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Procesele noastre.
Apărarea.

scursul de apărare al d-nului

Dr. Stefan Petrov ici.

vând legislațiunea unor popoare a 
>s anumite cauze judiciare din compe- 
ița judecătoriilor așa numite ordi- 
re și le-a trecut în competința ju
nior compuse din laici, adecă din 
meni luați din popor, a făcut-o acea- 
i în deosebi din două considerante, 
iume: din consideranta, că simțul de 
•ept, — în opoziție cu normele de 
•ept fixate în legi —, se schimbă din 

în zi, și din consideranta, că nu- 
ai acela care însuși trăește în vârte- 
1 de mișcări și în sfera de idei, în 
re trăește acuzatul, poate judecă co- 
ct, adecă așâ, ca judecata să lini- 
ească și pe acuzat șî pe judecător, 
publicul mare.

Acuzatul are deci dreptul, mai ales 
procese de natură politică, ca asu- 

■a lui să judece oameni, cari se mișcă 
sfera lui de idei și au simț pentru 

uciumările sufletului lui.
Aceasta la noi în Ungaria nu se 

jftmplă și nici nu se poate întâmplă, 
mtrucă la noi nzci instituțiunea 
irților cu jurați, altcum atât de 
ițională, nu este curată, anume nu 
'mărește scopul, ca judecata să fie 

toate direcțiunile liniștitoare, ci sco- 
iri politice, în prima linie scopuri 
olitice.

N’am onorul a Vă cunoaște, d-lor 
n-ați, prin urmare n’am cauză a trage 
i îndoială onestitatea d-voastră, sau 
liar șl numai a presupune, că unul 
iu altul dintre d-voastră n’ar 
itenția curată de-a judecă drept, 
late acestea cu părere de rău constat 
invingerea-mi subiectivă întemeiată 
e momente obiective, anume: con- 
ingerea-mi, că d-voastră sunteți po- 
ficește preocupați față de punctul 
lerf de mânecare din articolul incri- 
linat, pe care l-am scris din con- 
ingerea-mi intimă și pe care-l 
usțin șl azi în întregul seu. Sun- 

politicește
iudeul politic al d-voastră sau al 
elor mai mulți 
iametral opus
lin care a rezultat și a trebuit să re- 
ulte articolul incriminat.

Dacă mă apăr, o fac aceasta mai 
tiuit cu intenția ca să fac să dispară 
reocupația d-voastră politică, ca 
ă' puteți judecă - liberi de ori-ce 
pe ocupație politica numai, și 
um'-ai după drept și după simțul 
,e dreptate, ce sălășluește în ini- 
ia d-voastră.

Onorați jurați! Sute de ani, să nu 
ic mii de ani, au luptat popoarele 
ănă li-a succes - în parte — ca de 
oartea lor să nu dispună numai dom- 
litorii și guvernele acelora, ci șî ele. 
n^rința popoarelor în afacerile pu
dice și-a aflat — teoretice — cea mai 
iregnantă expresiune în constituția 
azată pe sistemul reprezentativ 
>oporal. ____

avea
Cu

dintre d-voastră este 
credeului meu politic,

i
I 

preocupați, pentrucă '

Ungaria con- 
rușine —, pănă 
ci cetățenii, ca

Șî Ungaria a ajuns — după multe 
sbuciumări — cu ajutorul lui Dumnezeu 
să aibă constituție bazată pe sistemul 
reprezentativ poporal.

Un eflux al fiecărui constituționa
lism și așă șî al constituționalismului 
din Ungaria este, că fiecare cetățean, 
chiar și porcarul celui din urmă 
sat, are dreptul să-și spună, fie cu 
graiul fie în scris, părerile despre afa
cerile publice, pentrucă numai din ma
nifestarea reciprocă liberă a părerilor 
tuturor cetățenilor se poate formă 
așâ numita opiniune publică, iar 
din aceasta așâ numita voință pu
blică comună, care are să-și afle 
expresiunea în legile țerii menite să 
servească interesele tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționalitate, 
de confesiune și de clasă socială.

Acest drept, adecă dreptul de-ași 
manifesta liber părerea, este un drept 
cardinal al cetățenilor, ce principial 
rezultă din constituțiunea bazată pe 
sistemul reprezentativ.

Acest drept însă în 
stituțională, — durere și 
azi nu este garantat,
să se poată întruni în adunări publice, 
să-și manifesteze reciproc părerile și 
așâ să contribue la formarea unei 
opinii publice și prin formarea unei 
opinii publice la creearea de legi salu
tare pentru toți cetățenii: trebue să 
ceară licență dela organele adminis
trative, cari de când e lumea au avut 
și au tendența generală de-a abuzâ 
de puterea publică depusă în mânile lor.

Este deci evident, d-lor jurați, că 
această stare de lucruri, adecă atâr- 
narea manifestării reciproce libere a 
părerilor dela organele administrative, 
este scoaterea din țițini a unui drept truca chiar din însuși articolul in- 
cardinal al cetățenilor: a dreptului de 
întrunire, și este o cauză, că în Un
garia — în lipsa posibilității unei ca- 
pacitări reciproce, — opinie publică, 
în sensul adevărat al cuvân
tului, nu s’a putut forma, ce este o 
mare calamitate pentru buna înțele
gere a cetățenilor și în rezultat pentru 
prosperarea patriei comune.

Domnilor jurați!
Un alt mod, în care cetățenii și-ar 

putea manifestă părerile, s’ar puteâ poată trăi și să se poată desvoltâ li- 
reciproc capacitâ și așă ar puteă i niștit unul lângă altul, în interesul po- 
contribuî la formarea unei opiniuni pu- poarelor și în interesul patriei comune, 
blice, în sensul adevărat al cuvântului,, legea noastră criminală în alinea a 2-a 
ar fi presa. Dar în Ungaria — durere a paragrafului 172 a interzis, ca ci- 
și rușine — șî cu dreptul presei stăm neva să agiteze la ură un popor în 
tocmai așâ de rău, dacă nu mai rău, contra altui popor, dispunând că acela, 
ca șî cu dreptul de întrunire, pentrucă care agitează la ură un popor în con
cetățenii, dacă vreau să-și manifesteze tra celuilalt, bună-oară pe poporul ro- 
părerile prin presă, trebue preventiv 
să depună cauție, așa zicând să plă
tească vamă pentru trecerea ideilor, 
apoi să stea eventual în închisoare și 
să plătească pedepse grele.

D-lor jurați!
Nouă, Nemaghiarilor din Ungaria, 

prin ordinațiuni ministeriale, con- ■ 
trare principiilor fundamentale 
ale constituțiunei țerei, ni-s’a luat 
posibilitatea a ne întruni și a ne ma
nifestă părerile și dorințele pe calea 
întrunirei și consfătuirei.

Unicul mijloc, care ne-a mai rămas la

de 
de 
în

dispoziție pentru a ne putea folosi 
dreptul cetățenesc cardinal, anume 
dreptul de-a ne manifestă părerile 
afacerile publice, este presa.

Cine este în curent cu afacerile pu
blice zilnice, cine cercetează cauzele 
mai profunde ale acelora, cine crede, 
că din un curent anumit poate să re
zulte o catastrofă pentru interesele pu
blice și, - folosindu-se de dreptul car
dinal, ce-1 are fiecare cetățean, cum am 
zis, chiar și porcarul din cel mai 
prăpădit sat, — vrea să-și spună pă
rerile, acela, natural și în mod con
stringent, se duce la publicistică.

Aceasta am făcut-o șî eu, care mă 
simt nu numai îndreptățit, dar în vir
tutea inteligenței înnăscute, a studie- 
lor superioare, a vârstei și a experien
țelor culese din istorie și din viața de 
toate zilele mă simt șî competent a-mi 
spune părerea în afacerile publice ale 
patriei comune.

Văzând cu mâhnire, cum factori 
însemnați din viața publică a Un
gariei, factori potriviți de-a influințâ 
formarea opiniunei publice maghiare : 
presă, întruniri publice, deputați, ba 
chiar foști miniștri pe deoparte ne acuză 
că agităm în contra statului, pe de 
altă parte pledează pentru desnaționa- 
lizarea noastră și contopirea în na
țiunea maghiară etnică, adecă pentru 
nimicirea noastră națională; văzând că pe 
de-oparte suntem calomniați, pe de 
altă parte destinați a fi înghițiți de ma- 
ghiarime, m’am pus și am scris arti
colul incriminat.

Dl procuror zice, că prin acest ar
ticol am agitat la ură «naționalitatea 
română locuitoare în Ungaria» în con
tra «Maghiarilor». Eu zic că nu, pen- 

criminat veți vedea, că articolul in
criminat, scris cu rară obiectivitate, nu 
conține nici chiar o singură frază agi
tatorică, și că nici nu este adresat 
poporului român, ci elementelor 
maghiare neinfidade încă rfe șo
vinismul, ce pe ruinele naționali
tății nemaghiarilor vrea să ma
ghiarizeze tot.

D-lor jurați!
Ca diferitele neamuri din țară să 

I 
mân în contra poporului maghiar, sau’ 
pe poporul maghiar în contra popo-j 
rului român, comite delict și poate fi'rit este dovadă împrejurarea notorică, 
pedepsit cu închisoare pănă la 2 ani că sumedenia de procese politice, cari 
și cu amendă pănă la 2000 cor. ■ au dus zeci și zeci de bărbați valoroși

Când legislația țerei a dispus așâ în temniță, n’a făcut să amuțească gla- 
cum a dispus, a prevăzut, că precum sul Românilor, deoarece numărul pro- 
în trecut așâ șî în viitor se poate în- ceselor politice n’a scăzut ci din contră 
tâmplă, ca unul sau altul prin agitație a crescut; dovadă eclatantă sunt chiar 
la ură să turbure traiul liniștit dintre eu, care am venit înaintea d-voastră 
diferitele neamuri conlocuitoare. S’au cu. fruntea ridicată, să susțin cu 
șî întâmplat agitații la ură. Doar mai fruntea ridicată tot ce am scris. 
nu este zi dela Dumnezeu, în care să | Dlor jurați! Delictul mie imputat, 
nu se zică când în diferite corpora- — în înțelesul legei - , l-ași fi comis, 
țiuni când în presa maghiară șovinistă: dacă ași fi agitat «naționalitatea română

ba că Slovacii sunt panslaviști, ba că 
Germanii sunt «alldeutsch» (panger- 
mani), ba că Românii sunt daco-ro- 
mâni iredentiști, afirmațiuni cari în 
adevăr au produs ură în Maghiari 
în contra Nemaghiarilor ca în 
contra unor trădători de patrie. 
Dovadă ne sunt devastările, ce le-au 
comis Maghiari, și încă Maghiari inte- 
ligenți, în Arad, Cluj, Turda, Oradea- 
mare în contra Românilor, necruțând 
nici chiar bisericele românești. Și este 
curios, că cu toate acestea nu s’a în
tâmplat — cel puțin eu nu cunosc nici 
un caz — ca domnii procurori să fi 
tras pe cineva la răspundere, pentrucă 
a agitat pe Maghiari în contra Nema
ghiarilor.

Pe când presa maghiară și ma- 
ghiaroană pusă în serviciul șovinis
mului dominant n’a fost supărată din 
partea domnilor procurori, în același 
timp Nemaghiarii, în deosebi Românii, 
cari au avut curagiul civic a-și expune 
vederile și părerile pe calea presei, 
au fost duși, sub pretextul că au agi
tat la ură în contra naționalității ma
ghiare, cu droaia înaintea judecăto
riilor, unde apoi prin jurați politicește 
preocupați, au fost declarați de vino- 
vați și aruncați în închisoare.

Dacă sumedenia de Români, jude
cați și trimiși în temniță din cauza, că 
ar fi agitat la ură, în adevăr ar fi agi
tat, atunci șî Românii ar fi dat — prin 
acte violente — dovezi de ură față de 
Maghiari, precum Maghiarii fanatizați 
de agitațiunea presei șoviniste neje
nate de d-nii procurori au dat — prin 
fapte vandalice — dovezi de ură în 
contra Românilor. Dar Româ.iii nicăiri 
și nici când n’au conturbat ordinea 
publică, și n’au conturbat-o, pentrucă 
n’au fost agitați la așa ceva. Ce au 
considerat și consideră cei politicește 
preocupați, de ură în contra naționali
tății maghiare, nu a fost și nu este de
cât reclamarea insistentă și rezolută a 
drepturilor noastre naționale.

Această ținută curioasă a dlor pro
curori a avut efect asupra presei m a - 
ghiare și maghiaroane șovi
niste, anume efectul, că această pressă 
șovinistă în agitațiunea ei în contra 
noastră a devenit tot mai insolentă, ce 
— ca ori ce insolență, bunăoară inso
lența religioasă sau socială —, numai 
în interesul patriei nu poate să fie. Dar 
asupra presei nemaghiare, bunăoară 
asupra presei române, n’a avut ținuta 
dlor procurori efectul dorit și urmărit de 
aceia, cari pun la cale procesele politice, anume 
efectul, de a face pe Români să tacă și 
să nu-și mai expună nici vederile nici dorințele 
nici pretenziunile.

Că n’a avut efectul dorit și urmă-

ffir-ul acesta conține 8 pagini.



17 a dispus, că «statul e dator a se 
«îngriji cât se poate, ca în institutele 
«de stat cetățenii, cari locuesc în masse 
«mai mari laolaltă, să se poată instrui 
«în limba lor maternă în apropierea 
«ținutului, unde locuesc, pănă la gra- 
«dul unde se începe instrucția mai 
«înaltă academică».

Aceasta este dispoziția legei din 
cuvânt în cuvânt, a legei, pe care gu
vernele țerii trebuiau și în timpul de 
aproape 40 de ani șî puteau s’o exe
cute.

Dl procuror, ca să dovedească, că 
nu ni-s’au făcut și nu ni-se fac ne
dreptăți, V’a prezentat de-avalma o 
sumedenie de date statistice culese din 
Germania, Francia, Rusia, România și 
mai știu eu de unde. Din asemănarea 
datelor statistice din aceste state cu 
datele statistice din Ungaria ar re
zultă, că soartea noastră, a nemaghia
rilor din Ungaria, ar fi de invidiat 
față de soartea Polonilor și Francezi
lor din Germania, a Maghiarilor din 
România și a Românilor din Rusia, 
prin urmare n’am avea cauză înteme
iată să recriminăm.

Eu, dlor jurați, nu-i urmez dlui 
procuror pe terenul acestui mod de 
dovedire sau combatere, și anume:

1) din cauza, că nu sunt în stare 
a controlâ corectitatea datelor statis
tice cetite;

2) din cauza, că dl procuror le-a 
grupat tendențios;

3) din cauza, că altele sunt re
ferințele în statele amintite și 
altele între popoarele din Un
garia;

4) din cauza, și deciziv din cauza, 
că eu nu sunt nici cetățean al Ger
maniei, nici cetățean al Franci ei, 
nici cetățean al României, nici cetă
țean al Rusiei, prin urmare nu mă 
privesc nici drepturile, ce le recunosc, 
nici datorințele, ce le impun aceste 
state cetățenilor lor. Eu sunt cetățean 
al Ungariei, prin urmare față de 
Ungaria am îndatoriri. Așă-i die 
procuror ? (Procurorul: Așâ-i!) Ei, dacă 
e așâ, și așă este, pentrucă aici am 
cătânit și aici, în cassa Ungariei, îmi 
plătesc șî darea destul de grea, atunci 
aici îmi reclam șî toate drepturile cu 
insistență, fără considerare la soartea 
altor popoare din alte state. (Miș
care).

