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Sinoadele.Dieceza Caransebeșului.
ȘEDINȚA I.

TDescliid.erea..

Caransebeș, 7 Mai st. n. 1905.

adunară 
în sala 
și fiind 

con-

Domnilor deputați! Ca unul, care 
însu-mi am fost însuflețit pentru viață 
constituțională și am lucrat după pu
terile mele pentru introducerea acestei 
vieți constituționale bisericești, sunt 
convins șî acum, că viața biseri
cească constituțională numai 
folositoare poatesă nefie, dacă 
vom aveă înțelepciunea recerută, ea să 
nu deviăm dela ținta cea adevărată a 
lucrărilor noastre, care nu poate să 
fie alta, decât interesul general, binele 
comun ; ^iacă vom aveă înțelepciunea 
și puterea sufletească, ca să nu ne lă
săm abătuți prin veleități personale, 
prin discordii, prin interese particu-

Cam pe la orele 12 se 
deputății, mireni și din cler, 
mare a Comunității de avere 
în număr, au ales o deputațiune, 
stătătoare din P. O. D-ni protopres-
biteri loan Pinciu și Ioan Pepa, și 
din deputății mireni Alexa O n i ț i u, | jare. Și eu sunt convins, dlor deputați, 
Petru Core an, George Breb an și 
Dr. Cornel Pe trie pentru a învitâ pe 
P. S. I)n. Episcop la ședință.

Apariția Prea S. Sale în sală este 
salutată cu vii aclamațiuni.

Urcându-se pe tribuna presidială, 
deschide P. S. Sa Domnul episcop 
Nioolae Popea sesiunea sinodală 
cu următorul discurs cetit cu voce tare 
și accentuare vivace :

asupra acestora nu este de lipsă, ca să 
mă extind acum în detail.

Aflu numai de lipsă, ca semnalând 
unele simptoame bolnăvicioase, ce se 
ivesc pe alocurea, deși sporadic, între 
credincioșii noștri, — înțeleg mișcări
le sociale cu caracter ostil bi
sericii și instituțiunilor ei, precum și 
organizațiunii sociale de astăzi, să-mi 
exprim speranța, că acestea vor trece 
fără să aducă daună sufletească popo
rului nostru în urma simțului religios 
și moral al acestuia, simțului de jertfire 
pentru instituțiunile noastre bisericești, 
cari simțeminte nobile se vor păstră și 
mai încolo în poporul nostru în urma 
zelului și activității conducătorilor lui 
firești. în această privință așteptăm 
rezultate favorabile șî dela î n f i i n - 
țânda biserică de lângă V ă- 
siova în așa numita Vale Godinova, 
care are menițiunea a se des voltă 
în mănăstire.

Simțul religios și moral al po-

— Raport special.

ȘEDINȚA I.

Sibiiu, 7 Mai st. n. 1905.

r Hristos a înviat! 
Domnilor deputați!

Cu adevărată bucurie sufletească 
Vă salut dlor deputați cu salutarea 

^noastră străbună creștinească «Hristos 
a înviat!», când Vă văd astăzi adu
nați aici la Episcopia noastră, pentru 
ca întrunindu-ne în Sinodul eparhial 
pe baza legii noastre fundamentale, 
Statutul organic, să lucrăm împreună 
la promovarea intereselor noastre bi
sericești, întru mărirea lui Dumnezeu 
și fericirea poporului nostru credincios.

După întristătoarele zile ale pati
milor Mântuitorului nostru Isus Hri
stos, ce le-am serbat zilele trecute, a 
urmat bucuria triumfului adevărului 
asupra întunerecului, a urmat lumi
nata sărbătoare a învierii Domnului, 
și sfintele noastre biserici au resunat 
de cântările de bucurie, prin cari s’a 
serbat învierea Domnului. Sufletele 
noastre s’au ridicat de-asupra mizeriei 
de toate zilele, s’au umplut de evlavie 
adevărată creștinească și de nădejde 
neclintită în ajutorul Mântuitorului no
stru Isus Hristos, care a biruit moar
tea și întunerecul, și așa cu puteri 
înoite și cu cugete curate vom lucră 

►în Sinodul nostru eparhial lucrarea, 
care are să asigure trăinicia mărețului 
edificiu al bisericei noastre naționale.

Cu drept cuvânt ne putem deci 
simți fericiți, dlor deputați, că din 
grația lui Dumnezeu și în urma lup
telor statornice și mult obositoare ale 
înaintașilor noștri am ajuns la orga
nizațiune bisericească frumoasă, admi
rată și invidiată și de alte popoare 
conlocuitoare, 
aceasta în o 
a mea.

