să fie cuprinși în o singură 
întrebare, căci sunt un singur articol.

Tribunalul se retrage pentru a 
decide.

La orele 742 redeschide presidentul 
ședința și publică întrebările stabilite 
conform propunerii dlui Dr. Petro
vici, înlocuindu-se cuvântul «olâh» cu 
«român». Cererea dlui Dr. Jurca ca 
cei doi articoli să se iee într’o singură 
întrebare, nu se ia în considerare.

Dr. Jurca anunță caz de nulitate. 
Urmează rechisitorul.

Pledoariile.
La orele 11 și 50 începe acuzatorul 

public rechisitorul, care fără de a se 
ocupă de delictul imputat articolilor 
incriminați, bâjbăe de invective la 
adresa Românilor și închee cu un 
apel emfatic la adresa patriotismului 
juraților.

Vom aduce acest rechisitor în ex
tras mai larg, ca să-l supunem jude
cății publicului nostru cetitor.

Terminând procurorul la orele 1, 
se suspendă ședința pănă la orele 3, 
când ia cuvântul dl Brediceanu ca 
să reducă la valoarea lor adevărată 
expunerile tendențioase ale acuzatoru
lui. Vom aduce șî acest mare discurs 
mai pe larg, care a ținut 1 oră și ju
mătate. După apărător au luat cuvân
tul acuzații Dr. Petrovici și Dr. 
Jurca, vorbind cu multă demnitate 
și bărbăție. Vom aduce în extras șî 
aceste discursuri.

Au urmat apoi duplica și replicele, 
bogate în momente agitante, și când 
s’au retras jurații să-și spună verdic
tul, eră deja ora 7.

Verdictul.
După o consfătuire de 7, oră și-au 

făcut jurații apariția, în al căror nume 
a comunicat verdictul dl Dr. Geza 
Korniss.

La toate 5 întrebările au răspuns 
afirmativ jurații, declarând pe dl Mi
hail Gașpar vinovat în 2 cazuri de 
agitațiunecontranaționalității maghiare, 

pe dl Dr. Ștefan Petrovici pentru 
un caz și pe dl Dr. Cornel Jurca pen
tru două cazuri de aceeași agitațiune.

Sentința.
La orele 8 seara a publicat apoi 

presidentul verdictul, prin care sunt 
condamnați

Mihail Gașpar la 10 luni temniță de 
stat și 400 cor. pedeapsă in bani.

Dr. Stefan Petrovici la 6 luni tem
niță de stat și 200 cor. pedeapsă In bani

Dr. Cornel Jurca la 8 luni temniță 
de stat și 400 cor. pedeapsă In bani.

Acuzații au anunțat recurs de nu
litate !

Mandatul deputatului Dr. A. Vlad.
Vineri a pertractat comisia V cenzură- 
toare a dietei jalba prezentată dietei 
contra mandatului lui Dr. Aurel Vlad, 
ales deputat în Orăștie. Subscrietorii 
jalbei au adus ca motiv pentru nimi
cirea mandatului agitațiunea con
tra națiunei maghiare și terorizarea 
alegătorilor nemaghiari. Apărătorul ale- 
gerei a fost Dr. loan Erdâlyi. Co
misia a respins jalba și a declarat pe 
Dr. Aurel Vlad deputat veri
ficat, pe motiv că datele înșirate 
arată — ce e drept — că s’a comis la 
alegere agitație contra națiunei ma
ghiare, dar aceste date nu sunt cu
prinse în jalbă. Curia a pedepsit pe 
acuzatori să plătească lui Dr. Erdelyi 
1000 cor., ear lui Dr. Gali (susținătorul 
acuzei) 1200 coroane.

Dieta din Budapesta. Vineri și 
Sâmbătă s’a luat la d^sbatere propu
nerea de retorsiune a lui Eotvos și 
s’a primit. Premierul Tisza a depus 
pe biroul dietei datele privitoare la 
penzia fostului president al dietei 
Perczel. Dieta a fost apoi ajurnată 
pănă în 3 Mai n.

Omagiu lui Musicescu.
— Desvâlirea bustului regretatului compozitor 

Gavriil Musicescu la Iași în 20 Martie 
(2 April n.) 1905. —

— Raport special pentru «Drapelul». ~

De loan Vidu. 
(3)