V’am cetit dispoziția aproape de 
40 de ani a legei. Acuma cu această 
lege în mână Te apostrofez, die procu
ror, să-mi spuni pe nume ori un gim
naziu, ori o școală reală, ori o școală 
comercială, care a înființat-o statui pe 
seama nemaghiarilor, bunăoară pe 
seama Românilor, ca să se poată cul
tiva în limba română. Spune-mi numai 
una! . . . . Nu-mi spuni ? ... . Nu, 
pentrucă nu poți să-mi spuni și nu 
poți să-mi spuni pentrucă n’a înființat! 
Dar în schimb a înființat în ținuturi 
locuite aproape numai de Români, 
unde — afară de oficianții importați — 
mai că nu vezi Maghiar, școale ma
ghiare pompoase cu scopul expres de 
a maghiariza pe nemaghiari.

Este aceasta dreptate ? Da sau 
ba ? Eu zic, die procuror, că aceasta 
e nedreptate, ba chiar călcare cinică a 
legei. (Mișcare).

în astfel de împrejurări, — deși 
nu sunt acuzat pentru călcarea jură
mântului —, resping cu indignare insi
nuarea, ce — în lipsă de argumente 
— mi-ai făcut-o, die procuror, anume in
sinuarea, că atunci, când am scris ar
ticolul incriminat, mi-am călcat jură
mântul, ce l-am depus când mi-am 
primit diploma de advocat. Da! am 
depus jurământ, dar jurământul de
pus l-am șl ținut. Da ! Am jurat, că 
voiu observă legile țerii, dar n’am ju
rat, că voiu suferi nedreptățile. 
Dacă este vorba de călcarea jurămân
tului, apoi și-au călcat jurământul 
diferitele guverne, cari erau datoare 
să execute legea, dar n’au executat-o; 
Ți-ai călcat jurământul chiar șl 
d-ta, die procuror. Sau doară d-ta, die 
procuror, n’ai depus jurământ, eă-ți vei 
împlini datorința corect și conștiin
cios ? De sigur da! Acum întreb eu: 
corect și conștiincios îți împlinești da

din Ungaria» la ură în contra «națio
nalității maghiare».

Dl proeuror zice, că am comis acest 
delict «prin întreg cuprinsul, respective 
prin tendința aceluia», ear în motiva
rea actului de acuză îmi insinuă, că 
«în partea primă vreau să dovedesc, că 
«Românii nu sunt agitatori, ear în 
«partea a doua spun de tot pe față, că 
«în urmarea nedreptăților, ce s’au comis 
și într’una se comit în contra lor, în 

«adevăr sunt agitatori, dar la acea 
«sta. au dreptul național și etic, deci 
«le. este datorința să fie agitatori».

Chiar să fi scris aceea, ce zice dl 
procuror că am scris, nici în acest caz 
nu pot fi pedepsit, pentrucă legea nu 
pedepsește pe acela, care zice despre 
sine că-i agitator, cu atât mai puțin pe 
acela, care zice despre altul, — cum ași 
fi zis eu despre Români —, că-i agita
tor, ci pe acela, care în adevăr agitează 
și anume agitează în mod punibil.

Bar nici n’am scris ce-mi insinuă dl pro
curor, că ași fi scris.

Mă simt ofenzat în demnitatea con
științei mele prin insinuarea ce mi-o 
face dl procuror, adecă prin insinuarea, 
că într’un articol unitar, scris cu ob
servarea strictă a legilor logice, ași fi 
zis într’un resuflet absurditatea, că în 
contra aceluiași obiect sau subiect Ro
mânii nu sunt agitatori și sunt agita
tori.

Dacă veți binevoi a ceti cu băgare 
de seamă ori originalul ori traducerea 
corectă, făcută și legalisată de notarul 
public regesc Mih. Besân din Lugoj, 
ori chiar traducerea de tot slabă a dlui 
interpret judecătoresc, veți vedea, că 
nicăiri n’am zis, că Românii n’ar fi 
agitatori și că ar fi agitatori. Da, am 
zis, că nu suntem agitatori în contra 
statului și aceasta o susțin șl acuma. 
Da, am zis, că suntem agitatori, însă 
nu în contra statului, ci în contra 
nedreptăților, ce ni-s’au făcut și 
ni-se fac, și șl aceasta o susțin șl 
acum.

Și oare să nu avem noi dreptul să 
agităm în contra nedreptăților, ca ace
lea să încete? Negreșit, că da! Nici 
nu este în lumea întreagă legislație, 
care ar opri combaterea nedreptăților, 
și fiecare om de omenie trebue să re
cunoască, că este datorința etică a fie
cărui om a combate orice nedreptate, 
și în special datorința etică și națio
nală a fiecăruia a combate nedreptă
țile, ce crede că se comit în contra 
naționalității sale.

întrebarea poate fi numai: comi- 
su-s’au și comitu-se nedreptăți ori 
nu? Deși apreciarea subiectivă a ace
stei întrebări este treaba subiectivă a 
acelora, cari cred că se comit nedrep
tăți, prin urmare n’ași putea fi pedep
sit nici în cazul, când n’ași fi spus ade
văr, când am scris, că s’au comis și se 
comit nedreptăți în contra noastră, 
totuși pentru a dovedi, că am scris, 
— durere — adevărul curat, voiu in
dică numai câteva fapte notorice, ca să 
nu pot fi contrazis de dl procuror. O fac 
aceasta șl din motivul, că am fost din 
partea dlui procuror direct apostrofat, 
că n’am dovedit, că ni-s’au făcut și 
ni-se fac nedreptăți.

O recerință principală este, dlor 
jurați, ca cetățeanul, care își caută 
dreptul sau și-l apără, să fie priceput 
de judecător și șl el să priceapă pe ju
decător, din ce rezultă, ca judecătoru 
să priceapă pe cetățeanul, care îl plă 
tește din averea-i câștigată cu sudoarea 
feței. Și cum stăm în trista realitate ? 
Aceia dintre dvoastre, dlor jurați, cari 
au avut afaceri pe la judecătorii, au 
avut prilejul să se convingă, că partea 
cea mai mare dintre judecătorii aplicați 
în ținuturile locuite de Români ori nu 
știu de loc românește ori abia borbo- 
rosesc ceva ce seamănă a românește. 
Cunosc în ținuturile noastre judecă
tori, cari afară de limba maghiară 
nu cunosc altă limbă, ba am cunos
cut pe un judecător de naștere român, 
care mai știa ceva românește, nemțește 
însă absolut nimic. Acest judecător, — 
altcum de o conștiențiositate rară și de 
o delicateță exemplară—, își eșiâ din fire 
când avea să pertracteze cu Români

sau Nemți, și-i dojeniâ cu cuvinte ne- 
cualificabile, că n’au învățat limba ma
ghiară, ca șl când cetățenii ar fi pentru 
judecătorii, pe cari îi susțin, nu jude
cătorii pentru cetățenii, cari îi plătesc 
să le facă dreptate.

Procurorul: Trăim în statul 
maghiar!

Dr. St. Petro viei: Nu trăim în 
statul maghiar, — care nici nu există —, 
ci în Ungaria poliglotă și polinațională !

Este aceasta dreptate? Este drep
tate, ca o mare parte a cetățenilor să 
fie judecați de judecători, pe cari nu-i 
pricep și cari pe ei nu-i pricep ?

Aceasta ar fi nedreptate șl în ca
zul dacă n’am avea în privința aceasta 
iege, și ne-ar face de datorință etică 
să o combatem și să pretindem delătu- 
rarea acestei nedreptăți. Dar noi avem 
chiar lege pozitivă, care recunoaște 
principial egala îndreptățire a tuturor 
naționalităților din țară. Poate-se con
cordă cu egala îndreptățire, ca o parte 
a cetățenilor să fie judecați de judecă
tori, cari îi pricep și pe cari ei îi pri
cep, ear cealaltă parte a cetățenilor, 
massa covârșitoare a Slovacilor, Sârbi
lor, Germanilor și Românilor, de jude
cători cari nu-i pricep și pe cari ei nu-i 
pricep? — De sigur, că nu!

Sunt convins, că tot omul cu simț 
de dreptate netâmpit va zice că aceasta 
este nedreptate. Și să n’avem noi oare 
dreptul și datorința să o combatem?

Ași putea să Vă spun multe spre 
ilustrarea nedreptăților, ce ni-s’au făcut 
și ni-se fac pe terenul justiției, însă 
vreau să Vă cruț și așa trec pe alt 
teren, anume: pe terenul administrației 
politice.

Deoarece nu cetățenii sunt pentru 
stat, ci statul pentru cetățeni (procuro
rul contrazice), este o recerință indis- 
penzabilă, ca statul să se îngrijească, 
ca astfel de oficianți să fie aplicați, cari 
au simț și pricepere pentru lipsele, 
aptitudinele și, — și aceasta o accentuez 
—, pentru aspirațiunile poporului, care îi 
susține (Mișcare).

în consecvența acestei recerințe 
§-ul 27 al articolului de lege 44 din 
1868 a și dispus «că guvernul țerii se 
«va îngriji, ca în oficiile judiciare și 
«administrative de stat, îndeosebi ca de 
«comiți supremi, în cât se poate să se 
«aplice din diferitele naționalități per- 
«soane cualificate și pe deplin versate 
«în limbile de lipsă».

Aceasta e dispoziție pozitivă. în 
virtutea acestei dispoziții pozitive apo
strofez eu (se întoarce cătră procuror) 
pe dl procuror, și-l întreb: Avem bună
oară noi Românii un singur comite 
suprem sau cel puțin un vice-comite 
român, înțeleg unul care recunoaște 
că-i român, (procurorul scandalizat: 
Asta ne-ar mai trebui să punem de 
comiți supremi și de vicecomiți Petrovici 
(Petrovicsokat) de aceștia).

Dr. Stefan Petrovici: De ce nu? Sau 
doară n’am cualificația recerută de lege ? 
Dar nu este vorba de mine. Avem noi, 
har Domnului, bărbați șî mai cualificați, 
la tot cazul cu mai mult simț și pricepere 
pentru lipsele, aptitudinele și aspirațiunile popo
rului, cari au șt ambiția de a promova intere
sele culturale naționale ale poporului, din al 
cărui sin au eșit. Respunde-mi, avem vre-un 
comite suprem ori n’avem ? Respunde-mi 
d-ta, care ai avut cutezanța să spuni 
aici, public, că nu ni-s’au făcut și nu 
ni-se fac nedreptăți... Nu respunzi?... Nu 
respunzi pentrucă nu poți respunde.

Dar nu vreau să Te mai chinui pe 
acest teren.

Cele mai mari și mai revoltătoare 
nedreptăți ni-s’au făcut și ni-se fac pe 
terenul cultural, special pe terenul in- 
strucțiunei.

Statul ca complexul tuturor cetă
țenilor are datorința să scutească, să 
ocrotească și să sprijinească în toate 
direcțiunile interesele de toate cate
goriile ale tuturor cetățenilor, prin 
urmare șî interesele culturale naționale ale 
nemaghiarilor, ear cetățenii au dreptul să 
pretindă împlinirea acestei datorințe 
a statului.

în consecvența recunoașterei ace
stui drept, sau mai bine zis spre a 
garantă — cel puțin în parte — acest 
drept, art. de lege 44 din 1868 în §-ul 

torința, die procuror, atunci, când — 
deși eu, acuzatul, apelez la domnii 
jurați să judece, liberi de orice pre
ocupări politice, numai și numai după 
simțul de dreptate, ce sălăsluește în 
sinul lor,—d-ta îi apostrofezi să fie con
duși numai și numai de .... pav 
triotism? Eu zic, că nu-ți împli
nești, ci îți calci datorința, pentrucă 
patriotismul. cum îl înțelegi d-ta, die procu
ror, și multi alții, este azi o marfă, care se 
poate bine valoră, dar care nu-i este nimănui 
ertat, cu atât mai puțin d-tale, die procuror, 
păzitorului legii, să o valorezi în socoata măre
ției dreptății. (Mișcare).

Dlor jurați !
Dl procuror, ca să mă combată, 

V’a spus între altele, că avem 4 gim
nazii superioare române și o școală 
comercială română.' Da ! Avem. însă 
acestea n’avem să le mulțămim sta
tului, cu atât mai puțin statului 
constituțional. Acestea le-am în
ființat și le susținem noi în virtutea 
hărniciei noastre și a dorului nostru 
de progres; acestea ne-au rămas de 
pe timpul absolutismului, de 
care D-Voastră, cei desmerdați, Vă 
aduceți aminte afurisindu-1. Dela 
statul constituțional nu avem nici o 
singură școală medie, deșî, — pre
cum V’am dovedit chiar cu legea 
în mână, — avem dreptul să avem 
școale de toate categoriile în toate 
ținuturile locuite de Români, ca să ne 
desvoltăm și cultivăm în limba noa
stră pănă la gradul, unde se începe 
instrucția mai înaltă academică. în 
astfel de împrejurări să nu Vă prindă 
mirarea, dacă mulți dintre Români, — 
asemănându-1 cu constituționalismul de 
azi —, își aduc aminte cu oarecare 
sentiment de gratitudine de abso
lutismul, de care D-Voastră Vă aduceți 
aminte afurisindu-1. (Mișcare).

V’ași puteă ilustră, dlor jurați, 
nedreptățile, ce ni-s’au făcut și ni-se 
fac pe terenul instrucției, șî cu alte 
exemple; V’ași putea spune bunăoară 
cum guvernele țerii pe de-o parte ne-au 
făcut imposibil a ne înființa școale 
chiar pe banii noștri, pe de altă parte 
s’au încercat și se încearcă să 
ghiarizeze șî școalele române existente 
dar ca să nu Vă obosesc prea mult, 
trec la alt obiect, la proectul de lege 
al ministrului Berze viezy.

Dl procuror, ca să ne dovedească 
că acest proect nu conține nimic, ce 
ne-ar vătămâ, ba din contră ar avea 
scopul să ridice nivelul instrucțiune 
chiar în interesul nostru, V’a cetit ma: 
mulți paragrafi din acel proect.

Șî eu am cetit acel proect, pentru 
că șî pe noi ne interesează, însă n’au 
ajuns la concluziunea, care vrea să c 
tragă dl procuror, anume la coneluzi 
unea, că scopul aceluia ar fi ridicaret 
nivelului instrucțiunei.

Eu am ajuns la altă concluziune 
anume la concluziunea, că scopul princip 
și final al acelui proect este maghiarizare, 
instrucțiunei, ca prin instrucțiune noi, nemaghvi 
rii, să fim pregătiți pentru maghiarizare. chin 
și în paguba adevăratei instrucții.