Această
dă putința, ca fiecare membru al bise
ricii, și îndeosebi reprezentanții cleru
lui și ai poporului, să concurgă cu 
sfaturile lor înțelepte, cu părerile lor 
obiective, cu iubirea lor dezinteresată 
>ță de biserică, pentru de a întări 
biserica noastră vie națională, a-i 
asigură trăinicia ei și a da directivă 
pentru buna și înțeleaptă ei conducere 
în cele ce privesc sfera ei de activi
tate, ce cade afară de cadrul învăță
turilor și adevărurilor religioase, pen
tru a căror intactă păzire și păstrare 
sunt chemați arhiereii.

după cum 
altă vorbire

am atins 
precedentă

organizațiune frumoasă

că fiecare dintre D-Voastre, când a 
luat asupra-și misiunea onorifică de 
reprezentant al clerului și poporului 
în Sinodul nostru eparhial și când s’a 
prezentat aici, pentru a luâ parte la 
lucrările sinodale, este însuflețit de 
dorul de a lucră, de a concurge cu 
sfatul și înțelepciunea sa numai pen- porului, întărit la sinul bisericii 
tru promovarea binelui comun, pentru 
promovarea intereselor generale ale 
bisericii noastre eparhiale în special 
și a bisericii 
î n

noastre naționale

de 
tat

de lucrat, sunt multe 
sunt multe de desvol-

După celebrarea sântei liturgii îm
preunată cu chemarea Duhului Sânt 
în biserica din suburbiul Iosefin prin 
Exc. Sa î. P. S. D. Arh. și Metropolit 
loan Mețianu, azistat de protosin- 
celul Dr. Roșea, asesorul N. Ivan, 
protopopii Moldovan și Dr. S t r o i a, 
deputății sinodali întruniți în sala se- 
minarială, aleg o deputațiune de 3 
(Iosif Moldovan, Dr. Lemenyi și I. de 
Preda) pentru a învitâ pe Exc. Sa la 
ședință.

Sosind Excelența Sa este întimpi- 
nat cu însuflețite strigăte de »Să tră
iască» ; ocupând locul presidial de
schide sinodul prin următoarea vor
bire ascultată de d-nii deputați cu 
toată atențiunea :

*Hristos a înviat! 
Domnilor deputați!

Simțesc mare mângâiere de câte 
am fericirea a Vă vedea întruniți în

j acest Sinod arhidiecezan, domnilor de- 
I putați, pentru a conlucra la desvoltarea 
și întărirea salutarelor noastre așeză
minte bisericești, și prin aceasta la pro
movarea binelui și fericirei clerului și 
poporului nostru. Deci vă salut cordial 

I aici 
să ne lumineze

general.
Sunt multe 

perfecționat, 
în cadrul organizațiunii noastre bi

sericești, dară, domnilor deputați, în
nizuința noastră de a perfecționa cele 
neperfecte, în nizuința noastră de a 
desvoltâ cele ce sunt de desvoltat, să, 
nu precipităm, să nu lăsăm din vedere 
mersul prevăzător și sigur, să nu ne 
lăsăm răpiți de dorul nostru de a ajunge 
de odată și fără trecere la ținta, la 
care nizuim, pentrucă în afacerile vitale 
ale bisericei orice precipitare, orice 
săritură forțată poate aduce numai pa
gube. Să nu lăsăm deci din vedere 
precauțiunea obligată, mijloacele de cari 
dispunem, pe cari le putem numi încă 
modeste, căci mai ușor se ajunge la 
țintă, dacă vom fi conduși de principiul 
«mereu tot nainte», fără nici o să
ritură directă, căci după cum se zice, 
mai curând ajungi la țintă, dacă în 
calea ta încunjuri obstacolele, ce îți 
stau înainte, decât dacă fără conside
rare la aceste obstacole voești să treci 
peste ele. Și este știut, domnilor depu
tați, că mai mult s’ajunge cu pru
dență și precauțiune.