După inaugurare, Asociațiunea ge
nerală a artiștilor din localitate a ofe
rit un banchet în onoarea delegaților 
societăților muzicale din provincie și 
Transilvania, cari au luat part# la 
această solemnitate. A toastat dl Em. 
Panaiteanu Bardasare directorul 
pinacotecei și școalei de belearte etc. 
ca președinte al Asociațiunei artiștilor, 
pentru delegați. Au răspuns Vidu și 
Pauli an. Au mai toastat domnii: 
B u r a d a (profesor de conservator), 
Dragomir (artist dramatic, originar 
din Basarabia), S ocean (profesor de 
contrabas), Mezzetti (directorul con
servatorului), care în toastul seu zice, 
că «înaintea lui Dumnezeu și a celor 
prezenți să legătuește, că va nizuî a da 
avânt muzicei noastre naționale, — unica 
cale adevărată, pe care trebue să mer
gem». Apoi toastează dnii D. I o n e s c u, 
Al. Aur eseu (duhul aranjator al fe
stivităților), V. A tan asiu, Gh. Botez, 
Em. Manoliu, Reinicke, ear dl 
Codrean ne-a declamat două poezii 
proprii despre Moldova și Ștefan cel 
Mare. Mai toastează earăși Dl P a u - 
li an admoniând, că «cele zise și susți
nute aici să nu fie zise numai în chipul 
unui foc de pae, ci faptă să se facă». 
Fiind timpul înaintat, «înainte de a 
plecă spre frontiere» I. Vidu rnulță- 
mește Ieșenilor de buna primire și le 
zice un «bun rămas!» Dl Dragomir 
(basarabian) prin temperamentul seu 
vioiu și entuziasmat ne reține prin un 
răspuns înflăcărat oratoric, început cu 
cuvintele: «Vidule, Vidule! nu uită și 
spune celor dela Voi că șî Basarabia 
a fost acî! Spune-le că Ea trăește și 
cântă «Logojana!» Spune-le să nu-și 
uite de noi, căci «în noi un suflet bate»!

Acî fu momentul și locul unde dă
dură mâna : Moldoveni, Munteni, Tran
silvăneni, Bucovineni, Basarabeni și 
Macedoneni... Și apoi ne-am despărțit...

A doua zi, Luni, după ce vizitarăm 
mai multe instituțiuni de cultură, noi 
cu Muntenii plecarăm cu acceleratul 
spre București și T.-Severin ; ear de 
acî eu cu Vasi peste frontieră.

♦
«Reuniunea română de muzică din 

Lugoj» când a hotărît să ia parte prin 
delegați la inaugurarea bustului lui 
Musicescu, la care a contribuit șî ea 
cu obolul seu, a motivat participarea 
prin următoarele: «La noi Românii și 
îndeosebi la cei din România se cul
tivă multă muzică, dar muzică de aceea 
care trece sub scutul i n t er n a ți o n a- 
lității. Gu această școală, mulți 
streini își fac frumoase parale în țara 
românească; pe când muzica noastra 
poporală e desconsiderată, întocmai 
precum eră odinioară limba română 
pe timpul Fanarioților. Urmarea e. că 
poporul român astăzi e rece față de 
cântările moderne auzite prin biseri
cile lui și pe la diferite festivități na
ționale. Musicescu a observat aceasta, 
și coborându-se la inima poporului ro
mânesc, s’a pus să cultive «limba» mu
zicală a acestui popor. I-a șî succes, 
și urmarea a fost, că «Dela Nistru 
păn’ la Tisa...» astăzi se cântă cu en- 
tusiasm această «limbă» chiar de că- 
tră popor. Musicescu a avut imitatori; 
dar numărul streinilor și al celor cu 
internaționalismul pe buze e 
foarte mare. Cei puțini pot să se des
curajeze și astfel triumful va fi pe 
partea internaționaliștilor. Pen
tru ca să se inspire curaj celor puțini 
spre a propagă curentul pornit de Mu
sicescu în muzica națională, Reuniunea 
română de muzică din Lugoj, care de 
asemenea profesează principiile lui Mu
sicescu, exmite delegații sei, pentru ca 
prin aceasta să poenteze valoarea mu
zicei poporale românești fațădeide- 
ile internaționaliste propagate 
în materie de muzică».

(Va urmă).

Informatiuni.>

Dela Academia română Membrii arde
leni și bucovineni ai Academiei române 
I. M. Moldovan, S. FI. Marian, I. 
Vulcan și I. Teclu au făcut Dumi
necă în 9 April excurziune la Gurtea 
de Argeș, însoțiți de dl ministru Tache 
I o n e s c u, și au fost primiți cu căldură 
de episcopul Timuș al Argeșului. 
Membrii ardeleni și bucovineni ai 
Academiei se bucură de mare simpatie 
și considerațiune în societatea distinsă 
a Bucureștilor. în una din zilele trecute 
au fost primiți de Maj. Sa Regele Garol 
în audiență dnii I. M. Moldovan, I. 
Teclu și S. Fl. Maria n, ear în altă zi 
Iosif Vulcan, At. Marie n eseu și 
loan cav. de Pușcariu au fost invi
tați de Maj. Sa Regina la Palat, unde 
s’a dat o serată. Alaltăeri membrii ar
deleni și bucovineni ai Academiei ro
mâne au făcut excurziune la Con
stanța.