Scopul nemijlocit al proecty^! 
este adecă, ca copilul nemaghiar s; 
învețe să cetească, să scrie, să soco 
tească și să vorbească ungurește.

Ce ați zice D-Voastră, dlor jurați 
dacă Vi-s’ar zice D-Voastră: dați-V; 
copiii la școală, însă nu ca să-și ago 
nisească cunoștințele de lipsă pentri 
traiul vieții, ci ca să fie pregătiți pen 
tru desnaționalizare și pentru contopi 
rea în altă naționalitate, adecă pentri 
nimicirea lor națională ?

Eu nu pot admite, dlor jurați, cs 
ar fi între D-Voastră chiar șl numa 
unul, care nu s’ar indigna de aceast. 
cerere! Dar ori cum ați gândi D-V 
în această privință, un lucru nu sufer 
îndoială, —și pentru noi acesta este lucrul e 
căpetenie —, anume, că noi Românii, eon s» 
ținut și ținem la naționalitatea noastră J 
cea mai scumpă comoară. — întample-ee an ; 
ce, pună-ne în fiere, cum ns amenință dl pre 
curor, ori ducă-ne sub furci —. am eomiot 
maghiarizarea instrucțiunei chw fi in raza 
dacă am fi convinși, că din maghutnz.^~i 
instrucțiunei în aderăr ar rezultă instrun 
ear nu, — precum în mod logic ți pMttum
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trebue să rezulte — prostirea copiilor noștri. 
(Mișcare).

Eu, dlor jurați, n’am fost și nu 
sunt pedagog, cu toate acestea cred, 
că nu rischez a fi luat în ris când zic, 

ținta instrucțiunei trebue să fie a 
face pe copil, ca în timp cât se poate 
de scurt, cu cruțarea posibilă a forțe
lor trupești și intelectuale, să-și câ
știge cunoștințe cât se poate de multe.

Acum Vă întreb, dlor jurați : oare 
poate-și copilul câștigă într’o limbă, 
pe care nu o cunoaște, atâtea cuno
ștințe, câte și-ar putea câștigă în acelaș 
timp, în limba sa maternă? Sigur, că 
nu!

Ei, dar scopul principal al proec- 
tului, - precum v’am spus —, nu este 
ca copilul să-și câștige cunoștințele de 
lipsă pentru traiul vieții, ci ca să fie 
instruit în învățarea limbei maghiare 
pană când va ști să cetească, să scrie 
să socotească și să vorbească ungureșt- 

Dar acum întreb eu: nu-i perd# 
timpului, împreunată cu greoaia învățare 
limbei maghiare, păcat în contra părinții 
cari, — abstragănd dela instinctul de iul 
—, au șl dreptul șl datorința să-și înarm ' 

ț'Topiii cu cunoștințele de lipsă pentru tra'^
■vieții ? Nu-i aceasta păcat în contra biețior 
copii ? Nu-i aceasta păcat chiar în contra patriei, 
al cărei interes adevărat reclamă să fie cetățenii 
bine instruiți ? (Mișcare).

Eu, dlor jurați, zic, că da. Aceasta 
e păcat revoltător în contra părinților, 
în contra copiilor și în contra patriei. 
Și noi să n’avem dreptul și datorința 
etică, națională și patriotică a combate 
acest păcat sau chiar a agită în contra 
lui?

Am scris din cuvânt în cuvânt: 
«Da ! Suntem agitatori, însă nu în con- 
«tra statului, ci în contra nedreptățitor, 
«ce ni-s’au făcut și ni-se fac. Da! în 
«acest înțeles suntem agitatori, dar în 
«acest înțeles avem șî dreptul șî dato- 
«rința națională și etică să fim agitatori».

Ce am scris susțin șî acuma,' pen- 
trucă am scris din convingere. Și am 
scris cântărind fiecare cuvânt, așă că 
nici astăzi, după aproape 8 luni, n’am 
nici ce să adaug la acel articol și nici 
ce să eliminez din el.

Ați auzit ce V’am spus, ați auzit 
articolul incriminat, îl puteți recetî, ba 
chiar Vă rog să-l recetiți. Acum sunteți 
chemați să răspundeți: sunt vinovat ori 
nu sunt vinovat? Cum veți răspunde, e 
treaba conștiinței d-voastre de judecă
tori, pentrucă precum ați păcătui dacă 
m’ați judecă cu toate că ați fi convinși 
că nu sunt vinovat, tot așă ați păcătui 
și atunci, dacă m’ați achita cu toate 
că ați fi convinși, că sunt vinovat. Nu 
cer deci să mă achitați, ci mă pun la 
dispoziția conștiinței d-voastre de jude
cători.

ilialității, căci modul acesta de discuție 
ii țin de incompatibil cu bunul simț, 
cu cultura mea, cu cualificația 
mea, cu r e s p e c t r. 1 față de j u d e- 
c ă t o r i e și cu seriozitatea și im
portanța cauzei ce se pertractează, 
ci cu o indignare isvorită din 
adâncul inimei mele resping toate 
insinuările și invectivele dlui procuror 
adresate nouă, acuzaților.

Și acum, stimaților jurați, trec la 
meritul acuzei. ,

înainte de toate însă în interesul 
adevărului trebue să rectific o greșală < 
comisă mai de multe ori față de mine i 
în mod intenționat din partea dlui 
procuror. Susțin, că în mod intențio- i 
nat a comis această greșeală, căci i 
atât în întrebările puse dlor jurați, 
cât șî în vorbirea de acuză, mă pre
zintă consecvent ca autor al articolilor 
incriminați «De mortuis», cu toate că 
pe baza scriptului de acuză al dlui I 
procuror eu sunt tras în judecată nu- i 
mai ca redactor responzabil al foii i 
«Drapelul», în care au apărut sus i 
amintiții articoli. Face această greșală 
cu scopul, ca să mistifice adevărul și 
să-mi îngreuneze mie poziția. Eu însă 
în decursul investigării, precum șî la 
pertractarea de azi, am declarat hotă- 
rît, că nu eu sunt autorul articolilor 
incriminați, ci primesc răspunderea în 
calitatea mea de redactor responzabil 
pentru publicarea acelora, fără ca să 
îmi arog vr’un drept de autor. Tocmai 
împrejurarea aceasta, că nu sunt eu 
autorul, mă face ca în apărarea mea 
să vă arăt și dovedesc D-Voas.ră, dlor 
jurați, acele momente și cauze, cari 
au justificat publicarea acestor articoli 
și cari exchid din capul locului agita
rea în contra națiunei maghiare.

Observ încă un lucru, că articolii 
incriminați «De mortuis», nu sunt doi 
articoli de sine stătători, ci formează 
numai un articol, care însă în urma 
extenziunei prea mari s a publicat în 
doi numeri și care se ocupă cu o che
stie, cu un obiect, anume cu 'articolul 
prim al baronului Bânffy, apărut 
numărul de 28 August st. n. a. 
din «Pești Hirlap».

Este cunoscut, stimaților jurați, 
baronul Desideriu Bânffy a fost când
va ministru-president. Ca atare a fost I 
nu numai membru și aderent înfocat 1 
al partidului liberal, ci el a fost așă i 
numitul cap conducător, căci pănă azi 1 
guvernele țerii s’au recrutat totdeauna 1 
din partidul liberai După ce în urma ' 
politicei sale nenorocite a căzut din ; 
scaunul presidențial, și-a acățat toate 
ideile și principiile liberale în cuiu și 
a trecut în opoziție formând așâ nu- ' 
mitul «partid nou», al cărui program 
este o mixtură confusă din programul 1 
liberal-opozițional.

în amândouă calități însă baronul 
Bânffy a fost cel mai neîmpăcat duș
man al naționalităților; care nu a re
cunoscut lege, drept, ecuitate 
când a fost vorbă despre naționalități, 
care fără genă și publice a propagat 
maghiarizarea cu forța a tuturor nați
onalităților nemaghiare. Acest baron 
Bânffy, politician de stat, nu s’a sfiit 
a susținea public, că «a aparținea unei 
naționalități este o rușine pentru ra
porturile publice ale statului maghiar», 
că «în ajungerea scopului de maghia
rizare pe orice eale trebue să se folo
sească de orice mijloace, șî în cazul, 
dacă prin acelea s’ar vătăma intere
sele și drepturile singuraticilor, ale so
cietății ori cutărei confesiuni» și nu 
s’a genat a proclamă, că mai întâiu 
de toate trebue stat unitar maghiar, 
contopirea tuturor naționalităților cu 
orice preț și numai după aceea v a 1 i- 
ditarea legii și a dreptului.

Formându-și baronul Bânffy par
tidul nou, aveâ lipsă de sprijinitori și 
aderenți, pentru ca să ajungă iarăș la 
putere, cu care apoi din nou să lovea
scă în naționalități. în scopul acesta a 
aflat de bine ca să extindă cercul seu 
de activitate asupra ținuturilor locuite 
de naționalități, punându-le acestora în 

s diferite favoruri, preoților 
noștri, pe cari îi consideră de agita
tori periculoși, le-a promis congruă,! 
ba șî art. XX din 1848 a voit să-l 
aplice la biserica noastră, deșî la în
ceput tocmai sub Bânffy se pretindea 
aplicarea aceluia numai în interesul 
bisericii reformate. Pentru câștigarea 
de aderenți și-a anunțat șî venirea sa

în
tr.

că

Discursul dini Dr. Cornel Juma
Onorat tribunal! 
Stimați domni jurați

Mărturisesc sincer, că vorbirea de 
acuză a dlui procuror pe mim nu m a 
surprins. Aproape de zece am de zile 
urmăresc cu o încordată atențiune așă 
numitele procese politice intentate na
ționalităților și în decursul acestor ani 
am făcut trista experiență, că domnii
procurori în lipsa de dovezi convingă
toare, obiective, se folosesc de niște 
fraze goale, bombastice și rabulistice, 
pentru ca să-și facă sieși reclam și să 
deștepte în jurați o antipatie față de 
acuzați pe de o parte, iar pe de altă 
parte să prezinte pe acuzați înaintea 
judecătoriei ca pe cei mai mari făcă
tori de rele.

Cunoscând deci din experiență 
procedura dlor procurori de'a care 
nu face abatere nici dl I’ocliror ~ 
am fost deja pregătit la ț^nuarile și 
atacurile nebazate ale dl1 Pro(;uror’ 
care cu astfel de arme voS1® 8a .suțs’

■ț țină acuza sa forțată faț de noi. Ln 
loc de dovezi, insinuări ș insulte ne-\vedere 
omenoase.

«Agitatori», «amăgitori de 
popor», «călcătoridejurământ», 
«nebuni», «obraznici», «răsvră- 
titori», «trădători de patrie», 
iată măgulitoarele epitete, cu cari ne-a 
onorat dl procuror în vorbirea sa de 

—» i nrmoz De calea perso-

la Lugoj și Făget, ca să țină adunări 
poporale, în cari să-și desfășure pro
gramul seu.

între astfel de împrejurări tocmai 
bine a venit articolul scris de baronul 
Bânffy în «Pești Hirlap» din incidentul 
înmormântării lui Janicsâry, fost de
putat dietal în cercul Recașului. Re
gret mult, că on. tribunal la cererea 
mea nu a ordonat cetirea acestui ar
ticol, căci Vă puteați ușor convinge, 
că dacă poate fi vorba de agitare, 
atunci nu autorul articolilor incriminați 
ori eu ca redactor al foii ar trebui să 
stăm pe banca acuzaților, ci baronul 
Bânffy, care de fapt agită, 
ine, că s’a scandalizat la 
area lui Janicsâry auzind prohodul în 
imbă streină, atacă în mod nedemn 
imba liturgică și autonomia garantată 

prin lege a bisericei gr.-or., reclamă 
maghiarizarea cu ori-ce mijloace a na- 
ionalităților, chiar șî dacă prin acele 
mijloace la aparență s’ar vătăma 
interesele și drepturile singuraticilor, 
societății ori confesiunilor. Apoi ce în
seamnă această provocare, dacă nu 
aceea, că față de naționalități totul e 
permis? Aceasta e agitare!

Articolii incriminați «De mortuis» 
polemizând cu articolul lui Bânffy, în 
mod obiectiv sbiciue sistemul șovinist 
reprezentat prin Bânffy, desvălește 
duplicitatea politică a baronului, care' 
în același timp promite favoruri și 
atacă cu vehemență drepturile națio
nalităților, și în fine apără 
gică și autonomia bisericii 
tra atacurilor nebazate ale 

în articolii incriminați 
nici o amintire despre 
m aghiar ă,despre vre-o clasă a so
cietății ori despre vre-o confe
siune, ci polemizează cu sistemul și 
individualitatea politică a lui Bânffy, 
prin urmare lipsește subiectul de
terminat prin legea penală la crima 
agitării. Ori baronul Bânffy reprezintă 
națiunea maghiară? astfel că polemica 

I purtată cu dânsul să poată fi privită 
t de atac la adresa națiunei maghiare ?

Aceasta nu-mi vine s’o cred și sunt 
convins, că nici dl procuror nu o va 

L crede. Dacă se află ceva vătămător în 
articoli — ceea-ce eu însă neg — nu
mai dl Bânffy poate cere satisfacție, și 
dânsul va căpăta-o pe ori-ce cale vo
iește. Deci agitarea în contra națiunei 
maghiare este exchisă cu atât mai vâr
tos, că în articolii incriminați nu se 
cuprinde vre-o provocare ori măcar alu
ziune cătră poporul român, care ar 
putea deșteptă ură față de națiunea 
maghiară. Nici nu s’a încercat dl pro
curor ca să dovedească din punct de 
vedere iuridic, că articolii incriminați 
conțin agitare, ci s’a ocupat 
cu statistica și istoria, terene 
puțin cunoscute d-sale.

Amintesc încă faptul, că 
«De mortuis- s’a scris și publicat în 
vârtejul mișcării electorale, nu cu ten- 
dența atribuită de d-1 procuror, ca să 
agite pe Români contra națiunei ma
ghiare, ci ca să arăte alegătorilor ne- 
svteerilaiea ți duplicitatea politică a baronului 
Bânffy. ceea-ce în parte a șî succes, 
căci dl Bânffy a aflat de bine ca să 
renunțe la ținerea adunărilor poporale 
în ținuturile noastre și peste tot și-a 
pus

D-sa sus- 
îninormân-

limba litur- 
gr. or. con- 
lui Bânffy. 
nu se face 
națiunea

excluziv 
științifice

articolul

pofta în cuiu de a veni pe la noi

D-lor jurați,
Arălându-Vă împrejurările și 

zele, cari au justificat publicarea 
colului, și cari exchid agitarea 
tra națiunei maghiare; dovedindu-Vă 
mai departe, că acela nu conține agi
tare, ci o polemie cu articolul lui 
Sănffy, din care cauză s’a șî publicat 
în foaia ce redactez, Vă rog ca pe 
baza acestora să mă achitați.

cau- 
arti- 
con-

{Replica procurorului]
Acuzatorul public Paul Jakabffy, procuror regesc :

On. curte cu jurați,
V orbind sincer trebue să spun, că 

la toate m’ am așteptat din partea apă- - 
rării, numai la una nu'. Nu m’ami 
așteptat, ca dl apărător Brediceanu 
să’și iee refugiul la sofisme, căci totul 
ce ne-a spus dsa aici cu bonhomia ce-1 
caracterizează, nu este altceva decât o 
lungă serie de sofisme!