Din însăși împrejurarea, că biserica 
noastră națională se bucură de organi- 
zațiunea ei frumoasă, rezultă, că se 
află mulți, cari nu văd cu ochi buni 
această organizațiune. Timpurile 
sunt critice, neajunsurile sunt multe 
și astfel ușor putem fi expuși la tenta- 
țiuni, la cercări, cari pot să ne aducă 
pedeci pentru înaintarea noastră cea 
adevărată; pot să producă lupte, pe
cari noi nu le putem dori, ci să fie în- solvându-se referadele comisiei biseri- 
cunjurate. De aceea este de neapărată cești, școlare și financiare. Astăzi, Marți, 
trebuință, ca noi respectând organiza-' are loc a IV-a ședință n. a. la orele 
țiunea noastră bisericească eluptată de 10 și probabil că dejă azi d. m. sau 
înaintașii noștri, în activitatea noastră: cel târziu mâne, Miercuri n. a., se va 
să o păzim cu sfințenie, ca astfel să se încheia sesiunea Sinodului, 
poată vedea alipirea noastră nestrămu-! Desbaterile au fost foarte vii și 
tată față de această organizațiune și i interesante, mai ales eri, la raportul 
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noastre ortodoxe strămoșești, a asi
gurat existența de pănă astăzi a 
poporului nostru și tot acest simț 
religios și moral, nutrit la sinul 
bisericei noastre ortodoxe strămo
șești, va asigură poporului nostru 
existența sa și pentru viitor.

După acestea, domnilor deputați, 
fiind convins, că cuvintele mele arhie
rești vor fi bine primite din partea 
Domniilor Voastre, și apreciindu-le veți 
contribui în concordie cu înțelepciunea 
și bunăvoința Domniilor Voastre la re
zolvarea favorabilă a chestiunilor, ce’și șî *]a această ocaziune, rugând șî 
așteaptă rezolvarea în sesiunea nottetră pe bunul Dumnezeu, 
sinodală actuală, cerând dela Dumnezeu și să ne îndrepteze numai la cele ce 
binecuvântarea Sa și salutându-vă de sunt spre preamărirea Lui și spre folo- 
nou la Episcopia noastră, declar sesiu- 3U1 nostru sufletesc și trupesc, 
nea III a periodului al XII al Sinodu- Din rapoartele conzistoriului Vă 
Iui nostru eparhial de deschisă». 'veți informă mai de aproape, domnilor,

Aclamând discursul deputății, cari despre starea și mersul afacerilor noa- 
1-au ascultat stând în picioare, își s^re bisericești, școlare și epitropești 
ocupă locurile și se trece la rezolvarea din anul expirat. Veți află, că în unele 
formalităților.

Se cetește apelul nominal și se 
constată prezența alor 39 deputați, 
prin urmare declară P. S. Sa Sinodul 
capabil a aduce concluze valide, fiind 
prezentă majoritatea absolută.

Se împarte apoi materialul pre
zentat pentru desbatere, la diferitele 
comisiuni.

Se prezentă cererile pentru con
cediu ale deputaților împiedecați de a 
lua parte și se acordă concediu pentru 
întreaga durată a Sinodului d-lor: 
Alex. Mocsonyi, Zeno Mocsonyi, 
Alexandru Lupu, Torna Haneș, 
George P o p o v i c i (Cliciova), Dr. Pom- 
peiu Mar cu și Sebastian O Iar iu.

Ședința se ridică la orele 1.
*

Eri, Luni, s’au ținut 2 ședințe, ab-

în consecvență să ne respectăm dreptu
rile și datorințele, ce în cadrul acestei 
organizațiuni compet și respective in
cumb unuia sau altuia.

Domniile Voastre în decursul lucră
rilor Sinodului veți avea ocaziunea ai 
cunoaște atât mersul afacerilor noastre; 
eparhiale, cât șî unele chestiuni gene- ; 
rale de caracter îngrijitor și de aceea

comisiei bisericești, unde s’a atins o 
serie întreagă de chestiuni foarte im
portante, aproape vitale 
serică.

Deosebit de important
primit cheia pentru împărțirea 
fondurilor cu înființânda episcopie 
dela Timișoara.

Raportul special urmează.

pentru bi-

este, că s’a

ori

părți ale Arhidiecezei noastre s’au zidit 
mai multe biserici și școli noui și s’au 
reînoit altele vechi, făcându-se și daruri 
frumoase pentru susținerea acelora. 
S’au înființat mai multe reuniuni, chiar 
șî de femei evlavioase cu scopuri filan
tropice. Dar de altă parte, tot din acele 
rapoarte veți mai afla șî aceea, că în 
anul trecut și biserica, dar mai ales 
școalele noatre au întâmpinat șî unele 
cercări îngrijitoare, cari pretind tot mai 
mare îngrijire și mai mari sacrificii din 
partea noastră a tuturora.