Dl Dr. Cassiu Maniu... liber. Duminecă 
în 16 April n. s’a împlinit anul de 
când dl Dr. Gassiu Maniu, advocat 
în Cluj, a intrat în temnița de stat 
dela Vaț, ca să-și împlinească pedeapsa 
de un an temniță de stat pentru un 
articol scris de Dsa și publicat în fo
stul ziar «Tribuna» din Sibiiu. Astfel 
dl Dr. Cassiu Maniu a ajuns iarăși 
la mult dorita libertate.

t loan Simionașiu, președinte la se- 
dria orfanală și protonotar onorar 
comitatens, membru în directoriul «Șu- 
luțan», membru la «Asociațiunea pen
tru lit. rom. și cultura poporului român ■ 
și membru la «Societatea pentru fondul 
de teatru român», a încetat subit din 
viață Sâmbătă în 2/15 April a. c. in 
Deva la orele 31/, d. m. în anul ai 
67-lea al etății și al 32-lea al fericitei 
sale căsătorii. Rămășițele pământești 
ale scumpului defunct au fost așezate 
spre vecinică odihnă Luni în 4 17 April 
a. c. la orele 4 d. m. după ritul gr.-cat. 
în cimiteriul gr.-or. din Deva. Fie-i ță
râna ușoară și memoria binecuvântată!

t Aurel Popovici. Și iarăși un june 
în floare, rupt a fost dela tulpina fami
liară, nemilos smuls din stratul tinere
tului și în mormânt așezat! A. Popovici 
pedagog în cursul al doilea din Arad,
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in tinăr foarte cinstit și student brav, 
n 14 1. c. a murit la obidații sei pă- 
•inți, în Timișoara-Fabric. La înmor- 
nântarea lui, onoarea din urmă i-s’a 
lat de cătră toții Românii locali 
gri cunoscuseră virtuțile răposatului, 
'lori au împodobit sicriul. Iar în con- 
oiul junimei ce îl însoțiâ, erau șl 4 
olegi, delegați ai cursului II ped. din 
trad. Prohodul funerar și cuvântarea 
•ev. dn. protopop Dr. T. Puți ci au 
’ost pătrunzătoare. La mormântul des 
chis, un adio duios a rostit colegul 
Efrem Trâmbei, un coral s’a cântat
sub conducerea învățătorului N. N i- 
corescu, și gliele au astrucat întreaga 
bucurie a părinților și nădejdea ce o 
are națiunea în fieștecare fiu al seu. Eu

Dnii Dri Traian Morcan și Virgil Olanu 
au dat cenzura de advocat la Târgu- 
Mureșului. Primul își va deschide can
celarie advocațială în Câmpeni, al doi
lea în Deva.

Dl Pompiliu Cioban a dat rigurosul 
al 3-lea de iură la universitatea din 
Budapesta și va fi în curând promo
vat doctor în științele iuridice.

Dl Octavian Utalea a fost promovat 
la 8 April n. doctor în științele iuri- 
Blce la universitatea din Cluj.

Locotenent-colonelul Exarcu, atașat mi
litar al României la Viena, a fost re
chemat în patria sa, unde va luă co
manda unui regiment. Exarcu, care a 
petrecut în Viena aproape un deceniu, 
s’a bucurat — zice «N. Fr. Pr.» — de 
mare simpatie în cercurile diplomatice 
și militare din Viena. Șî în societate 
și-a câștigat Exarcu și soția sa, o ne
poată a prințului Dumitru Ghica, 
simpatii generale. Atașat militar ro
mân la Viena, în locul lui Exarcu, a 
fost numit căpitanul Schi na.

înmormântarea episcopului Strossmayer 
a avut loc Vineri la Diakovar în pre
zența a mii de oameni. Banul Croa
ției a fost reprezentat prin șeful de 
secție Chavrak. Au mai luat parte: 
presidentul dietei G j u r g i e v i c i, pri
marul dela Praga Dr. Srb, primarul 
dela Zagreb Dr. Amrus, primarul 
dela Essegg Graff și mai multe so
cietăți slave. Sfințirea decedatului a 
săvârșit-o arhiepiscopul Posilovici, 
iar arhiepiscopul Stadler a rostit un 
mare discurs, în care a relevat activi
tatea politică a defunctului și a provo
cat pe azistenți, ca la catafalcul epis
copului să-și pună ca scop cultivarea 
limbei croate și totdeauna să fie pă
trunși de dragostea față de poporul 
croat. După astrucarea episcopului în 
criptă, deputațiunile, reuniunile și cor- 
porațiunile s’au întrunit în catedrală. 
Aici au rostit discursuri: în numele 
academiei sudslave presidentul S mi
ci kl as, în numeie universității din 
Zagreb rectorul Pliverici, în nu
mele Reun. scriitorilor croați Ba bici, 
în numele dietei dalmatine Ivcevici, 
în numele orașului Zagreb primarul 
Amrus, în numele poporului ceh și 
al orașului Praga primarul Dr. Srb, 
în numele Slovacilor H urban, etc. 
Ceremonia solemnă a ținut dela orele 
9 a. m. pănă la ora 1 d. m.

Sporirea armatei române. Guvernul 
României lucrează la un proect de 
lege, care are în vedere sporirea con
tingentului de recruți.