Dar înaiite de toate, văzând că 
v a supărat cuvântul «olâh», țin să vă 
dau cea mai largă satisfacție, căci ni
mic nu este mai străin dela mine decât 
ofenzarea poporului român, pe care-1 
cunosc ca popor muncitor și strădalnic. 
Eu nu numai că nu am folosit cuvântul 
■olâh» cu vre-o tendență oare-care su- 
părăcioasă, ci din contra am folosit 
acest cuvânt din deosebi ta delica
teță față de popor. Căci dlor, eu cu
nosc bine istoria poporului român și știu 
prea bine că acest popor vrednic de o 
soarte mai bună a ajuns să fie secoli 
de-a rândul cutropit și strivit de Slavii, 
cari l-au făcut rob lor. Și, dlor, știți ce 
înseamnă în limba slavonă veche cu
vântul «runiun»?! Sclav ! Prin urmare 
cuvântul de «Român» poate fi orice, 
dar titlu de glorie nu poate fi 
pentru poporul român! Și, dlor, Ro
mânii știind asta bine, nici nu s’au înti
tulat pe sine, în actele mai vechi, nicăiri 
«Români», ci totdeauna «Valahi». Dova
dă renumita petițiune «Supplex libelius 
Valachoruim» prezentată de Români îm
păratului Hosif II*), precum șî mai târ
ziu de vre-«o câteva ori, unde consecvent 
se vorbeșțte numai despre «Valahi», 
ceeace correspunde la ungurescul «olâh» 

i și care es?te fără îndoială denumirea 
autentică aa poporului român ! (Mișcare).

După ce v’am dat această satisfac
ție... (Dr. Stefan Petrovici întrerupe: 
I Mulțam d-tale de satisfacție!) voiu re

veni la singuraticele momente ale apă
rării, cari au făcut asupra mea o im- 
presiune de tot ciudată. Par’că am avea 
de a face cu fondul unei fabule cunos
cute despre vulpe și corbul cu cașul în 
gură. Dar șî vulpea din fabulă a mă
gulit corbului numai pănă ce a scăpat 
acesta cașul din gură. Așâ șî apărarea. 
Vă măgulește d-voastre, dlor jurați, 
căci în cazul prezent sunteți d-voastră 
corbul și verdictul ce aveți a-1 aduce e... 
cașul. Dar șî d-voastre vă măgulește 
apărarea numai pănă ce scăpați din 
gură verdictul dorit de ea, apoi ca șî 

. vulpea din fabulă nici habar nu mai 
' are de d-voastre. (Mișcare).
;| Apărarea ne-a citat aici pa lung 

cea zis Deâk, Eotvos, Kossuth, Szâ- 
i chenyi și alți bărbați providențiali ai 

Ungariei, față de naționalitățile nema
ghiare. Apoi tot ce a cetit apărarea 
este adevărat și probează în mod ecla
tant liberalismul și dragostea, cu care 
au voit acești mari bărbați să lege 
concetățenii cu buze străine de statui 
maghiar. Subscriu șî eu tot ce au zis 
și scris acești mari bărbați de stat! 
Supoziția acestor mari bărbați maghiari 
a fost însă, că popoarele nemaghiare 
ale țerii vor răspunde cu aceeași dra
goste, vor primi drepturile ce li-se dau 
cu mână liberală, ca să devină fii cre
dincioși și folositori ai patriei. Dacă 
acești bărbați ar fi bănuit vre-odată, 
că în Români se vor înșela, și că Ro
mânii vor folosi drepturile, largi, ce 
li-se dau, direct în contra existenței sta
tului, vă garantez că Deâk, Szechenyi, 
Kossuth și Ebtvos nici când n’ar fi fă
cut acele enunțiațiuni și nici când n’ar 

[fi imvestit poporul român cu asemenea 
dreipturi, cum nu se găsește păreche în 
istoiria lumei.

Dlor jurați, eu ca cetățean maghiar 
urmăresc cu deosebită atențiune ten- 

jde țele dacoromâne și știu că la Buou- 
jrești s’a înființato «Ligă», al cărei scop 
i profesat pe față este: împreunarea tuturor 
Românilor într’un singur stat. Dlor jurați, 

j Presidentul acestei Lige, senatorul Gră
dișteanu, a zis cătră Regele Carol 
al României: «Majestate, din Coroana 
M. Voastre mai lipsește numai un sin
gur mărgăritar : Ardealul! »**) Dlor 
jurați, Vă mai trebue explicare despre 
scopul acestei Lige ? !

Și știți d-voastră că Rații, Lueaeii, 
Lfttrorie»» și Popovicii (ultimele două nume 
I cu deosebită sublimare) sunt membri 
devotați ai acestei «Lige» și uzează de 
liiberalismul și îndelunga răbdare a 
v

i

Maghiarilor, Ca să promoveze cu. atât 
mai sigur realizarea fantasmagoriei lor, 
unirea tuturor Românilor într’un stat 
propriu !î

Am fi niște imbecili, statul nostru 
s’ar alcătui din niște indivizi loviți cu

*) Că bine știe istorie dl procuror ! Red. 
♦ Drap.»

**) Fals citat! Dl Grădișteanu - pe când 
nu există încă Liga — a zis la desvălirea mo
numentului lui Ștefan cel Mare în Iași, că din 
Coroana lui Stefan cel Mare lipsesc trei mărgăritare. 

I Asta e o mică deosebire 1 Red. «Drap.»



leuca, dacă am suferi agitațiunea acea
sta subminătoare din partea unor cetă
țeni degenerați, cari nu cunosc și nu 
vreau șă cunoască datorințele ce le au 

. față de statul care le dă pâne și le 
asigură viața și libertatea.

Și acum mă întorc cătră dl Bredi- 
eeânu și îl apostrofez să iee bine seama 
ce.face și să nu’și renege tot trecutu 
seu cinstit prin teoreme ea cea despre 
Horia,,căci aici nu e vorba de un pro
verb inofenziv, ci de o ațițare la răs
coală! Dacă vrea diaconul să scrie 
proverbe, apoi aleagă-și-le mai bine, 
nu facă paradigme cu Horia, căci ș'i 
ultimul opincar român înțelege, când 
aude numele Horia, că unde bate scrii
torul! Horia a fost răsvrătitor, a abuzat 
de nuinele împăratului, a mințit, că 
are la sine inel dela împărat și poruncă 
dela împărat, că toți Maghiarii trebue 
stinși de pe fața pământului ! Chiar șl 
•Românii s’au săturat de vărsările ne
sfârșite de sânge și l-au solicitat să le 
ârete inelul și porunca dela împărat! 
Se înțelege, nu le-a putut arăta nici 
Una nici alta. Și tocmai de aceea chiar 
Românii l-au dat pe mâna autorităților 
împărătești, cari l-au frânt în roată. 
Apoi, dlor, dacă erâ Horia criminal 
politic — cum îl prezentă dl Brediceanu 
— nu-1 frângeau în roată, căci pedeapsa 
aceasta erâ în uz numai pentru crimi
nalii cei mai ordinari!

Despre acuzatul Petro viei am spus 
că ne va rămânea dator cu enumăra- 
rea nedreptăților ce se fac Românilor 
în Ungaria, și am avut dreptate, căci 
pe lângă cea mai mare sforțare nu a 
putut să ne spună nici măcar o singură 
nedreptate, care îl îndreptățește să fie 
agitator! Ce ne-a spus despre restrân
gerea dreptului de întrunire, apoi acea
stă restrângere se refere de o potrivă 
la Români, ca șl la Maghiari, Sârbi, 
etc. Nu poate fi deci o nedreptate spe
cială, ce se face Românilor. De aseme
nea șl cauțiunea la foile politice. Numai 
foile române plătesc cauțiune ? ! Cele 
maghiare nu?! Eată la ce se reduc 
pretinsele nedreptăți ce se fac Româ
nilor !

Ce privește numirea Românilor în 
oficii, earăși este o plângere netemei
nică, căci din contră, prea mult se 
ține cont de Români în oficii, în
cât nu arareori se aude din gura ofi- 
cianțiior maghiari plângerea : Hei, dacă 
ași fi Român, de mult ași fi avanzat!

c Se înțelege, acești oameni consideră 
4» Români numai pe cei ce agită con
tra statului, ear pe ceilalți — cari întră 
îg funcțiile statului și stimează limba 
și instituțiunile statului — îi timbrează 
de renegați. Apoi da, în senzul acesta 
nu sunt Români în funcții de stat, doar 
n’a căzut statul pe cap să dee pâne și 
onoruri unora, cari tind direct la spar
gerea statului.

E de necrezut ce terorism desvoltă 
acești maniaci ai trădării de patrie. Am 
avut însumi ocazie să văd aceasta! 
Când s’a adus legea despre minimul 
salariilor .învățătorești, am invitat învă
țătorii români confesionali să se anunțe 
pentru întregirea salariului lor, în con
formitate cu legea. Și, deși aproape 
toți învățătorii aceștia nu aveau mini
mul recerut de lege, lotuși nu s’a anunțat 
niei unul! Mai bine rabdă, flămânzește, 
miserează de pe o zi pe alta, decât să 
primească un filer dela urgisitul de stat 
maghiar! Mai târziu mi-au explicat 
enigma, mi-au spus că dacă ar primi 
dela stat ajutor și ar pune jurământ 
pe constituția statului, i-ar da orga
nele superioare confesionale 
afară din s e r v i ț! Dar ce mai vreți ? ! 
însuși acuzatul Petrovici a spus-o 
aici pe față, că consideră ca păcat dacă 
își pierde băiatul român vremea cu în
vățarea limbei maghiare!

Acuzatul Dr. Jur ca respinge apo
strofele de trădător, ațițător ș. a. Doar 
nu s’a așteptat să-i cântăm aici imnuri 
de laudă pentru purtarea sa ! (Dr. Jurca 
întrerupe: Nu! Dar tratament cinstit 
am așteptat!). Conceptul fundamental 
al tratamentului cinstit este împlinirea 
datorințelor cetățenești.

Acuzatul Jurca caută să se apere 
cu pretinsul conținut agitatoric al arti
colului lui Bânffy din Pești Hirlap. Eu 
nu cunosc conținutul acelui articol, ad
mit însă chiar șl aceea, că articolii in
criminați «De mortuis» sunt o polemică 
cu articolul menționat al baronului 
Bânffy. Nu știu, dar admit. Ba admit 

chiar șl aceea, că baronul Bânffy și na
țiunea maghiară nu sunt concepte iden
tice. Numai, dlor jurați, dacă ne-am 
apucat odată de discuțiuni, apoi să di
stingem bine.

Bânffy șl la guvern șl în opoziție a 
reprezentat nizuințele maghiare! 
Tendența lui este ca aici în țeară să 
domineze o singură cultură : cultura ma
ghiară! Celelalte culturi se pot afirmă 
lângă aceasta, dar nici când în sarcina 
ei! Contra acestei culturi, propagate 
șl de Bânffy, agită acești acuzați! Și 
una să știți, că dacă mai continuați 
lucrarea subminătoare, să aveți bine 
grije, ca să nu treziți:, furor hungaricus! 
Cui nu-i place aici, îi stă calea deschisă ! 
E drum șl la deal șl la vale! Care-se 
de aici !

Asemenea existențe catilinare tre
bue ținute în frâu, ca nu cumva să 
aprindă schinteia din spuză întreaga 
țeară! Trecem tocmai prin momente 
foarte grave, când are trebuință națiu
nea maghiară de concentrarea tuturor 
forțelor sale pentru a-și eluptâ atribu- 
țiunile suveranității. Și acești maniaci 
și desfrânați, caută tocmai aceste mo
mente pentru a puteâ mai cu succes 
înfige pumnalul în inima statului, din 
a cărui nemărginită mărinimie există 
ei aici!

Trebue odată dovedit acestor firi 
denaturate, că statul maghiar are șî 
puterea șî autoritatea să facă ordine 
fără cruțare la sine acasă! Datoria 
aceasta a statului vă revine d-voastră, 
dlor jurați, din care cauză nici nu vă 
zic altceva, decât: -V

Faceți-vă datoria! 

Elipticele.
Dl Coriolan Brediceanu:
On. curte cu jurați!

Dl procuror nici în replica sa nu 
s’a lăsat de tonul dur și de expresi- 
unile necualificabile. Dacă am .păși, șl 
noi pe acelaș teren, ca dl procuror, 
nu ne-ar remâneă alta, decât să ne 
apucăm de păr. O asemenea degene
rare a discuției nu s’a mai pomenit. 
Cuvintele dlui procuror sunt o terorizare 
pe față a juraților împotriva noastră. 
Compătimim o astfel de justiție, cum 
e cea propagată de dl procuror. Dacă 
în fața statuelor lui Deâk, Szâchenyi 
și Eotvbs ar rosti dl procuror aseme
nea cuvinte, s’ar cutremură piedesta
lul statuelor și statuele s’ar prăvăli 
asupra capului dlui procuror, care în
tru atâta și-a uitat de datorința sa.

Dl procuror zice, că de ar fi știut 
Deâk, Szechenyi, Eotvos, că se va naște 
un Petrovici, un Jurca, un Gașpar, 
n’ar fi propagat nici odată astfel de 
principii referitoare la naționalități și în 
special la poporul român. Dar acum 
te întreb, die procuror: Cine s’a abă
tut dela principiile lui Deâk, Szechenyi, 
Eotvos? Noi, de sigur, nu! Voi v’ați 
abătut, cari în locul toleranței, în lo
cul egalității de drept și datorință ați 
proclamat maghiarizarea cu 
orice preț a naționalităților 
ca dreptși datorință a statului. 
Deci nu noi, ci voi, propagatorii ma
ghiarizării, v’ați abătut dela principiile 
întemeietorilor constituțiunei ungare și 
de ar trăi azi acești mari bărbați ma
ghiari, le-ar fi rușine de urmașii lor.

Dl procuror a adus povestea cu 
vulpea și corbul și ne-a făcut pe 
noi vulpe, care se lingușește în vreme 
de pericol pe lângă corb ( = curtea cu 
jurați) ca să-i mânce cașul din cioc. 
Dar dl procuror a schimbat rolurile. 
Nu noi, ci voi sunteți vulpe și- 
reată și înșelătoare, care aleargă 
după corb pănă se așează pe un pom 
și apoi îi mănâncă cașul. Voi, vulpi
lor, ați alergat după noi și ne-ați adus 
aici în fața juraților, căci noi n’am 
venit de bună voie aici, ci am fost 
aduși cu sila, și nu cerem aici decât 
dreptatea, care nu e numai a voa
stră, ci ar trebui să fie fundamentul 
țerii.