Nu veți află însă din acele rapoarte, 
domnilor, un simptom trist ce l-am ob
servat eu, și care după mine este tot 

;atât de daunos, ca șî încercările mai 
înainte atinse, un simptom, a cărui 

: amintire va displace unora, pe care însă 
i de l-ași retăceă, ași păcătui greu înain- 
' tea lui Dumnezeu și a posterității. Un 
: simptom, pe care mai ales noi cei întru
niți în acest Sinod avem sfânta dato- 
rință a-1 combate și delăturâ, pănă nu 
va fi prea târziu. înțeleg simptomul 
slăbirei zelului în cercetarea 
mai regulată a b i s e r i e e i din 
partea unor inteligenți, și încă 
chiar dintre aceia, cari stau în serviciul 
bisericei și al școalei și trăesc așa zicând 
dela biserică.

Nu voesc a zice, domnilor, că cei 
ce nu cercetează mai regulat biserica 
n’ar cultivă simțul religios în internul 
lor și n’ar fi tot așâ de buni creștini, 
ca și cei ce o cercetează regulat; ci 
voesc a zice, că atât interesul cel mare 
al bisericei și al poporului, cât șî al
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dânșilor, ar fi să-și manifesteze acel 
simț religios șî prin mai regulata cer
cetare a bisericei, și din motiv, că din 
lipsirea inteligenței dela biserică popo
rul poate deduce desconsiderarea bise
ricei, la care el ține cu atâta tărie, pre
cum șî separarea inteligenței de popor, 
pe când prin cercetarea mai regulată a 
bisericei, inteligența se apropie tot mai 
mult de popor, având cea mai potrivită 
ocaziune de a conveni mai adeseori cu 
poporul; că prin asemenea conveniri se 
întărește tot mai mult legătura drago
stei creștinești între inteligență și po
por; și în fine, că se dă și exemplu 
bun, cum șî așteaptă poporul dela 
fruntașii sei.

Poate vor fi unii, cari vor privi 
aceasta de un lucru neînsemnat; noi 
însă, ca fruntași și aleși ai bisericei 
celei vii, având în vedere, că pe noi 
numai biserica străbună ne 
poate adăposti contra curen
telor periculoase, să nu uităm 
domnilor, ceeace susținem cu mândrie, 
că dacă biserica străbună a fost puru
rea înger păzitor al fericiților noștri 
părinți, de-a lungul secolilor furtunoși, 
motivul fu, că acei fericiți părinți țineau 
cu toată tăria la ea, că ei nu numai o 
cercetau foarte regulat, dar mai șl cân
tau și citiau din psalmi, din scrierile 
apostolilor și profeților, ear alții mai 
inteligenți și mai zeloși țineau șî vorbiri 
evlavioase cătră popor. De asemenea 
să nu uităm domnilor, că când unii ori 
alții prin vre-o întâmplare se înstrăi
nau dela biserică, atunci șî îngerul cel 
păzitor se înstrăina dela ei; și în fine 
să nu uităm, că tot acea sfântă biserică 
este șî pentru noi, precum șî pentru 
urmașii noștri, același înger păzitor, 
care fu șî pentru fericiții noștri părinți, 
însă numai până atunci, pănă când șî 
noi vom ținea la ea cu toată tăria, ear 
când noi am nesocoti-o, atunci șî ea ne 
va părăsi pe noi, ceeace ar avea cele 
mai triste urmări pentru noi și urmă
torii noștri.

Pentru a ne convinge mai bine 
despre acele urmări triste prevenitoare 
din neregulata cercetare a bisericei, să 
nu mergem mai departe, ci să privim 
numai în jurul nostru, ca să aflăm, 
cum se ridică pănă la o vreme fiii oame
nilor noștri din clasa poporului de rând, 
ai căror părinți cercetează regulat bi- 
ricâ, ținând la datinele religioase și 
crescând șî pe fiii lor în acelea; ear 
de altă parte să aflăm cum decad în 
zilele noastre, chiar în a doua sau a 
treia generațiune, mulți dintre fiii și 
nepoții fruntașilor noștri, cari nu cer
cetează mai regulat biserica, numai 
pentrucă în acești tineri nu s’a înrădă
cinat destul de tare, încă din casa pă
rintească, simțul religios, anghira, care 
să-i scutească de feluritele ispite, ca să 
nu devină ca frunza expusă vânturilor.

Dacă vom considera dlor, că la 
alte popoare se ivesc mai rar aseme
nea simptoame triste, vom înțelege 
ușor, pentru ce se interesează atât de 
mult de biserică inteligența acelor po
poare, începând dela cea mai înaltă 
aristocrație; pentru ce cultivă acelea 
în măsură așă mare simțul religios 
în fiii lor, și pentruce cultivă așa de 
bine terenul bisericesc, mai înființând 
șî felurite reuniuni pentru potențarea 
simțului religios, măcar că ele mai au 
șî alte terene de desvoltare.