Reprezentanța orașului Lugoj va ținea 
Mercuri în 19 April 1905 la 3 ore p. 
m. adunare generală extraordinară, 
cu următoarele obiecte: 1. Propunerea 
referitoare la convertarea împrumutu
rilor orășenești. 2. Rugarea diurniști- 
lor aplicați la oraș pentru votarea 
unui ajutor extraordinar. 3. Propune
rea referitoare la regularea stradei 
«Bocșa» în urma adaptării fostului 
edificiu al oficiului de dare regesc. 4. 
Propunerea privitoare la regularea 
stradei Hunyady în urma zidirei casei 
lui Anton Kutterna. 5. Propunerea 
privitoare la asigurarea polițiștilor 
opidani contra nenorocirii. 6. Remu
nerarea polițistului loan Bartok pen
tru lucrările de dezinfectare prestate 
din incidentul epidemiei de scarlatină. 
7. Rugarea lui Iosif Ehmann pentru 
descrierea taxelor de pășune.

Cablul Constanța-Constantinopol. La 28 
Mai va aveă loc în prezența familiei 
regale române inaugurarea corăbiei 
române «Romania», care va circulă 
între Constanța și Smyrna. Tot atunci 

va fi predat circulațiunei publice cablul 
(linia telegrafică submarină) între Con
stanța și Constantinopol. Cu ajutorul 
acestei linii telegrafice submarine se 
va efectul în modul cel mai grabnic 
circulația telegrafică între Germania, 
Austro-Ungaria și India.

Notariate n#ui. în urma reformei legei 
matriculare a devenit necesară înmul
țirea notariatelor. Guvernul a pus la 
dispoziția comitatului nostru 24.000 co
roane spre acest scop. Protopretorii și 
notarii interesați ai comitatului nostru 
au ținut în această afacere conferență 
sub presidiul protonotarului Issekutz. 
S’a decis: 1) Comunele Recița-mont., 
Recița-rom., Ferenczfalva, Făget, Zla- 
tița și Svinița să fie străformate în 
comune mari; 2) Să se înființeze nota
riate noui pentru comunele: Ostrov, 
Vereșmort, Bulei și Bacamezeu (cercul 
Mureș), Tomești, Goizești, Românești, 
Baloșești, Jupânești și Luncani (cercul 
Făget), Ohaba-mutnic și Mutnicul-mare, 
Nădrag și Crivina (cercul Timiș), Mo- 
noștor și Leucușești (cercul Bega), Or- 
meniș, Fenyes, Domașnia (cercul Tere- 
gova), Pervova și Lăpușnicel (cercul 
Bozovici),ToplețșiBirza (cercul Orșova), 
Maidan și Jittin (cercul Oravița), Iaz, 
Var, Ciuta, Șerpești, Dalei, Ciclani, 
Rujen, Turnul și Zlagna (cercul Caran
sebeș), Doman, Cuptoare și Secul 
(cercul Recița). Creearea nouilor nota
riate va reclama gruparea nouă a 
notariatelor vechi. Planul întreg va 
fi prezentat congregațiunei comitatense.

Un binefăcător. Marele proprietar 
Ludovic Krausz din Budapesta a 
lăsat prin testament 300.000 cor. pentru 
scopuri filantropice izraelite, 100.000 
cor. pentru scopuri filantropice fără deo
sebire de confesiune, a creeat o funda- 
țiune de 100.000 cor. pentru rudenii 
de-ale sale sărace și 500.000 cor. pentru 
înființarea unui azil pentru industriași 
și negustori sărăciți.

Caz interesant de hipnoză. Un iurist 
din Budapesta, Kiss Kălmăn, a ocupat 
în 2 April un post de instructor la 
copiii unei văduve distinse din Pesta- 
nouă. Dar numai o săptămână a stat 
acolo, apoi s’a renters acasă și s’a plâns 
tatălui seu, că a trebuit să fugă din 
Pesta-nouă, unde în continuu e perse
cutat și chinuit de oameni. A mai spus, 
că la casa văduvei, unde locuia el, s’au 
adunat odată mai multe dame, cari au 
vorbit despre hipnoză, ear el ascultă 
converzația în odaia vecină. Deodată 
însă a adormit și când s’a deșteptat, se 
simțiă foarte bolnav. Femeile își bateau 
joc de el, ear el s’a amorezat foc intr'o 
doamnă prezentă, pe care însă abiă 
atunci o văzuse pentru prima dată. 
Tinărul instructor a fugit apoi acasă. 
Medicii l-au examinat și au constatat, 
că pe tinărul l-au hipnotizat. E intere
sant, că 2 ani mai înainte persoane 
necunoscute hipnotizaseră pe un alt 
tinăr, numit Z i g ă n y Elemer. Poliția 
din Budapesta a pornit cercetare ca să 
afle pe hipnotizatori.

Accident de tren. La tunelul dela 
Ronco aproape de Genua (Italia) s’a 
întâmplat la 14 April ciocnire între un 
tren de persoane și unul de marfă. 
Patru oameni, între cari 2 soldați, 
au rămas morți, patru au fest grav 
răniți. Trei vagoane s’au sfărimat.