Die procuror! Dupăce vezi că toată 
acuza ți-am spulberat-o, nu te mai în
torci la frazele bombastice din rechi
zitor, ci alergi după altele noi. Te 
provoci la Ligă, la Liga din Bucu

rești. Ce te sparii de Ligă? Ce-ai cu 
Liga ? Se vede, că conștiența păcatu
lui ți-a băgat frica în oase! Fraza cu 
Liga e tocită, die procuror! în toate 
procesele: la Cluj, la Alba-Iulia, la 
Oradea-mare, la Sătmar s’a pertractat 
chestiunea Ligei și pretutindenea au 
fost înfrânte aserțiunile falze și ten
dențioase despre Ligă, încât azi nu 
mai este om serios, care să creadă cele 
susținute de dl procuror.

Ce ai, die procuror, cu Petru 
Grădișteanu? Unde e? Adu-1 aici! 
De sigur șî pe Petru Grădișteanu ai 
vol să-l încui în temniță !

Cine ți-a dat, die procuror, putere 
să faci membri la Liga din București? 
Per ce bază declari pe dl Dr. Stefan 
Petrovici membru al Ligei, când de 
fapt nu e și nici nu poate fi, fiindcă 
cetățeni ai Ungariei nu pot fi membri 
ai Ligei?!

Ce bine, ce fericire pentru noi voești 
să afli în proectul lui Berzeviczy? Pre
cum indivizii, așâ șî popoarele știu ele 
mai bine ce e spre binele și fericirea 
lor. Numai noi Românii să fim atât de 
proști și nepricepuți, ca să nu știm ce 
e spre binele și ce e spre răul nostru ?! 
Dacă cineva voește să știe ce consideră 
un popor ca interesul seu cel mai mare, 
acela să cerceteze, să scruteze nepreo
cupat ce îl c o n s t e r n e a z ă, ce îl su
pără mai tare pe un popor și ce îl 
hotăreștela luptă cerbicoasă 
într’o anumită epocă. Popoarele nu-s 
fățarnice, ele desvălesc istoriei viața lor 
interioară așâ cum e în realitate. Dacă 
pe un popor îi duce ceva la iritațiune 
și turburare, putem ști de sigur, că 
acel ceva i-a atacat cele mai mari și 
mai vitale interese.

Contra proectului lui Berze
viczy toate naționalitățile s’au ridicat 
și mai ales Românii dela vlădică pănă 
la opincă într’un glas strigă: „Nu! Nu 
ne trebue !“ Chiar șî deputății români gu
vernamentali din dietă: Serb, Ciocan, 
Șerban, etc. au mers la Tisza și au 
protestat contra acestui proect. N’a ră
mas suflet de român, care să nu fi 
respins în legitimă apărare a limbei și na
ționalității acel proect și totuși zice dl 
procuror, că proectul e o bunătate, o 
fericire pentru naționalități.

Eu am haina, care o vedeți pe mine 
și costă 20 florini, dar care e a mea și 
e croită pe gustul meu și conform voin
ței mele și acum să zicem, că dl pro
curor voește cu de-a sila, pe nedrept 
să’mi dea o livreâ de lacheu sau o man
tie de episcop în preț de 1000 florini; 
— este asta bunătate și libertate pentru 
mine? Dacă dl procuror astfel pricepe 
bunătatea și libertatea, țină-le pentru 
sine!

Dacă i-se ia unui popor limba și 
cultura sa proprie, acel popor devine 
incapabil de rezistență. Se vede, că 
asta o doriți. Cu această tactică însă 
nu veți consolida țeara, nu veți creeâ 
cetățeni uniți într’un simț și într’o gân
dire. Prin această tactică veți face ca 
nimenea să nu mai creadă — ca la 1848 — 
că libertatea și egalitatea cetă
țenilor vă zace la inimă, și nu se va 
mai însufleți nimenea pentru scopurile 
voastre dușmănoase și nimicitoare de 
naționalități.

Dlor jurați! Noi nu ne mai lău
dăm cu patriotismul, dar când ne va 
chemă patria, noi vom sta în rând ca 
patrioți adevărați și nu vom întârziâ 
a ne face datoria.

Aștept verdictul! Judecați!

Dr. Stefan Petrovici:
D-lor jurați!

Deoarece dl apărător C. Bredi
ceanu i-a răspuns d-lui procuror 
după cuviință, nu-i de lipsă să-i re
flectez la toate câte le-a zis. Altcum 
întrebarea, că baronul Iosif Eotvos și 
Francisc Deâk, pe care întreagă ma- 
ghiarimea îl numește «înțeleptul pa- 
triei», fost-au bărbați cu minte, bună
oară ca dl procuror, și cu prevedere», 
sau hăbăuci, las s’o rezolve dl procu
ror. Eu nici nu in’am provocat la 
acești bărbați, a căror prevedere dl 
jrocuror o trage la îndoială, ci la ceva 
mai mult, anume la legea pozitivă. Cu 
această lege în mână i-am dovedit, că 
am avut temeiu să scriu, că «ni-s’a fă
cut și ni-se fac nedreptăți.»

Acum, neputând suportă puterea 
sdrobitoare a dovezilor mele înteme
iate pe dispozițiile pozitive ale legei și pe sta
rea faptică, își ia din nou refugiul la in
sinuări fără nici un teineiu. Precum în 
actul de acuză mi-a insinuat c’ași fi Jâ 
scris ce n’am scris, ca să poată trage 
concluziunile, ce-i convin, așâ șî acum 
îmi insinuă că ași umbla după ce n’am 
umblat și nu umblu. Anume aplicând 
șî la mine fabula despre vulpe și corb, 
— care altcum nici la colegii mei nu ae 
potrivește , îmi insinuă, că ași umblă 
să scap — ca vulpea din fabulă — cu 
vorbe frumoase seducătoare.
Și această insinuare o resping ca ofenză.

D-voastră, d-lor jurați, ați văzut 
și ați auzit, că nu m’am purtat ca 
vulpea, ci V’am spus deschis, că arti
colul incriminat eu l-am scris și eă-i 
susțin ca isvorit din cea mai adâncă con
vingere a mea. V’am spus șî cauzele, cari 
m’au determinat să-l scriu. în sfârșit 
V’am spus, că nici nu cer să mă achitați, 
ci să judecați numai și numai după simțul dt 
dreptate, ce sălășluește în inimele d-voastră. Și 
cu toate acestea dl procuror îmi in
sinuă, că nu mă port bărbătește, ci ca 
vulpea din fabulă, ca să ajung la caș, 
adecă la achitare.

Nu, d-lor jurați, nu mă port ea 
vulpea, ci am susținut și susțin de
schis și cu fruntea ridicată tot ce-ain 
scris și tot ce-am zis. Am apelat și 
apelez numai și numai la Simțul dv. 
de dreptate, nu ca dl procuror, care, — 
după ce a apelat la «patriotism» —, ne 
amenință cu «furor hungaricus», care 
precum se vede pe d-sa l-a șî apucat.

Faceți-Vă datorința de judecători.

Dr. Corneliu Jurca -.
D-lor jurați !

Scurt voiu reflectă dlui procuror 
la replica d-sale predată cu mare apa
rat și cunoștință juridică. D-sa ad
mite în replică, că articolul incriminat 
«De mortuis» polemizează cu articolul 
lui Bânffy apărut în «Pești Hirlap»; 
admite șî aceea, că baronul Bânffy 
nu reprezintă poporul maghiar, prin 
urmare numai despre persoana lui 
Bânffy se poartă polemia, dar susține, 
că Bânffy reprezintă o tendință apro
bată șî de D-sa, anume validitarea 
excluzivă a culture! maghiare.

Eu recunosc îndreptățirea culturei 
maghiare; recunosc, că de fapt există 
o astfel de cultură și din inimă doresc, 
ca cultura maghiară să înainteze și 
progreseze, pentrucă aceasta este baza 
adevărată a bunei înțelegeri și a vie- 
țuirei comune; admit șî aceea, că cul
tura maghiară are reprezentanți ade- 
vărați și vrednici, dar judecând după 
expresiunile folosite la adresa noastră 
și a poporului român, care nu stă pe 
banca acuzaților,... că și dl procuror 
ar reprezenta adevăr atu cultură 
maghiară, aceasta eu o trag la 
îndoială ! *

După aceasta a urmat instrucția 
juridică din partea presidentului cătră 
jurați, apoi jurații s’au retras și au 
adus cunoscutul verdict.

Presidentul provoacă pe acuzați să 
anunțe momentele atenuante. Apărăto
rul B r e d i c e a n u și Dr. C. Jurca 
cer, pe baza §-lui 92 din codul penal, 
pedeapsă minimală, ear Dr. St. Pe
trovici declară că n’are nici o ob
servare.

Tribunalul s’a retras și după con- 
zultare a publicat sentința cunoscută, 
în contra căreia toți 3 acuzații au anun
țat recurs de nulitate.

Omagiu lui Musicescu. 
—- Desvălirea bustului regretatului compozit j- 

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

— Raport special pentru «Drapelul». ~

De loan Vldu. 
(7)

(Fine).

România vrea să concentreze totul 
în București, ca Francezul în Paris, și 
nu-și sparge capul cu cauza decentrali- 
zării germane. Și asta este o smintă.



Tot așa o smintă, ca șl a Societății 
noastre «Astra», care se ocupă cu în
ființarea unui muzeu național român 
dincoace de Carpați, care muzeu să 
devină fala Românilor în fața Sașilor 
din Sibiiu, bine înțeles, acest muzeu să 
fie așezat într’un palat, care să fie po
doaba Sibiiului. Se șî plătește, căci la 
realizarea acestui ideal au contribuit 
oameni grei de-ai noștri cu sume grele. 
Se șl plătește, căci badea Pavel din 
extremul Bănat sudic șî așâ nu va 
mai ajunge să vadă acest magazin de 
relicvii străbune. Se și plătește, căci 
probabil muzeul acesta nu se face pen
tru educație n a ț i o n a 1 ă, ci pentru 
fală națională!...

în loc să formezi muzee după pro
vincii și astfel să provoci emulație în 
aranjarea și îmbogățirea lor, așâ după 
cum face Germanul în Germania. 
Acolo, ce are Miinchenul, nu are Ber
linul ; dar nici ce are Lipsea, nu are 
Miinchenul, etc. Toate însă au ceva ce 
celelalte orașe din Francia, afară de 
Paris, n’au. In urma acestei stări 
faptice, până când după ce ai văzut 
Parisul nu mai are rost să vezi restul 
țerii, pană atunci Germania îți impune 
la toată stațiunea, la tot pașul cu câte 
ceva. Rezultatul acestui mod de a 
forma un stat este, că popoarele ori 
în care colț de țară s’ar afla, au focu- 
lare de cultură. în Francia însă vei 
găsi oameni mulți, ca șî la noi, afară 
de cei din preajma Parisului. Poftim 
și alegeți care sistem Vă mai convine!

Șî România, ca șî <Astra» noa
stră, centralizează întocmai ca 
Francezul, respective ca guvernele 
franceze. Pentru orgoliu național e 
potrivit sistemul, dar nu pentru binele 
național. Toate popoarele orgolioase 
fac ca șî Francezul. Dacă voiți vă 
aduc ca exemplu șî pe frații noștri 
Maghiari. Ce n’au sacrificat ei cu re- 
gularea și înfrumsețarea Pestei, pen
tru ca să momească pe împăratul 
Austriei să-și schimbe residența, dacă 
nu de tot, cel puțin pe jumătate în 
capitala lor!? Așâ face șî România, 
care la inițiativa unor bărbați cu edu
cație germană a zidit în Iași un palat 
cu menirea, ca în el să locuiască prin
țul de Coroană, dar palatul acum stă 
pustiu și se ofere primăriei din Iași 
spre cumpărare, poate cu menirea de 
a adăposti în el pe Ovreii ce zilnic 
curg din Rusia.

Așâ face șî România, centralizează 
în București! Dar să lăsăm palatele și 
să deplângem instituțiunile de cultură. 
Ce păcat politic are lașul de azi nu 
se mai simte lipsa unui conservator 
acolo ?! Ce criză economică a ajuns 
pe capul sărmanei Românii, de azi iu 
mai poate subvenționa corul metropo
litan din Iași, fala de odinioară a la
șului și a românimei întregi ?! Grele 
întrebări, dar cu atât mai ușor răs
punsul lor!...

Popoarele toate din lume, atunci 
au fost la apogeul cultural, când ar
tele au fost la ele în floare. Și chiar 
de pe rămășițele artelor lor putem ju
decă mai bine gradul lor de cultură. 
Exemple: 1) Egiptul cu piramidele, 
sfinxii și harfele cu miile de cântăreți 
și cântărețe de prin templele lor mă
rețe. 2) Evreii cu mărețul lor Sion, 
la sfințirea căruia cântară cinci mii 
cântăreți și tot ațâți instrumentiști. 3) 
B a b i 1 o n u 1, în care «cu o întocmire 
au resunat versul organelor, a cinstî 
chipul cel de aur făcut...» 4) Grecii, 
la lira cărora șî animalele sălbatice se 
îmblânziră și o) Romanii, pe ruinele 
cărora stă astăzi Italia, reprezentanta 
artelor moderne.

Știința și arta merg mână în mână. 
De aceea ori care guvern, ce se gi
rează de conducătorul statului ce re
prezintă, este dator a îngrijî de mer
sul paralel al acestor două ramuri ce 
constituesc cultura popoarelor. Căci 
statul, care ar negligeă cultivarea 
uneia dintre aceste două, s’ar asemănă 
vulturului cu aripi neegale, care nu 
se poate avântă în sborul seu maestos.

*
Departe, peste munți și văi, văd 

chipul lui Musicescu vărsat în lut 
rece; dar de un glas jeluitor răsună 

codrii seculari ai Carpaților. în acest 
glas Doina noastră își bocește or- 
fanitatea ei. Nu plânge dragă Doină, 
căci «de vom aveâ credință numai cât 
un grăunte de muștar», tot Tu vei fi 
aleasa noastră !

Fie cele scrise ca un c r e d e u pus 
la picioarele bustului lui Musicescu.

Lugoj, Martie 1905.

%>ela oraș.
Reprezentanța orașului Lugoj a ți

nut eii adunare generală extraordinară.
Primul obiect a fost chestia trans

formării teatrului orășenesc.
S'a decis, ca primarul să prezinte 

reprezentanței un plan de transformare 
din partea unui expert și un proect 
despre spesele împreunate cu transfor
marea, ear după aceea să ceară dela 
guvern un ajutor, ca să poată acoperi 
spesele, ce vor fi de lipsă.

Al 2-lea obiect a fost propunerea 
magistratului, ca să se reguleze malul 
și matca Timișului dela moara așâ nu
mită șpăneascâ pănă la podul de fer, 
peste care trece trenul «Verșeț—Ilia- 
mureșană».