Aceste și alte asemenea experințe 
ne conving, dlor, că oricât de învățați 
ne-am crede unii ori alții, tot atât de 
mare lipsă avem de manifestarea sim
țului religios șî prin mai regulata 
cercetare a bisericei, șî prin împlinirea 
datorințelor religioase, prescrise de bi
serică, ca șl cei mai puțin învățați; 
căci prin cercetarea mai regulată a 
bisericei, ne apropiem tot mai mult de 
Dumnezeu și darurile lui, indigitân- 
du-ne și ajutându-ne la cele bune și 
folositoare și ferindu-ne de cele rele și 
păgubitoare.

Din aceste rezultă, dlor, că dacă 
dorim, ca biserica să ne fie șl nouă șî 
urmașilor noștri același scut și adă
post, același păzitor, care fu șî ferici
ților noștri' părinți; atunci șî din pri
vința multor eurente periculoase, ce o 
amenință, să conlucrăm șî noi din 
toate puterile la alipirea tuturor alor 
noștri tot mai mult de ea, manifestând 
acea alipire șî prin regulata cercetare, 
șî prin împlinirea datorințelor religi
oase, precum făceau șî fericiții noștri 
părinți.

De cumva Vi-s’ar părea însă dlor, 
că starea trebilor bisericești 
în unele părți ar mai lăsă de 
dorit, atunci noi toți să conlucrăm la 
realizarea acelor dorințe, pentru ca bi
serica să-și poată împlini su 
blima ei misiune tot cu mai 
mult succes.

Spre scopul acesta să stăruim, 
dlor, ca bisericile și școalele noastre 
să fie bine îngrijite; să stăruim, ca în 
oficii bisericești și școlare să ajungă 
numai bărbați vrednici, iar nu 
de aceia, cari se recomandă numai 
prin vorbe umflate, bărbați, cari nu 
se mulțămesc că au cutare învățătură, 
dar cari știu șî valoră acea învățătură 
în folosul poporului; bărbați iubi
tori de biserică, căci cei ce 
iubesc biserica, iubesc șîpo- 
porul.

De asemenea să stăruim și să șl 
pretindem, dlor, ca preoții, profesorii 
și învățătorii noștri, cari trăesc dela 
biserică, ca educători ai poporului și 
ai tinerimei noastre, pe lângă celelalte 
învățături, să cultive cu străduință șî 
dragostea evangelică, tare slăbită în 
unele părți în detrimentul bisericei și 
al școalei; să premeargă poporului și 
tinerimei șî cu exemple bune în toate 
privințele, și așă șî în cercetarea mai 
regulată a bisericei, întru a cântă și a 
ceti, ba a șî predică cuvântul lui 
Dumnezeu, cum fac aceasta șî preoții 
și profesorii altor confesiuni. Căci prin 
aceasta se potențează simțul religios 
în popor și în tinerime, se potențează 
alipirea de biserică, steaua conducă
toare și luminătoare în cărările cele 
întunecoase ale vieții.

Numai urmând așă, dlor, ne vom 
achită de marea datorință, la care 
ne-am angajat, când am primit sarcina 
de conlucrători în via Domnului; nu
mai lucrând așă se va paraliza șî în
grijitorul simptom atins mai înainte, 
și se vor întări tot mai mult așeză- 
mintele noastre bisericești, și ne vor 
fi șî nouă șî urmașilor noștri același 
scut puternic, care fu șî fericiților no
ștri părinți.

în convingerea, că șî D-Voastră, 
dlor, veți binevoi a aprecia acestea cu 
aceiași dragoste, cu care Vi-le adresez 
eu, declar sesiunea Sinodului nostru 
arhidiecezan ordinar pe anul 1905 de
schisă».

La finea vorbirei se fac de nou 
ovațiuni vigurosului nostru Arhiepiscop.

Presidiul numește de notari pro- 
vizori din cler: Dr. Cristea și Voi- 
lean; mireni: Dr. Corn șa, Dr. Mol
dovan, Dr. Proca și Trite an.

Cetindu-se apelul nominal se con
stată, că sunt prezenți 35 deputați și 
astfel Sinodul se declară capace de a 
aduce concluze valide.

Se suspendează ședința pe 5 mi
nute pentru a se face combinarea ne
cesară pentru alegerea comisiunilor.

După redeschidere, prin aclama- 
țiune se aleg în birou: Dr. Cristea, 
Voile an, Dr. Corn șa, Dr. Moldo
van, Dr. Proca și Tritean.