Plantă prevestitoare de vremi. Meteoro
logul I. F. Nowack, originar din 
Austria, a aflat o plantă nouă, numită 
«Abrus precatorius», care e extrem de 
sensibilă față de schimbările și turbu- 
rările din atmosferă și care își schimbă 
pozițiunea foilor sale de câte ori se 
schimbă vremea. Va să zică planta se 
poate folosi de minune la prevestirea 
vremilor. Nowack spune, că prin un 
mijloc special de cultivare a reușit să 
potențeze enorm această însușire a 
plantei. Douăzeci ani a lucrat Nowack 
la un nou sistem de prorocire a vremi
lor cu ajutorul minunatei sale plante, 
ear acum înființează în Londra un in
stitut pentru prorocirea vremilor, ear 
în Viena o sucursală. Spre acest scop 
oameni bogați i-au pus sume mari la 
dispoziție; între alții, contele Iacob 
Eltz i-a oferit 50.000 cor., ear contele 
Paul Eszterhâzy 20.000 cor. Nowack 
susține, că prin metodul seu dela o 
singură stațiune poți prevesti cu 3—8 
zile înainte schimbarea vremii pe un 
teritoriu (cerc), care are 7000 kilometri 
în periferie, va să zică din Viena poți 

prevesti vremea din întreagă Europa, 
Marea-Mediterană și oceanul nord-atlan- 
tic. Nowack mai zice, că prin sistemul 
seu poți proroci cu 4—8 zile înainte 
cutremurele de pământ, erupțiunile vul
canice și catastrofele de grindină, etc. 
Nowack are de gând să meargă la vară 
în Mexico, ca să aducă de acolo vre-o 
2000 plante de aceste pe seama institutu
lui seu, pentrucă cultivarea acestor plan
te în Europa, prin semințe, reclamă 3 
ani de zile pănă le poți folosi spre scopuri 
meteorologice. Peste un an, cam pe la 
Paști 1906, institutul lui Nowack își va 
începe activitatea regulată și se vor dă 
în fiecare zi buletine despre schimbarea 
vremilor: despre ploi, secetă, furtuni, 
etc.

Muncă silnică pe viață. Curtea cu ju
rați din Timișoara a condamnat pe 
țiganul loan Da teu din Buziaș la 
muncă silnică pe viață, pentrucă a ucis 
și jefuit in 21 Ianuarie 1905 pe moașa 
Wilhelmine Salamon măr. Stefan Pap 
din Silagiu.

2lviz
aleg-ătoxilox xorxxâxxi I

Din 5—15 Mai se fac aclamațiile și din 
16—25 Mai observafiunile la reclamațiuni în 
contra nedreptăților ce s’ar fi comis la 
compunerea listelor interimale. Aceste li
ste vor fi expuse ia vederea celor intere
sați pentru a se putea căută în caz de 
lipsă remediile oferite de lege.

Pe baza legilor pozitive a judicaturei 
curiale și ministeriale edau o carte, din 
care se poate orienta oricine asupra drep
tului de alegător, asupra exercierii acestui 
drept și în fine asupra felului cum sunt a 
se luă remediile legale în contra nedrep
tăților făcute din incidentul compunerei 
listelor.

Acum e timpul suprem, ca cel puțin 
în timpul reclamațiunilor să’și asigure fie
care cetățean dreptul lui garantat prin 
legi.

Cartea întitulată: „Dreptul de 
alegător la alegerea depu taților 
dietali“, se află sub tipar și va apărea 
pănă în 25 April, Dela 25 April pănă în 
5 Mai respective 15 Mai sunt 10, respective 
20 zile, în care timp se pot câștigă dove
zile de lipsă, despre cari, precum și de
spre forma actelor, ce sunt a se înainta, 
dau îudrumările necesare în cartea sus 
amintită.

Prețul cărții e 50 bani, plus 10 bani 
porto postai. Se poate comandă pe lângă 
trimiterea anticipativă a prețului, de<a li
brăria Seminarului din Blaj, sau dela 
subscrisul.

Blaj.
Cu stimă:

Dr. Romul Boilă, 
când, de adv.

Dare de seamă.
Cu obiecte au mai contribuit la lo

teria pentru școala de menaj și industrie 
de casă, ce se va înființa în Sibiiu, urmă
toarele dame și domni:

Lulu Nemeș Brașov) casetă cu hârtie 
de epistole. Maria Iordan Muntean (Brașov) 
porte-jurnai, Irina Popovici (Orade) pernă 
de divan. Terenția Ungurean (Curtacher) 2 
perne de divan. Cornelia Păcală 'Sulumberg) 
tabletă. Elenuța Patița (Alba-Iulia) pernă 
de divan. Eleftera Necșa (Brașov) ștergariu. 
Mărioara Popescu (Sibiel) față de masă. 
Tasi Boiu (Sibiiu) cenușerniță. Lilian R. 
Boiu (Sibiiu) casetă cu hârtie de epistole. 
Caliopi Boiu (Sibiiu) ștergar. Anastasie 
Toma (Sibiiu) o garnitură de tablete. Maria 
D. Cunțan (Sibiiu) brațieră. Maria Cunțan 
(Sibiiu) 2 voi. poesii. Elena Cunțan (Sibiiu) 
un vas pentru flori. Ersilia Vătășan (Sibiiu) 
cenușerniță și călimar. Maria C. Popp 
(Sibiiu) tabletă. Lavinica Barcianu (Sibiiu) 
săculeț. Adelina Oltean (Sibiiu) săculeț, 
sachet, fugătoriu, o fețișoară de masă, ser
viciu pentru parfum, vas pentru flori și un 
tablou pictat. Veturia Mihalca (Hurez) 
tabletă. Măriora Ardelean (Careiul-mare) 
ținător de ouă. Veturia Steer (Careiul-mare) 
tabletă, Augusta P. Cupcea (Careiul-mare) 
o pânzătură pe bufet. Lela Surdu (Sibiiu) 
pernă de divan, porte-jurnai. Gabriela 
Mezei (Bpesta) batistă, periniță de ace. 
Ioana Stanca (Petroșeni) 2 ștergare. Elena 
Stanca (Petroșeni) fugător, covorel. Elisa- 

veta Stanca (Petroșeni) tabletă, covorel. 
Elena Grama (Brașov) cutie de cravate. 
Gabriela Mezei (Bpesta) tabletă. Victoria 
Leșnican (Dobra) fugător, tabletă. Rafira 
Iancu (Mohu) 2 ștergare, o față da masă. 
Maria Chidu (R.-Vâlcea) învălitoare. Maria 
L Gavrilă (Mohu) ștergar. Rafila Ilean 
Mohu) ștergar. Elena Decei (Mohu) șter

gar. Ana S. Cărăban (Mohu) o măsăriță 
de lână. Agafia Lăncrăjan (Mohu) tabletă. 
Rafira I. Slavu (Mohu) săculeț. Sofia Cos- 
muța Alba-Iulia) tabletă, corfiță. Aurelia 
Ardelean Gyula-Vărsând) 2 tablete, straiță. 
Florica Rațiu (Pilul mare) tabletă. Ersilia 
Leucuța (Pilul-mare) tabletă. Li via Popo- 
viciu (Chișineu) fugător. Aurora Mărcuș 
(Giula) fugător. Alexandrina Schiopu Re- 
ghinul-săsesc) tabletă. Eleonora Borcia 
(Sibiiu) sachet, tabletă.

BIBLIOGRAFIE.
A român gfiriig katholikusok autonomiâja 

(Autonomia greco - catolicilor români) de 
L. Gyârfâs Elemer. Budapest 1905. 
Prețul 1 coroană. Sumarul acestei cărți 
maghiare, care tractează chestiunea auto
nomiei bisericei române gr. cat., este ur
mătorul : Biserică și stat (biserica 
orientală și occidentală, Autonomia, arhi- 
dieceza română gr. cat., biserica română 
înainte de catastrofa dela Mohăcs); In- 
fluința reform ațiunei (influința cal- 
vinismului, metropolia de Alba-Iulia, di
ploma lui George Râkoczy II); Unirea 
(a doua Diploma Leopoldiana); Urmă
rile u n i r e i (episcopia de Făgăraș, me
tropolia dela Blaj); Niznințele auto- 
nomice din timpul mai nou (con
gres regnicolar de autonomie catolică).

VARIETĂȚI.
>

Populațiunea Rusiei. După o 
statistică recentă populațiunea Rusiei 
este de 125,640.021 locuitori, între cari 
7,931.000 Poloni și 5,063.156 Ovrei. Nu
mărul analfabeților e de 39’9%. în pri
vința religiei populațiunea se împarte 
astfel: 87'1 milioane ortodoxi, 11’5 mi
lioane catolici, 139 milioane mohame- 
dani. Din totalitatea locuitorilor 97 mi
lioane sunt țărani.

Cele mai mari tunuri. Pentru 
apărarea țermurilor ostiei ai Statelor- 
Unite servesc câteva tunuri uriașe. 
Țeava unui astfel de tun uriaș e de oțel 
și are lungime de 15 metri. Ghiulelele 
acestor tunuri au 40 60 cm. în diametru 
și fiecare cântărește 1090 kilograme. 
Fiecare pușcătură consumă 290 kilo
grame prav de pușcă și fiecare pușcă
tură costă 4000 coroane.

Cursul pieței Lugoj.
arfa
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Grâu prima calitate 16 __

» de mijloc .... 85 15 60
Săcară prima calitate . 80 14 60

» de mijloc . 75 13 80
Orz prima calitate . 80 14 60

» de mijloc................................ 75 14 —
Ovăs prima calitate

• de mijloc ....
45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
» de mijloc .... 85 16 40
> nou................................ 10 — —

Făină 0............................................. 75 29 40
» prima ..... 72 28 20
» albă................................ 70 27 40
» brună ................................ 68 26 80

Orez................................................ 1- 48 —
Gris................................................ 80 36 —
Arpăcaș ...... 70 48 —
Mazăre ... 90 48 —
Linte ....... 85 56 —
Fasole........................................ 80 36 —
Mălaiu mărunt .... 70 36 —
Cartofi........................................ — 12 —
Fân prima calitate .... — 9 —

» de mijloc .... — 8 —
Paie................................................ — 4 --
Stejar........................................ — 6 20
Cărbuni de peatră .... — 5 50

» de Petroșeni . — 4 —
Oloiu de rapiță .... — 96
Lumini de stearină — 1 08

> topite................................
80

84
Săpun ........................................ — 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

» » » IL » . — 1 12
Unsoare de porc .... — 1 60
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 96 —•
Vin................................................ — 80 —
Spirt I.............................................. __ 15 —

1 < II............................................... 14



Pagina 4. „DRAPELUL0 Nr. 40.—1905.