Reprezentanța a primit - în prin
cip — propunerea magistratului, con
siderând însă de o parte, că această 
regulare va costă cam 200.000 de co
roane, de altă parte, că regularea 
matcei apelor cade în sarcina statului, 
a decis să ceară dela guvern, ca la 
spese să contribue șî statul cu 100.000 
coroane.

Al 3-lea punct a fost chestia înfiin
țării unei a 3-a apotece în Lugoj.

Reprezentanța a decis — în confor
mitate cu propunerea magistratului și 
în contra propunerei dlui Dr. Cornel 
Jurca, — că nu părtinește înființarea unei 
a 3-a apotece.

în sfârșit reprezentanța a luat la 
cunoștință rescriptele ministeriale refe
ritoare la vama pentru pardoseală și 
pentru pod.

Convocare.
Pe baza §-lui 23 din Statutele Reu

niunii înv. «lela școalele pop. gr. ort. rom. 
conf. din protopopiatele: Timișoara, Be- 
lmț, Comloșul-tnare și Lipova, se convoacă 
Adunarea gen. a desp. Lipovei pe Joi in 
28 April II Mai 1905 ia ore ie 9, ia care 
cu onoare se invită toți P. T. domni 
membri, precum și amicii și toți bine
voitorii școaiei noastre.

Programul adunării:

1. Joi in 28 April v. la 9 ore dim. 
participare la cele ora rea Chemam Duhuiui 
sânt.

2. După chemarea Duhu.ui slant, de
schiderea adun. gen. in localul școaiei. 
prezentarea raportului anual al președin
telui, casarulni, bibliotecarului și cenzu
rarea socoților și a rapoartelor.

3. Ascultarea prelegerilor practice, ce
tirea dizertațiunilor și operatelor, conform 
§-lui 16 lit. C și d diu Statutele Reuniunii, 
precum și în consonanță cu decisul Adu
nării generale din anul trecut pct. 6. Ace
ste operate trebue-c cel puțin cu 3 zile 
înainte anunțate la președiute

4. Referada comisiunei asupra rapoar
telor de sub 2.

5. Defigerea timpului adunării gene
rale viitoare.

6. îneassarea taxelor anuale pentru 
Reuniune.

7. Eventuale propuneri.
8. încheerea adunării generale, 
îndrăsniin pe această cale a atrage

atențiunea d-lor membri ordinari ai des
părțământului asupra decisului luat în; 
Adun. gen. din 6 19 August 1902 referi
tor la pedepsirea membrilor absenți, și a-i 
rugă ca delăturând ori-ce pedecă să bine- 
voiască a participă la adunare, în care se 
vor discută chestiuni importante referi
toare la viitorul școaiei noastre și promo
varea intereselor noastre învățătorești.

Lipova, 12|25 April 1905.

Vasilie Bogoi, luliu Putici,
președinte. notar.

Informatiuni.
Academia română a votat pre

miul Eliade Radulescu de 5000 lei 
d-lui Ilie Bar hulesc u, premiul 
Adamachi s’a împărțit astfel: T.
Păcățianu (Cartea de aur) 130u murei. începutul la orele 8 seara. Mu
tei, căpitan Io ne seu 1000. M.
Sadoveanu 1000, S. Stefulescu Rangul I de persoană 1 cor. 40 bani, 

500 D. Iran£ul H de persoană 1 cor. 20 bani, 
loc de stat 80 bani. Bilete de întrare 
se pot căpătă 
Iosif Barbu

800, I. Russu-Șirianu
Seri bau 400 lei. Membru în sec
țiunea istorică a fost ales D. O n- 
eiiil; în secțiunea științelor: Dr. 
Marine s e u și Dr. Mraz ek. Mem
bru corespondent în seețiunea lite
rară: Sextil Pușcariu. Secretar 
general pe 7 ani dl D. A. Sturdza. 
Președinte dl I. K al indent. Sec
țiunile: literară preș. Vulcan, vice- 
pfeș. D. C. N egruzzi: istorică preș. 
D. M. M o 1 d o v a n, v.-preș. Sturdza; 
științifică: preș. Aurelian, v.-preș. 
Istra ti. Sesiunea s’a închis Marți.

Regele la Budapesta La 4 Mai n. 
Regele va aveâ ca oaspe pe regele 
Saxoniei, și imediat după plecarea ace
stuia va venî la Budapesta, unde va 
petrece timp mai îndelungat.

Emigrațiunea. Săptămâna trecută, 
16—23 April, au sosit la New-York 
5953 emigranți ungureni și anume: 
1071 Maghiari, 2373 Slovaci, 1843 Șvabi, 
577 Croați și 89 Români. Dintre emi- 
granții români 10 au rămas în statul 
New-York, 6 s’au dus în Pensylvania, 
73 în Ohio.

Advocat român ... vindecător de boale.
La Arad se află un advocat român 
Dr. Petre O p r e, care s’a ocupat mult 
cu higiena și a devenit renumit prin 
un nou sistem de vindecare, al 
seu propriu, care aduce foarte mult 
cu sistemul de cură naturală al lui 
Kneipp. în decurs de 10 ani a pus 
Dr. Petre Opre în aplicare sistemul 
seu și a produs minuni: a redat sănă
tatea la mulți oameni, a făcut pe 
mulți slabi de constituție oameni vân- 
joșt și robuști și a vindecat pe mulți 
de boale periculoase, cari păreau in
curabile. Dr. Opre are la dispoziție 
băi proprii, unde prin spălături reci și 
calde, prin dușuri combinate, prin 
gimnastică potrivită și sistematică, a 
produs și produce efecte miraculoase. 
Vindecă ne cei slabi, desvoltându-le 
musculatura și redându-Ie pofta de 
mâncare. Pe cei grași îi face ca prin 
o cură specială să-și peardă grăsimea 
superfluă, transformăndu-o in muscu
latură. Vindecă dureri de cap și ner
vozitatea și alte boale grele. Dr. Opre 
a făcut deunăzi o conferență despre 
sistemul seu de cură, în care confe
rență a descris 10 cazuri interesante 
de vindecare minunată. Pacienții sunt 
oameni culți din Arad. Conferență a 
apărut șî in broșură. Mai eclatant s'a 
dovedit eficacitatea sistemului seu la 
sine însuși, căci dl Dr. Opre a crescut 
în decursul celor 9 ani, de când aplică 
sistemul seu, în lățimea peptului cu 9 
centimetri, deși medicii cred, că dela 
anii 40 omul nu se mai poate desvoltâ 
în privința fizică. Dl Opre e de 170 

înalt și grosimea peptului îi e de 
centimetri.
Cassa lugojană pentru ajutorarea mor- 

boților. Localitățile oficioase ale «cassei 
districtuale lugojane pentru ajutorarea 
morboșilor» se află începând cu 1 Mai 
a. c. în strada Dobra, Nr. 3/14 (lângă 
Iacob Langmoser).

Generalul Stossel Înaintea tribunalului 
militar. Generalul Stossel, fostul coman
dant la Port-Arthur, va fi citat înaintea 
tribunalului militar din Petersburg. 
Acuza ridicată contra lui este, că el 
în calitate de comandant al întregei 
peninsule Kwantung n’a avut dreptul 
să decidă capitularea Port-Arthuru- 
lui, ci acest drept îl aveâ numai coman
dantul cetății generalul Smyrnow.

Reprezentațiune teatrală în Recița- 
montană. Reuniunea română de cânt și 
muzică din Recița-montană arangează 
Luni, a 2-a zi de Paști, la 1 Mai 1905 
st. n. în localitățile «Casinei române» 
reprezentațiune teatrală împreunată cu 
concert și dans, cu următorul program:

cm.
130

>1 Teatru: «Noaptea de sft. Geor- 
ige». Vodevil în 2 acte de Th. Alexi.
Muzica de N. Ștefu. Regizor Iosif 
Vele e an. II Concert: «1. «Fetița 
din Toscana» de Gordigiani-Vidu, 
cor mixt. 2. «Scumpa mea bălăi- 
oară» de Ricci-Vidu, cor mixt. 3. 
«Marș . . .» de Musicescu, cor mixt. 
Venitul curat e destinat fondului fla-

zică lui Ștefan. Prețul de întrare:

la cassarul reuniunii dl 
și seara la cassă.
Hunedoara. Românii dinConcert în

Hunedoara arangează Luni (a doua zi 
de Paști) la 1 Mai 1905, concert în sala 
otelului «La cetatea lui Huniade». Ve
nitul curat se dă școaiei române din 
Hunedoara. Program : 1. «R e s u ne tu 1 
Ardealului» de I. Vidu, cor mixt.
2. «Hora Ploaia» de G. Dima, cor 
mixt. 3. «Șezătoarea», tablou. 4. 
«Dorul Ardealului» potpouri cu 
soli, de A. Popoviciu, cor mixt. 5. 
«Marșul lui Mihaiu» de I. Vidu, 
cor mixt, cu acompaniament de orhe
stră. După concert urmează dans.

Concert și teatru în Bocșa-inontană. 
Reuniunea română de cântări și mu
zică din Bocșa-montană aranjează în 
18 April v. (1 Mai n.) 1905 (a doua zi 
de Paști) concert și teatru în sala be
răriei din Bocșa-montană, în favorul 
fondului reuniunei. După reprezenta
țiune urmează dans. Programul este 
următorul: I. Concert. 1. «Motto» de 
Ioachim Perian, cor mixt. 2. «Domni
torii români» de Aurel Popovici, cor 
mixt. 3. «Imnul înfrățirei» de I. St. 
Paulian, cor mixt. 4. «Marș» de I. St. 
Paulian, cor mixt. II. Teatru. «Harța 
Rezeșul», operetă comică în 1 act de 
V. Alecsandri.

Teatru și concert în Izgar. Elevii școa
iei confesionale rom. gr.-cat. din Izgar 
(corn. Caraș Severin) arangează a treia 
zi de Paști (2 Mai n.) concert și repre
zentațiune teatrală cu următorul pro
gram: 1. «Hristos a înviat», cântat de 
elevi. 2. «Țiganul la vie» poezie de T. 
Speranță, declamată de I. Cimponer;
3. «Mătușa Surda» dialog de M. Dră- 
gan, predat de Paraschiva Muntean și 
Versavia Foaie. 4. «Ovreul lovit» poe
zie de T. Speranță, declamată de ele
vul Teodor Putnic. 5. «Pănă când țineam 
cu codru» poezie cântată de elevi. 6. 
«Portul românesc* de M. Drăgan, pre
dat de elevele: Paras. Putnic, Valeria 
Marcu, Maria Murcu, Anas. Jivi. 7. 
«Țiganul și ursoaica» poezie de T. Spe
ranță, declamată de elevul loan Odo- 
basa iun. 8. «Moțul la drum» doină 
cântată de elevi. 9. «Ploconul țiganilor»;, 
poezie de T, Speranță, declamată de 
elevul Ștefan Ursulescu. 10. «Vine Vlă
dica» comedie în 3 acte de Anton Pop, 
predată de mai mulți elevi. 11. «Resu- 
netul Ardealului» doină cântată de elevi. 
Prețul de întrare 40 bani de persoană. 
Oferte și contribuiri peste taxa de in
trare se primesc cu mulțămită, se vor 
cuită pe cale publicistică, având a se 
trimite dlui George Muntean învă
țător în Isgar u. p. Vermeș. Venitul 
curat este destinat pentru biblioteca 
școlară.

Asasinii protopopului Cupșa au fost aflați 
și arestați. Ei sunt: servitoarea proto
popului, o fată în etate de 13 ani, 
apoi tatăl ei și 2 frați ai ei, în fine 
vizitiul protopopului și un păzitor de 
noapte, care a fost în serviciu chiar 
în noaptea crimei. Motivul îngrozitoa
rei crime a fost lăcomia după bani, 
căci auziseră, că protopopul a primit 
bani mulți în acele zile. Doi din cei 2 
arestați neagă, dar fasiunile celorlalți 
sunt foarte agravante pentru ei. Pro
cesul criminalilor va fi pertractat pe 
la finea lui Iunie înaintea curții cu 
jurați din Dej.

0 bandă de tâlhari și ucigași prinsă. 
Poliția din Budapesta a arestat — cu 
ajutorul poliției din Maria-Teresiopol 

o bandă mare de tâlhari și ucigași, 
cari au comis în curs de câțivă ’ani 
7 ucideri împreunate cu jaf și 12 în
cercări de jaf. între altele, au ucis și 
jefuit în 1904 la Vaț pe vizitiul poștei 
ambulante Iosif C z i 1 1 i k și pe po- 
ștarul C z u t e r, apoi au jefuit posta. 



Ultimele crime le-au comis pe drumul 
de țeară între Csatovar și Maria-Tere- 
siopol, unde au atacat 3 căruțe cu 
țărani. Pănă acum au fost arestați 5 
bandiți. Capul bandei se cheamă Fr. 
Boni, care se stabilise la Vaț ea negu
stor de bucate. La el s’au aflat în 
pivniță mai multe arme și 3000 patroane.

Cultura mătasei în com. Caraș-Severin. 
Inspectorul culturei de mătase Paul 
Bezepedy a publicat uh raport amă
nunțit despre avântul culturei de mă
tase în com. Caraș-Severin în anul 
1904. Din acest raport vedem, că în 
anul 1904 au fost în comitat 6419 cul
tivatori de mătase, cari au produs 
117.895 kilograme coconi și prin asta 
au câștigat 207.259 coroane. Câștigul 
mediu al unui cultivator de mătase a 
fost de 32 coroane, iar câștigul maxi
mal 225 coroane. Mai bine a prospe
rat cultura mătasei în comuna N a j- 
d a s, unde 266 oameni s’au ocupat cu 
cultivarea vermilor de mătase și au 
produs 5084 kilograme coconi, pentru 
cari au primit 8918 cor. Pănă acum 
s’au plătit în total cultivatorilor de 
vermi de mătase din comitatul nostru 
suma frumoasă de 2,251.391 coroane.

Maghiarizare de nume. Ilie Câmpian 
dinTârgu-Mureșului a maghiarizat nu
mele seu și al copiilor sei Caterina, Ioan 
și Ana, în Kovâcs.