în corn, verificatoare: R. Fur- 
dui, G. Han go, I. Mureșan, M. 
Cir le a, Dr. I. Me ți a nu, Dr. Po
pescu, Dr. Șenchea și Dr. Vlad.

în corn, organizatoare .-I. P a - 
p i u, Dr. Roșea, V. Voina, M. Cir- 
lea, P. Cosma, Dr. Mihu, Dr. Le- 
menyi, I. de Preda și I. cav. de 
P u ș c a r i u.

în corn, bisericească: V. Da
mian, G. M e d e a n, T. G h e a j a, 
Dr. B uzura, Dr. Popescu, I. 
Pușcariu și Dr. Ștefan.

în com. școlară : Gr. Pletos, M. 
Voile an, Dr. Stroia, V. A 1 m ă- 
ș a n, Dr. B olog a, V. O n i ț i u, Dr. 
Radu, Dr. P. Șpan și V. Tor- 
d ă ș a nu.

în corn, financiară: Dr. Ivan, 
D. Moldovan, V. D o m ș a, D. 
C o m ș a, P. D r e g h i t s, N. G a r oi u, 
Dr. Preda, Dr. Vecerdea și A. 
V 1 a i c u.

După constituire se împart rapoar
tele consistoriale comisiunilor; ședința 
se ridică la orele 12'4 anunțându-se 
proxima ședință pe Marți la orele 10.

După ședință deputății sinodali se 
prezentează in corpore la Excelența 
Sa, unde rosti o frumoasă vorbire 
dep. I. cav. de Pușcariu.

Excelența Sa mulțumește d-lor de
putați pentru urările de bine aduse 
prin rostul d-lui I. cav. de Pușcariu.

Excelența Sa a întrunit apoi la 
masa sa ospitală 25 deputați.Dieceza Aradului.

P. S. Sa dl episcop loan I. Pap 
a deschis Duminecă Sinodul eparhial 
cu un mare discurs, în care dupăce 
arată importanța întrunirii și în de
osebi a vieții noastre constituționale 
— atinge șî scăderile vieții con
stituționale, ce rezultă din expli
carea greșită a liberalismului, pre
cum șî din validitarea egoismului, 
care — neajungându-și scopul în ca
drele vieții constituționale — nu se 
sfiește a recurge la mijlocul cel mai 
urgisit, la mijlocul răsbu nării. 
Mai departe atinge greutățile materi
ale, din cari rezultă stabilitatea defici
tului bugetar, și indică starea în
grijitoare, în care ar remâneă 
fondurile diecezei, dacă s’ar face 
împărțirea reclamată prin planul î n- 
ființării episcopiei la Timi
șoara șieventualOrade a-m are. 
în fine mai amintește șî neliniștea 
sufletească provocată prin planul 
d e r e f o r m ă a 1 guvernului pri
vitor la învățământul poporal.

După terminarea formalităților s’a 
ridicat ședința.

Ședința a 2-a a avut loc eri, Luni 
d. m.

Sosindu-ne prea târziu pentru acest 
număr, vom aduce discursul de des
chidere al P. S. Sale episcopului loan 
I. Pap precum șî raportul special în 
Nrul viitor.

Naționalismul exagerat e contrar 
creștinismului Ultimul nr. al revistei 
catolice «Katolikus Szemle» din Buda
pesta aduce părerile duor episcopi 
streini despre naționalismul exa
gerat, despre șovinism. Unul este epi
scopul Dr. Egger din St.-Gallen (El
veția), celălalt este Dr. Vențel F r i n d t, 
vicar arhiepiscopesc în Praga. Dr. 
Egger scriind <Despre patriotism» zice, 
că tot ce fac statele pentru generali
zarea limbei naționale e rău și coli- 
dează cu sentimentul creștinesc. Sen
timentul cosmopolit e un mare rău, 
dar tot așa de mare rău e șî naționa
lismul exagerat, al cărui principiu fun
damental este, că numai state cu o 
singură limbă au îndreptățire de exi
stență. Acest naționalism exagerat si
lește statele să se nizuească a suprimă 
limba singuraticelor naționalități, a 
scoate din școalele poporale instrucția 
în limba maternă. Nizuința aceasta e 
însă fără efect. Locul natal al limbei 
materne e familia. Școala poporală 
are numai datori n ța să desvoalte 
mai departe limba școlarilor, lim
ba pe care o aduc școlarii cu sine. 
Tendințele șoviniste provoacă și întă
resc rezistența naționalităților. Șovi
nismul e o remățiță din timpul păgânis- 
muhd, care a considerat de străini, 
de dușmani, de fără drepturi dife
ritele popoare de alt sânge și de 
altă limbă. Creștinismul a înlocuit acest 
principiu cu principiul iubirii. Cam în 
același senz a scris șî episcopul Dr. 
Vențel F r i n d t, dovedind, că instrucția 
limbei oficiale în școalele poporale e 
periculoasă. Expunerile obiective și 
motivate ale celor|2 episcopi au produs 
mult sânge rău la șoviniștii noștri.