Nr. 14.-
1905.’ Concurs.

Comitetul parohial al bisericei gr. I j 
or. române din Lugoj, ca administra-j 
tor al «Fundațiunei Alexandru și Anap 
Nedelcu>, escrie pe baza punctului 2 4 
lit. b) a testamentului fundatorilor, 
conform §§-lor 4—12 din statutele . 
pentru administrarea fundațiunii și a 
punctului 2 lit. b) din literile fundațio- 1 
nale un Concurs pentru anul curent 1905, 1 
In scopul conferitei a două premii — daruri i 
fundaționale: unul de 1000 și unul de 2000 ( 
coroane.

Condițiunile acestui concurs sunt:
1. Aceste două premii»se vor împărți 

însurățeilor lipsiți din comuna Lu-j 
goj, com. Caraș-Severin, cari sunt 
de naționalitate români și de religi- ; 
unea gr. or. română, duc o viață 
nepătată și dovedesc un trecut fru-; 
mos și dela cari e de așteptat, că; 
vor întemeia o familie harnică și, 
onestă. Unul dintre aceste pre-j 
mii, de 1000 coroane, se va îm-, 
părți unei părechi de măestri,! 
altul de 2000 coroane unei; 
părechi de neguțători.

2. La aceste premii pot concură:
a) Căsătoriții dela unul până la trei 

ani, adecă acele părechi căsătorite! 
bisericește, dela a căror căsătorie 
pănă la 1 Iulie 1905 încă nu auI 
trecut trei ani.

b) Tinerii încredințați, adecă logodiți 
bisericește.

3. Recurenții au să dovedească :
a) că sunt născuți din părinți gr. or. j 

români și din Lugoj.
Aceasta să o dovedească cu cartea 

de botez a însuratului și a soției 
sale, respective a mirelui și miresei.

b) că recurenții nu au fost pedepsiți 
de judecătorie sau de administrațiune 
pentru atare abatere cât de mică și 
respective că purtarea lor în toată 
privința a fost exemplară; acestea 
să le dovedească prin atestat dela 
antistia comunală.

c) că Dumineca și în sărbători mai 
mari recurenții au cercetat — cât se 
poate de regulat — biserica, că pe 
an s’au cuminecat odată, și că mo
ralitatea lor. nu cade sub îndoială.

Aceasta să o dovedească prin ate
statul parohului recurenților.

d) că știu scrie, ceti și socoti atâta cât 
e. neîncunjurat de lipsă pentru starea 
lor civilă, adecă de neguțători și 
măestri.

Aceasta să o dovedească prin ate
stat parohial sau prin cercetări din 
partea comitetului parohial.

e) Logodiții au să dovedească logodi
rea prin atestat parohial și pot primi

Eiremiul numai dupăce s’au cununat: 
a 1' Iulie din acest an, ca ziua de 
cununie a fundatorilor sau în Dumi

neca întâia din luna lui Iulie.
Dacă atari logodiți, cărora li-s’a 

votat premiul, nu s’au cununat pănă 
în ziua mai sus indicată, conferirea 
premiului își perde valoarea.

4. întâmplându-se ca să fie concurenți 
binemeritați șl din familia fundato
rului «Nedelcu», atunci aceștia se 
vor luâ în deosebită considerațiune.

5. Cvitâ»d premiații premiul au să facă 
făgăduința în evită, că șl pe viitor se 
vor purtă bine și vor fi credincioși 
unul altuia și bisericei gr. or. rom.

Se așteaptă dela premiați, ca să 
vină la biserică în ziua parastasului 
celebrând pentru fundatori și odată 
pe an să cerceteze capela din mor- 
minți, ducând cu sine un buchet de 
flori sau o cunună de flori.

6. Recursele înzestrate cu cele mai sus 
prescrise, au să se adreseze cătră 
comitetul parohial gr. or. rom. din Lugoj, 
ca administrator al fundațiunei «Ale
xandru și Ana Nedelcu», la mâna 
presidentului aceluia Dr. George 
Popoviciu, protopresbiter în Lugoj.

7. Terminul pentru intrarea recurselor 
e 1 Mai 1905 st. v. și acele recurse, 
cari se vor prezentă după acest 

termin, nu se primesc la concurs.
Dat în ședința comitetului pa

rohial al comunei bisericești gr.-or. 
rom. din Lugoj ca administrator 
al fundațiunei «Alexandru și Ana 
Nedelcu*, ținută la 5 Martie st. v. 
1905. Nr. 77 (3 -3).