Prima societate ungară generală de 
asigurare și-a ținut în 16 April n. la Ti
mișoara adunarea generala ordinară sub 
presidiul contelui Andreiu Csekonics. 
Au fost prezenți 26 acționari, cari au re
prezentat laolaltă 318 acții. Presidentul 
constatând capabilitatea adunării de a 
aduce hotârîri, a rugat pe acționarii Fran- 
cisc Kostyân și Carol B a r c z a să fie 
verificatori ai protocolului. După aceea 
directorul Ludovic Jen ey, consilier aulic, 
a prezentat raportul despre anul de ge
stiune 1904. Cetindu-se apoi raportul co
mitetului de inspecțiune, precum și rapor
tul specialiștilor matematici, adunarea ge
nerală a aprobat bilanțul anului de ge
stiune 1904, care prezintă — după rezer
vările și detragerile reglementare — 
1,251.194 cor. 50 bani profit curat. Direc- 
țiunei și comitetului de inspecție i-a acor
dat absolutoriul și a hotărît, ca dividends 
de 400 coroane pentru 1 acție să se plă
tească deja începând din ziua următoare. 
Pentru scopuri de folos public și de bine
facere la propunerea simultană a direcțiu
ne! și a comitetului s’au votat 14.000 
coroane. După rezolvarea altor chestiuni 
curente s’a făcut alegerea unui membru 
în comitetul de supraveghere în locul de
venit vacant. Comisiunea scrutinătoare 
constatatoare din acționarii Ioan J a n k o- 
vich, Wilhelm Lam pel și Carol 
S z e n d e, a anunțat rezultatul, că a fost 
ales unanim ca membru în comitetul de 
supraveghere Dr. Berzeviczy Albert, 
în tine loan Jankovich în numele 
acționarilor a felicitat prin un discurs 
însuflețit pe prezidentul conte Andreiu 
Csekonics uin incidentul, că societatea 
a sărbătorit în aceste zile aniversarea de 
25 ani a alegerei sale ca membru în cor- 
porațiunea direcțiunei. Contele Andreiu 
Csekonics a mulțămit mișcat pentru 
ovațiune. Dupăce cei prezenți au felicitat 
în modul cel mai călduros și pe directorul 
executiv Wilhelm Ormody, adunarea 
generală s’a terminat.

Sipet!
Pentru a putea compune atât pentru 

expoziția din vara aceasta, cât și pentru 
muzeul nostru etnografie 1 colecție cât 
mai completă de ouă încondeiate cu de- 
semnuri și motive originale și tipice ro
mânești, ne adresăm pe această cale tutu
ror prietinilor noștri și în prima linie 
conducătorilor d’spărțămintelor noastre, ca 
din incidentul sărbătorilor de Paști să 
adune din ținuturile lor cele mai fru
moase și mai caracteristice modele de 
ouă încondeiate și să ni-le trimeată pe 
samă colecțiunilor ce pregătim.

(Adresa: Biroul Asociațiunei, Nagy- 
szeben, strada Morii Nr. 6.)

Sibiiu, în 24 April 1905.

Prezidiul Asociațiunei:

BIBLIOGRAFIE.
Floricele din Bănat. Cântări poporale 

și Motto-uri din Compozițiunile d-lui 
I. Vidu și alții. Culese de N. Jugănaru. 
Prețul 20 bani + porto postai. Se află 
de vânzare la Redacția *Drapelul» în 
Lugoj și la librării.

A eșit de sub tipar în editura libră
riei C. Sfetea București: „Teatru școlar" 
de d-na Ana Tănăsescu, cuprinzând 
piesele: Iubirea meseriilor. Fiica pocăită și 
Prietenii și neprietenii țăranului, aprobate de 
ministrul cultelor și instrucțiunei publice 
din România pentru serbări școlare din 
orașe și sate, pentru biblioteci școlare, 
cercuri culturale și șezători sătești. Pre
țul 1 leu. De vânzare la toate librăriile.

VARIETĂȚI.
Cea mai mare mașină de sbu- 

rat se construește de prezent în pala
tul Alexandra din Londra. Mașina va 
pluti în aer numai prin niște aripi, cari 
se mișcă ca vâslele, și fără balon, fără 
șurube, fără smei sau alte mijloace. 
Mașina va fi 20 metri de lungă, peste 
4 metri lată și peste 8 metri înaltă și 
va avea 3 etage. Ea va putea cuprinde 
200 călători prin aer. Urcarea în văz
duh și plutirea în aer se va face prin 
4 grupe de aripi plane, cari vor fi așe
zate în partea deasupra a mașinei la 
înălțime de 6 metri. Aceste aripi uriașe 
au lungime de 15 metri, lățime de 2 
metri, va să zică o suprafață de 30 
metri pătrați. Inventatorul se numește 
Andre D e 1 p r a t și este inginer francez.

Statistica animalelor. Pe pământ 
și în mări sunt cu totul cam 400.000 
soiuri de animale, cunoscute și descrise 
de savanți. Numai insectele reprezintă 
280.000 soiuri, ear paserile 73.000 soiuri. 
Afară de aceste sunt 12.000 soiuri de 
pești, 8300 soiuri de reptilii, între cari 
1610 soiuri de șerpi, 50.000 soiuri mo- 
lusce, 1300 soiuri de amfibii, 20.000 
soiuri păiangeni, 3000 soiuri de arici și 
8000 soiuri de vermi.

Pericolele vieții. Un american face 
atenți pe oameni: bea apă și te vei 
înbolnăvl de tifus; bea lapte și vei 
deveni ofticos; mănâncă supă și vei 
contracta boala Bright; mănâncă carne 
și vei ajunge apoplectic; mănâncă stri
dii și înveninează-te; legumele slăbesc 
organismul; cafeaua și ceaiul te fac 
nervos ; fumează țigări și nu te vei mai 
scăpa de catar cronic; bea vin și te 
vei îmbolnăvi de podagră. — Va să 
zică: spre a remâneă pe deplin sănă
tos, nu-i permis să mănânci nimic, nu-i 
permis să bei nimic și nu-i permis să 
fumezi; și înainte de a inspiră aer în 
plumâni, ai face bine să examinezi^ae
rul cu microscopul și să-l sterilizezi.

Cursul pieței Lugoj.
ZMZ a, r f a,

■
•
«■
3
«

C C

b. 
c

g

Grâu prima calitate 90 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 45 14 80
» de mijloc .... 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 .... — O 50

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

» topite .... — — 84
Săpun ............................................. — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

» » II. » . — 1 12
Unsoare de porc .... — 1 60
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți . . . . . — 22 —
Zăhar . . .» . . -r- 96 —
Vin...................................................... — 80
Spirt I.................................................... — 15 —

< II.................................................... — 14 —

OTEL^,CONCORDIA“. I
Marți (a treia zi de Paști) 19 April/2 Mai 1905 

Teatru de copii și Concert 
arangeat de

Reuniunea română de lectură 
din Lugoj.

Frcgram :

Piesă teatrală în 4 acte pen
tru copii,

arangeată după basmul german

de (D-na S. Vlad-<Radulescu.
^PERSOANELE :

Regele Lucian . Ion Stan.
Regina Elvira . Nela Ștefani.
Prmcesa Roza . Sempi Terfaloga.
Prințul Timoteiu . Costicâ Dobrin.
Eugenia, damă de on. a reginei M. Popovici. 
Rene, page . . Virgil Hoban.
C-'rdula. vrăjitoare . Lelia Popovici.
Un vânător . . Vasi Dobrin.

Oaae de «Mare:
Florica Abueean.
Aurora Balint 
Cornelia Brediceanu. 
Milița Grozăvesc u.
Maria Iorga.
Letiția Maier.
Manți Pastila. 
Marioara Popovici. 
Sofia Slăvcovici.

Pagi:
Vasi Dobrin.
Ionel Dobrin. 
Stefan Dorea.
Marius Florescu.
Traian Grozavescu 
Virgil Hoban.
Zeno Iorga.

Oaspeți, vânători, vocea paserei.
Actul I se petrece în palatul regesc, în camera 
reginei. Actul II în sala palatului la masă. 
Actul III la castelul de vânătoare în pădure 
după 17 ani. Actul IV după o sută de ani tot 

acolo.

3ntre acte:
1. Franțois Behr: „Sones du coeur", exe

cutat la pian de D-șoara Veturia Terfaloga.
2. Botsini: „Barbier von Sevilla11 pentru pian

cu 4 mâni, executat de Florica Barbu și 
Adela Jian.

3. H. Wieniavszky : „Legende" executate la
vioară de D-șoara Ella loanovici, acomp. 
la pian de Dl Wilhelm Schwach

4. G. W. Marks: Potpourri-fantazie „Faust“, exe
cutat la pian de D-șoara Silvia și Viorica 
Sepețian

începutul precis la orele 6 d. a.
PREȚUL LOCURILOR: Stal I (șir
1—3) 2 cor.; Stal II (șir 4 — 10) 1 cor. 

de persoană; Loc de stat 60 bani.
Bilete de intrare se capătă la dl loan 

J o r g a B-, contabil la institutul „Lugoșana", 
și seara ia cassă.

Venitul curat e destinat pentru 
scopuri filantropice.

Un candidat
de advocat

cu praxă, caută urgent
dl Dr. Pompeiu Marcu,

advocat în Lugoj.

AVIZ.
Pi •in aceasta se publică, că 

*Săcana», asociațiune de păstrare 
I și anticipațiune în Sacul, în urma 
■ decizului tribunalului din Lugoj 
Nr. 2597/1905 s'a dizolvat, după 
ce adunarea generală ținută la 19 
Februarie 1905 st. n. a decis di
zolvarea.

Creditorii asociațiunei sunt ru
gați, ca să-și validiteze pretenziunile 
cel mult în decurs de 6 luni dela 
a 3-ia publicare a acestui aviz.

Sacul, 23 April n. 1905.
Nr 8, s_i Direcțiunea.

ÂviZ
Se aduce la cunoștință publică, 

că tribunalul, în locul dizolvatei 
asociațiuni de păstrare și auti- 
cipațiune «Săcana», a împrotocolat 
în registrul firmelor firma 
„Săcana“, institut de credit și eco
nomii, societate pe acții în Sacul.

Sacul, 23 April n. 1905.

Direcțiunea.

Publicațiune.
Din partea comitetului central 

al comitatului Caraș-Severin se face 
prin aceasta cunoscut. în sensul § 
41 al art. de lege XXXIII din 1874. 
respective § 146 al art. de lege
XV din anul 1899. lista alegăto
rilor precum șl lista despre cei râ
mași afară, din fiecare comună, 
sunt revăzute și puse în ordine al
fabetică.

Aceste liste se pot vedea în co
mune mari și cu magistrat ordi
nar la respectivul jude comunal; 
ear în comune mici sub suprave- 
ghiarea unui membru al antistiei 
comunale la respectivul notar cer- 
cual ori comunal, și în fine la co
mitetul central

dela 5 Mai pănă incluzive 25 
Mai a. c.

dimineața între 8 și 12 ore, ear 
după ameazi între 2 și 6 ore.

Fiecare alegător poate pre
zentă reclamațiunile referitoare atât 
la persoana proprie, cât și la lu
area în listă sau lăsarea nejustă 
din listă a vre-unui alegător, întru 
cât respectivul ar fi luat în lista 
cercului electoral respectiv

dela 5 pănă la 15 Mai a. c.

Aceste reclamațiuni trebuesc- 
prezentate la comitetul central, la 
antistia sau la notarul acelei co
mune sau oraș, ale căror liste pro
vizorii despre alegătorii primiți sau 
scoși din listă sunt excepționate 
prin reclamațiuni. în toate aceste 
locuri trebuesc induse aceste re
clamațiuni după seria întrărei lor 
într’un protocol deschis anume spre 
acest scop, însemnându-se pe fie
care act ziua intrării.

Observațiunile contra rugărilor 
sau recurselor date pentru rectifi
carea listelor au să fie prezentate 
în restimpul dela

16 pănă la, 25 Mai a. c.

tot la acel loc, unde sunt prezen
tate recursele excepționante.

Toate recursele și observațiu
nile dimpreună cu protocolul de 
exibite trebuesc subșternute, în
dată după expirarea terminului 
precluziv, la comitetul central care 
va decide asupra lor. în contra 
acestor decize se pot recurge

în decurs de 10 zile computate 
dela inmanuare sau dela publi

carea deriziunilor

și recursele aceste trebuesc pre
zentate la președintele comitetului 
central comitatens.

Dat din ședința comitetului 
central al comitatului Caraș-Se
verin ținută în Lugoj la 15 
April 1905.

Carol Fialka,
vicecomite,

ca președinte al comitetului centrai.

P. P. 14 (3-1)



Prima soc. gen. ungară de asigurare, Budapesta
EȘIRI. A 47-a încheiere de socoți din 1 Ianuarie pană în 31 Decembrie 1904. INTRĂRI.

Cor.I. Secțiunea incendiului.
Daune și spese solvite .... 11.042,168-69;

după detrag. daunelor reasigurate și a speselor 4.059.605'46:6982563 
Rezervă pentru daunele rămase pendinte . . 71 523156
Spese de acuisițiune după detragerea intratelor de reasigurare -1013011 
Contribuție de venit și cotnpetințe de timbru 
Portul postai ......... 
Donațiuni pentru scopuri de binefacere .... 
Spese de administrare a secțiuuei de incendiu 
Descrierea pretenziuuilor neincassavere .... 
Rezerva premiilor în numerar pentrn anii următori după de

tragerea competinței reasigurate, liberă de ori-ce sarcină .
II. Secțiunea transportului.

Daune și spese de transport solvite . . . 235,716 41
după detrag. daunelor de reasigurare și a speselor 159,148’99 

Rezervă pentru daunele rămase pendinte . . . . [
Spese de acuisițiune și administrațiune a secțiunei de asigu

rare a transportului . . . . . - . I
Rezerva premiilor în numerar după detragerea competinței

de reasigurare ......
III. Secțiunea grindinei.

Daune de grindină și spese solvite
după detrag. daunelor reasigurate și a speselor 

Rezervă pentru daunele rămase pendinte . 
Spese de acuisițiune și de administrațiune . 
Competințe de timbru ..... 
Descrierea pretenziunilor neincassavere

’’ următori .....
Asigurare contra furt cu spargere.
solvite .....
daunelor reasigurate și a speselor

f. Cor. f.

23
72
79

I 253196 52
I 112717 23 

14350 -
110053109 

. 18625 74

5300000

42
77664 51

1531815232

76567

1215001

100000 266381 94

. 996,01827
650,20325

Rezerva anilor
IV.

Daune și spese 
după detrag.

Rezerva pentru dauneie râmase pendinte . . . .
Spese de acuisițiune și administrațiune . . . .
Rezerva premiilor in numerar pentru anii următori după de- 

tragerea competinței reasigurate, libera de ori-ce sarcină .

Profit pe anul 1904 ........

• i

15.764 51
7.590-53

ACTIVA.

Capitale depuse la cassa de păstrare și la bănci 
Hârtii de 
5.624,000 
3.793,000 
1.480,600 
1.481,400 
1.000.000 
1.000,000

200.000 
200.000

4,000

345815 02
2583 58 

203911 94 
43686 79
9593 55 

226204 89 831795 77

8173 98
6060 26

25566 31

120000- 159800 55
1182524 63
17758655 21

Centul Bilanțului la
Cor. 1 f.

73
valoare :

cor.

»
n
n
n
n
•n
n - - -

7955 bucăți acții Magyar-francia biztosito .
1147 „ „-■■■
997 .„

Interese scadente 
Valorile fondului

n k

Cambii în portofoliu ...... 
Casele societății ....... 
Avans pe casele societății vândute de pe piața Elisabeta 
Debitori:

a) Cassa în numerar și saldul la reprezentanții societății
b) Saldul la societățile de asigurare străine si pozițiile transitoare 

Saldul secțiunei de asigurare contra grindinei în contul curent . 
Numerariul cassei centrale .......

v.
T) 
n 
n 
n 
r> 
n 
n 
n

n.
n 
n 
n 
r> 
n 
n

scris, fonc.
n
n
J»

n
obligaț. _ _

„ ,Otthon‘ irok es hirlapirok kore 47» •„

n 
n 
v 
n 
n 
n

Magyar foldhitel intezet 4UO 
Magyar foldhitel intez 3,/I°B 
Pești hazai also takpenz. 4°u 
Pești hazai elso takpenz. 4®B 
M. ieszâmitolo- m penzvb. 4°B 
Kisbirtok. orsz. foldhiteli. 4®B 
Kisbirtok. orsz. fbidhiteli. O®, 
M. jelz. hi ud bank 3®,-os nyer.