Mandatul ministrului Nyiri. Se știe 
dejâ, că mandatul ministrului apărării, 
Alex. Nyiri, a fost atacat prin pe
tiție pe motiv, că la alegere alegătorii 
au fost tractați gratis cu mâncări și 
beuturi și s’au comis presiuni și mi
tuiri în stil mare. Curia, după o per
tractare de mai multe zile, a ordonat 
cercetare asupra tuturor cazurilor 
enumerate de petenți, și cu îndepli
nirea cercetării a încredințat Tabla 
regească din Budapesta.

Alegerea dela Cehul-Silvaniei. în 
congregația ordinară a corn. Sălagiu, 
ținută în 3 Mai n., dnii George Pop 
de Băsești și Andreiu Cosma au 
interpelat pe vicecomitele Torok re
feritor la abuzurile și nedreptățile co
mise de organele administrative cu 
ocaziunea alegerei sângeroase de de

putat la Cehul-Silvaniei, unde plebea 
șovinistă a spart capul candidatului 
naționalist român George Pop de Bă
sești, de a trebuit să zacă mai multe 
zile în pat. Vicecomitele a răspuns, că 
împotriva alegerei s’a dat petiție la 
Curie și astfel Curia e competentă w 
să-și spună cuvântul. In privința abu- 
zurilor descrise în interpelație pănă 
acum numai o jalbă a fost prezentată 
la comitat și în urma acestei jalbe s’a 
ordonat cercetare.

Dieta din Budapesta.
Proectul de Adresă

Joi s’a început desbaterrs proee 
tului de Adresă. Primul orator a fo^t 
contele Teodor Batthyăny, care a 
zis între altele, că cu cât mai mult »e 
trăgănează împlinirea pretenziunilot 
națiunei, cu atât mai grea și mai 
scumpă va fi realizarea lor.

Proximul orator a fost Francisc 
Nagy din partidul liberal. Zice, că șî 
el vrea reforma parlamentară și re
forma sistemului de dare, reforme ad
ministrative și social-politice. Șî el sim
patizează cu independența economică, 
dar numai pe lângă pregătirile sufi
ciente. Șî el pretinde, ca să fie s<o- 
în relief în modul cel mai pregnant 
caracterul național maghiar 
al armatei ungare, în limbă și in- 
signii, și aceasta o doresc aproape 
toți membrii partidului liberal, ba 
chiar nici Regele nu poate afla în 
Adresă nimic, ce necondiționat ar tre 
buî să respingă. Dar la alegeri nici 
partidul kossuthist, nici cel liberal, n a 
întrunit majoritatea absolută și astfel 
nu se poate formă guvernul nici din 
membri ai partidului kossuthist, dar 
nici din membri ai partidului liberal. 
Una e însă sigur: Țeara s’a ex
primat la alegeri pentru sus
ținerea transacției dela 1867.

Oratorul roagă opoziția coaliată 
să ia în programul seu militar un 
punct, care la aparență n’are nimic de-a 
face cu programul militar, dar în re
alitate e de colosală importanță, anume: 
instrucția obliga tori că a limbei 
maghiare în școalele poporale.

Adresa o consideră ea superfluă, 
fără scop și nesatisfăcătoare, deci n’o 
primește.

Al treilea orator Fr. Kossuth 
declară, că partidul kossuthist, când 
primește Adresa coaliției, își sus
ține totodată principiile sale în toată 
integritatea lor și se va luptă 
neîntrerupt pentru realizarea lor. Ce 
privește criza, țeara are lipsă de un 
guvern responzabii în această situație 
dificilă, dar acest guvern nu se poate 
formă, decât cu sprijinul coaliției, care 
voește să creeze o nouă eră, în 
care să se reconstruească Ungaria 
independentă.