I
, ,£»u$oșaua”

Anul fondării 1889.

ca

Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
ZDepixneri spre fructificare

---------------  1,500.000 Oor. -----------------
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8’ o, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor eu 7—8%, primește
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 %, cu anunț 5% .

vvvvvvvvvvvvvvv
Dela primăria orașului Luyoj.
Nr. 3172
ad. 1905.

Publ ic ați une.
Aduc la cunoștința acelor po

sesori de pământ, cari au cerut să
mânță de lucerna, că ministrul reg. 
ung. de agricultură a dispus, ca 
să se trimită pe adresa primarului 
orășenesc la stațiunea căii ferate 
Lugoj cu rambursa poștală 954 ki
lograme de lucerna, 100 kilograme 
socotite cu 100 coroane.

Lugoj, 5 April 1905.
Marsovszky,

P. P. 11 (3—3). primar.
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Darea după interese o solvește însuși institutul.

Direcțiunea. @

! w a® a®®®®®®®®®®®
Nr. 8. x—20.

I

Cereți prospecte gratuite și franco, 
cleia Reprezentantul general;

a

BilzNaturheilbuch

Com\s ș

Cel mai excelent sfetnic în toate 
cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de casă, infalibil și 
practic. Cartea aceasta să nu lipsească 
din nici o familie, în care se cetește 
nemțește. Red. (15 7.)

Prețul opului în ediția Solviri ț 
de 1 volum cor. 19'20 bani.

Prețul în ediția de 3 1 ate~
volume cor. 30 - se admit.

patentat

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

se poate căpătă

Șfs în cantități mici și mari

_A_nton Ha/berelim
Nr. 10 (X—201

----- Lugojul-român

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Dr. George Popoviciu, Mihail Gașpar 
president. notar.

ONPOSITIUNI MUSICALE (k 
, Poriambescii 

-------  se află de vențlare la ------------------  
REDACȚIA ,,DRAPELUL“

cu următoarele prețuri :
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 50 bani. 
Hora Prahovei, pentru pian..................50 >
A că^ut o rajiă lină, p. 2 voci și pian . 50 » 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 50 • 
Frunță verde mărgărit, p. voce și pian 50 » 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . . 50 > 
Fata popii, p. voce și pian’ .... 50 » 
Basme lășene, vals p.< pian . . 1 cor. 50 > 
Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 1 » 50 »
Baladă, pentru violon și pian 1 » 25 »
0 roză vestejită, p. voce și pian 1
Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian 50 ■

La comande prin postă este de a se ală
tura 10 bani pentru costul postai de bucată.

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul“ — Lugoj.
Red. (x—29).*

1i

I

| harnic în branșa de colonmie
i

i
I

■societate comercială pe acții
Caransebeș.

se Receptează la

„Severineana"

I

i

Reclama |

Reclama stabilă, afectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum, unde 
și când poți publică anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informă la

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-korut 54, 

unde se poartă grije cu deosebită cu
noștință specială în mod conștiențios, 
punctual și eftin, de inserate și re
clame în toate foile din Budapesta, 
din provință și din străinătate^pre- 
cum și în calendare. I

Preliminare de apese I 
si planuri gratis.

Provocare și apel 
cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc, și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conștiențios din nou amin e on. 
public pravul de stins al lui 
Bauet*, înainte de a se întâmplă even- 

i tuaie catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
j acest prav. Despre modul de folosire se 

■dau bucuros deslușiri în localul de vânzare 
amintit mai sus.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Red (x-1)

Societatea de lectură «Petru Maior> 
din Budapesta a hotărît să vindă 

„Istoria lomâailoî” 
de Petru Maior 

cu preț redus de ± cor.
A se adresa la cassarul Socie
tății MIHAIU, ȘERBAN stud, fii.. 
Budapesta IV. Mblnâr-utcza 20, II. 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x-~25).

■

E. Fî tz
mai nainte

Kehrer
Prima compactorie în Lugoj întocmită 

cu mașini.

Lugoj, str. Timișoarei. 
IMF* înființată în anul 1847.

Am onorul a aduce la cunoștința 
on. mei mușterii, precum șî P. T. pub
licului, că mi-am provăzut oompao- 
toria, esistentă din anul 1847, cu 
mașinele cele mai noui.

Principiul meu este: lucru punctual 
și curat, serviciu prompt și prețuri eftine. 
Lucrări primite de afară se liferează 
franco.

Vâ rog ca prin o comandă de proba 
să vă convingeți de lucrul bun. Pentru 
numeroase comande se roagă

Sunt in plăcuta posiție se pregă
tesc chiar lucrări de artă și aurituri~in 
cea mai frumoasă esecutare.

N’am cruțat osteneală și spese și 
mi-am procurat cele mai noui mașini și 
mi-am langajat cele mai bune puteri 
de lucru.

cu distinsă stimă

Nr. 158 (x—27) E. FitZ.