Becsi biztosito tarsasag
de prior. Hazai ăl talan- >s biztosito 
până ia finea anului după aceste hârtii de 
de penzie ..... 
Ormody Amelie .... 
pompierilor .....

9925=
8880=
98 50=
97- 75=
98— =
98-- =

100-—=
116 50=
100-- = 
200--= 
40o- - =
200 - =

ă 
â 
â 
ă
â
â 
ă
â

. ă 
â
â 
â 

valoare etc

3314855

5581820
3368184
1458391 
1448068!
980000
980000
200000 —
233000-

4000 —
1591000 —
464130
199400
227144

1120340 
50375 
74250

2617606 
,2610000

570000

50

16

38

1749039
1775440 
2 6326 
104907

ys
12
65

Budapesta, 31 Decembrie 1904.
30948278 52

Baron Fridric Harkânyi. Ludovic

Caro! Szende,

I. Secțiunea incendiului.
Transportul rezervei de premii în numărar din anul 1903, după 

detragerea competinței reasigurate și liberă de ori-ce sarcină i 
Premii pentru asigurări încheiate, precum și race decăzute în 

decursul anului ..... 16.119,733 14
după detragerea premiilor stornate 1.694,930 30

Premii reasigurate și rate reasigurate 
decăzute .... 4.988,931-30 6.683,861-60

Rezerva daunelor rămase pendinte pentru anul 1903 .

II. Secțiunea transportului.
Rezerva de premii transpusă din anul 1903 
Premii pentru asigurări încheiate 

după detragerea premiilor stornate
Premii reasigurate .
Rezerva daunelor râmase pendinte pentru anul 1903 .

III. Secțiunea grindinei.
Rezerva de premii transpusă din anul 1903
Premii încassate ...... 3.012,770’46 

după detragerea premiilor stornate 391,051-11
Premii reasigurate . . . 1.611,472’10 2.002,523-21
Rezerva daunelor rămase pendinte pentru anul 1903 .

IV. Asigurarea contra furt cu spargere.
Rezerva premiilor transpusă din anul 1903 . . .
Premii incassate ...

după detragerea premiilor stornate
Premii reasigurate .
Rezerva daunelor rămase pendinte pentru anul 1903 .

V. Diverse Intrări.
Cupoane decăzuce precum și interese incassate și profit dela 

cursul hârtiilor de valoare vândute ....
Venit după casele societății ......

31 Decembrie 1904.

Cor. f. Cor. f.

5300000

943587154
57815163 15314023 17

. 718,205-87
51,763-89

. 557,847-06 609,610-95

100000 -

108594 92
74381

100212

17

39

1010247
8743

25
03

282976 09

1119202 67

30,216'45
79,213-58

175,605-51

109,43003

90000

66175
4573

48
16

782420
99283

65
99

160748 64

881704

17758655

64

21

PASSIVA.

4.000,000 —
2.000,000- —

Capital de acții: 2000 acții întregi ă fi. 1000
2000 jumătăți de acții â ii. 500 . . !

Capital în rezervă . .
Rezerva specială *).......
Rezerva diferenței de curs ......
Rezerva Premiilor :

a) Rezerva premiilor numerare de asigurare contra incen
diului după detragerea competinței de reasigurare liberă 
de ori-ce sarcină ....... 5.300,000-—

b) Rezerva premiilor numerare a asigurării de transport
după detragerea competinței de reasigurare, liberă de 
ori-ce sarcină .......

cj Rezerva premiilor numerare a asigurării contra 
grindinei ........

d) Rezerva premiilor de asigurare pentru daunele de furt 
cu spargere după detragerea competinței de reasigurare 
și liberă de ori-ce sarcină .....

daunelor
daunelor
daunelor
daunelor

de 
de 
de 
de

incendiu pendinte 
transport pendinte 
grindină pendinte 
spargere pendinte

din anii trecuți

100,000-

226,204;

120,000-
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Creditori
Dividende neredicate
Fondul de penziuni al oficianților și servitorilor
Prima societate de asigurare generală ungară „Fondul Levay“
Prima societate de asigurare generală ungara „Fundațiune milen 
Fondul „Ormody Vilmosu ....... 
Fundațiunea ormodi Ormody Amelie . . . . .
Fondul de ajutorare al pompierilor . . . , . .
Bonul secțiunei de asigurare pe viață în cont curent
Profitul anului 1904 ........

arău

*) Cu adausele din anul acesta ridicată la 2.543,539'66 coroane.

Direcțiunea primei societăți ungare generale de asigurare:

de Jeney.

vice director.

Sigmund de Ldszlo. Wilhelm de Ormody.

Theodor Gergely, șeful comptabilității centrale.

Cor. f.

—
_

12318839 52
14564087 29

5746204 89
523156 72

77664 51
2583 58
6060 26

421400 62
2701 —

1300747 36
195222 24
85518 10
40314 88
50625 —
74250 —

2356377 92
1182524 63

30948278 52

Contele Ferdinand Zichy.

acest cont al bilanțului l-am cenzurat și l-am aflat corespunzător dispozițiunilor cuprinse în lege șiAceastă încheere de socoți precum șl
statute, ear punctele singuratice le-am aflat în consonanță perfectă cu cărțile principale și ajutătoare.

Nr. 85 (1-1) Budapesta, 6 Martie 1905.

Comitetul de supraveghere:

Conrad Burchard-Bâlavăry, Josif de Hajos. Titus de Nemeth. Baron Gâza Radvănszky.



ZZZZZZ= eîntreout
este norocul, care favorizează colectura noastră princi
pală. Deja mai mult de 19 milioane cor. câștiguri am plătit în 

scurt timp on. noștri mușterii; numai în ultimele 6 luni 

cele mai mari 2 câștiguri.
Și anume marele premiu de 602.000 coroane pe nr.-ul 98924, cel 
mai mare câștig de 400.000 cor. pe nr.-ul 83451. precum și câști
guri â coi. 100.000, 80.000, 70.000, 60.^)^)^), 25.^)O^) 2^).O^)O.luai 
multe ă 15.000 și 1O.OOO, și afară de aceste încă multe alte 
câștiguri mari.

Recomandăm deci să liiați parte la loteria de clase, care 
îndată se- începe și care este mai bogată în șanse din toată lumea, 
și să comandați la noi un loz de noroc. în viitoarea a 16-a lote
rie de clase ung. se vor trage earăși din

110.000 lozuri 55.000
cu câștiguri în bani, și adecă se vor trage cu totul câștiguri în 
enorma sumă de 14 milioane 459.000 coroane.

Tot natu să’și încerce norocul 
cu numărul, care e însemnat 
lângă numele seu ori al unui 

membru al familiei sale.

Tot natu se-si caute numele!
(se găsește în șir alfabetic)

AdAm 9S2 Cecilia S3156 Gellert 72630 Janos >i957 fdanO 83259 Salamon
Adel 4143 Celestin 83519 Gereben 82849 Jenc «245 Marcel 2881 fiamit

AdolAr 12>2 DAniel 2778 Gergely 82216 J olan 077 Mar git 7289 SAndor
Adolf 20422 David 5637 Geza 2797 Jonas 7260 Maria 17707 Sari
Agues 32511 Denes 12426 Gizella 564» Jozsa 13210 Markus 22014 Sarolta
Agoston 24242 Dezsd 20983 GusztAv 13151 Jozsef 21452 Mârtha 24003 Sebestydn
Aladâr 28818 Domokos 23006 Gyorgy -31115 Judith 2.095 Marton 24274 Simon
Albert 44360 Ddra 24258 Gyozo 2ÎO18 Juliska 24358 Matild 40705 Szerdna
Alfred 69119 Dorotea •<«5» Gyula 24268 Kalman 40482 Maty As 56693 Taksony
Akos 72613 Edith 56310 Hedwig 29633 Karolin 56572 Melânia 59364 Tam As
Am Alia 82811 Ede 59159 Helena 56525 KAroly 59506 Menyhdrt 80019 Taszild
Ambrtis 83145 Edwin 72622 Henriette 59167 Katinka 72645 Mihâly 83096 Terus
Andor 83505 Elek 82836 Henrik 72633 Kazmer 82960 Miklos 83273 Tibor
AndrAs 999 Elemdr 83164 Hermann 82954 Kelemen 83246 Miksa 2899 Tihamdr
Anna 4948 Emil 83520 Hermina 81217 Klara 2878 Milan 7288 Timon
Antal 12417 Emma 2784 Hilda ’799 Klotild 7266 Mdr 17738 Tivadar
Aranka 20593 Endre 5641 Hubert 6313 Kornel 16863 Mdrio 22016 TdbiAs
Armând 22514 Erno 12433 Hugo 13154 Komelia KAndor 24014 Urbân
Arnold 24248 Ernesztin 21142 Humbert 21147 Kristof 23097 Karcisz 24279 Valdria
Arp Ad 28828 Erwin 23007 Ibolyka 23077 Krisztina 21365 Olga 40735 Vazul
Arthur 44389 Eva 24259 Iduska 2427*’ Lajos 40486 Oliver 57098 Vendel
Aurel 59142 Erzsebet 29536 Igrnac 29647 Lâszld 56678 Orbân 59566 Viktor
Attila 72615 Eszter 56471 Ilka 56552 Laura 59532 Oszkâr 80458 Viktoria
BalAzs 82826 Etel 59163 Illes 59168 LazAr 73076 Otto 83008 VilibAld
BAlint 83155 FAbiAn 72-.S5 lima 72639 Lenart 82962 Od&n 83281 Vilma
BamabAs 83511 Felix 82837 Dona 8’955 Lenke 83255 Pâl 2892 Vilmos
Bela 2749 FerdinAnd 83215 Imre 83225 Leo 2879 Paula 7300 Vince
Benedek 5498 Ferenc 83531 Ince 2876 Leonia 7278 Petronella 17740 Virgil
BemAt 12424 Flora 2793 ipoly 6432 Liota 17850 Pdter 22017 ZoltAn
Berta 2o9‘8 Franciska 5642 Iren 13229 Lindt 2’J 09 Piro ska 24017 Zsigmond
Sertalan 92523 Frida 12435 Ima 21'48 L6rant 2i5ioO Pista 24288 Zsoila
Blanka 24254 Frig-yes 21144 IstvAn 23W2 Lothar 24373 Bafâel 40742 Zsuzsanna
Bodoș 2*8^6 Fiilop 23009 Isabella 21’54 L drinc 40702 Regina 57286
B c an 56273 GAbor 24263 Izidor 49463 Ludmilla 56687 Richard 59573
Born Ala 7.9145 GAorxella 19541 Ivâii 56556 Lu. za 59556 Robert 80039
rt. t a IS Găspâr 56511 Jakab 592-3 I&21TU3 731 S3 Rozsika 830’0
y.rnnd \ ? iM Gedeon Â.<I64 Janka 72W4 K. uired 82975 Rudolf 83*96

2895
797» ! 

17768 
22019 
24029 
24289 
40748 
57716 
59575
80973 
83022 
83800
2898
8504 

18652 
*2027 
24035 
24295 
40789 
58013 
59586
80974 
83047 
83302

2900
8618 

18655 
22029 
24044 
25156 
4*270 
58021

„ 12 -
Planuri 
pănă în

Cel mai mare câștig ev. 1,000,000 coroane. 
Special 1 premiu de 600.000’ 1 câștig de 400.000- 1 ă 
200.000’ 2 â 1OO.OOO- 1 â 90.000- 2 ă 80.000- i * 
70.000’ 2 ă 60.000- 1 â 50.000 40.000 5 â
30.000’ 3 ă 25.000’ 8 â 20.000’ 8 * 15-000, 36 â
10.000 și încă multe altele. Nr. 79 (6—3).

Misa conf. planului a lozurilor originale clasa I face:
Pentru 7, loz orig. fl.—75 sau cor. 1.50, pentru V4 loz orig.fl. 1.50 sau cor. 3 — 

>> >> >, 5. ,, ,, O. , ,, /i ,, ,, ,, O. ,,
și se trimit pe lângă rambursa sau trimiterea înainte a prețului.
of. gratuit. Comande p. lozurile de noroc de mai sus rugăm a trimite

■■■■■■■■ 7 TLzEsii ei. c. ■■■■■■■
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec.

A.Tdrok&.Co.
Cea mai mare afacere de loterie de clase în Ungaria.

Secțiunile loteriei de clase ale colecturei noastre principale:
Centrala : Theresienring 46\a. I. Sucursală : Waitznerring 4|a. 
II. Sucursală: AJfcrseumrrn# 11\a. III. Sucursală: Eiisabethring 54)a.

I!

se

r

t
Solviri în
— rate —

admit.

Bilz Naturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de casă, infalibil ș- 
praetic. Cartea aceasta să nu' lipsească 
din nici o familie, în care se cetește 
nemțește. Red. (15 9.)

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

Prețui în ediția de 3 
volume cor. 30 —

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general:

ReformschriftstellerlJ® 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

advocat în £ugoj
Nr. 86 (5-1) anunță, că și-a mutat

locuința si cancelaria advocatială J .J

în casa nouă a institutului

«Poporul», L u goj ul - ro i n ân.

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

patentat™
de Petru Maior

I

‘p® Mijloc excelent și sigur sjg,

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

de autoritățile publice

se poate căpătă

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

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x--26)

“Șf® în cantități mici și mari
Reclama

JW la ferăria

-A-xxton Haheieiirn.
Nr. 10 țx-2t>

Lugojul-român

vis-â-vis de eateneaua »Corso<

Provocare și apel i 
cătră on. conducere a comitatului Caraș-1 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră : 

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

' tuos și conștiențios din nou ainin'e on. i 
public pravul de stins ai iui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even- 
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
acest prav. Despre modul de folosire se - 
iau bucuros deslușiri în localul de vânzare 
amintit mai sus. 1

de anunțuri

Reclama stabilă, • efectuoasâ și I 
practică este sufletul, factorul dătător T 
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

Iulius Leopold
Budapesta, VII,

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.

Erzsibet-korut 54.

Preliminare de apese H 
si planuri gratis.

, ,Lușoșana”
institut de credit și i economii 

ea stn-ietate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre fxxxc t.ifioa.re

—.— --------------1,500.000 Cor.  ...........................
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipoțocara și pe lombard cu 8°., 
eseomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la
6 luni, de ale privaților și de ale corpul ațiuuilor cu < — 8°/,,, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 cu anunț 5%

Nr. 8. x—23.

Darea după interese o solvește însuși institutul.

^Direcțiunea.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.
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