Ținuta Croaților.
în numele deputaților croați Ni- 

colae Tomasics a cetit apoi o decla- 
rațiune, în care se spune că deputății 
croați voesc promovarea politicei ma
ghiare, dar numai a unei astfel de 
politice maghiare, care respectează 
drepturile Croației și limba 
croată. Doresc șî ei naționali
zarea armatei, dar deoarece în 
Croația limba oficială e cea croată, 
pretind comandă croată, em
bleme croate și în judicatura 
militară limba croată. Recunosc, 
că Ungaria are drept la teritoriu va
mal independent, dar independența va
mală o țin astăzi de periculoasă pen
tru agricultura croată. Deoarece Adresa 
desconsideră drepturile Croației, ei n u 
o primesc.

în ședința de Vineri dep. Victor 
Issekutz polemizând cu depuiaiu. 
croat Tomasics încearcă a dovedi, că 
Croații n’au drept să pretindă în re
gimentele croate ale armatei comune 
limba croată de comandă.

Dep. Aladar Zichy, presidentui 
partidului poporal, constată că criza 
actuală nu e numai criză de guvern, 
ci șî criză de partid și criză 
de sistem. Sistemul actual, care 
prin corupție vrea să delăture 
neliniștea și nemulțumirea, nu se mai
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poate susținea. Coaliția are ca scop 
să asigure desvoltarea gradată a țerii 
în direcție națională (maghiară), 
deci fiecare patriot bun trebue să 
primească Adresa coaliției.

Earăși proectul lui Berzeviczy.
Premierul conte Stefan Tisza 

cere dela coaliția opozițională să pre
zinte programul ei detailat de 
lucrare. Declară, că condamnă și el 
corupția. Critizează proectul de 
adresă și, între altele, zice, că coaliția 
ar fi trebuit să ia în Adresa cătră 
Tron șî reforma (= maghiarizarea) 
învățământului poporal. Declară 
categoric, că guvernul n’a. retras 
proectul lui Berzeviczy, ci din con
tră ține șî mai departe în mod ne
schimbat la acest proect. Vorbește 
apoi contra independenței vamale și 
pentru teritoriul vamal comun cu Au
stria. Declară în fine, că bucuros ar 
părăsi fotoliul ministerial, dar e silit 
să rămână șî mai departe în fruntea 
țerii, pănă ce va fi absolvat definitiv 
din post.

Tumult.

în decursul discursului lui Tisza 
Vs’a produs mare tumult. Deputății coa- 

liați n’au mai voit să asculte pe Tisza, 
ci l-au întrerupt sgomotos și l-au apo
strofat cu vorbe aspre. Dep. Pozsgay 
l-a numit obraznic. Alții strigau: 
Nu-1 ascultăm ! Destul a fost din dis
cursul «împărătesc»! Care-se de aici! 

‘ Cine l-a adus de urechi aici?
Tisza își termină în sgomot mare 

discursul, declarând că nu primește 
proectul de Adresă.

Ținuta deputaților naționaliști.

în numele deputaților națio
naliști, Dr. Teodo'r Mihălyi vor
bește cam aceste: Fiecare cetățean cu 
gândire patriotică are datorința să dea 
ajutor la rezolvarea crizei. Du
rere însă, că la consfătuirile pen
tru rezolvarea crizei naționa
litățile n’au fost luate în con
siderare și nimenea n’a venit cu 
deputății naționaliști în atingere, cu 
t o a t e c ă naționalitățile nu se 
luptă pentru scopuri separa
tiste, ci se nizuesc a servi interese 
comune.

E vătămătoare direcția mai nouă 
politică, care — la revizia legei învă
țământului poporal vrea să validi- 
teze în școalele poporale în măsură 
mai extinsă limba maghiară. Drep
turile naționalităților sunt asigurate 
prin lege, dar guvernele liberale de 
pănă acum n’au executat aceste legi.

La redactarea Adresei naționali
tățile n’au fost luate în considerare ș: 
Adresa nici nu atinge chestiunea 
naționalităților.

Din aceste motive nu primește pro
ectul de Adresă, ci prezintă contra- 
proect, pe care îl vom aduce în în
tregime în numărul viitor.

Bânffy despre națiunile nemaghiare
în ședința de Sâmbătă au ținut 

discursuri la proectul de Adresă dep. 
baron Desideriu Bânffy, baron Em. 

► Daniel și contele Alex. Kârolyi. 
Pe noi ne interesează în deosebi ex
punerile lui Bânffv.

Vorbind despre proectul min. 
Berzeviczy (reforma învățământu
lui poporal) zice Bânffy, că se bucură, 
că a fost retras proectul, pentrucă 
proectul acesta conține unele detalii, 
pe cari absolut nu le poate primi. «în 
locul acestui proect doresc să ridic la 
valoare de drept un proect mult mai 
corespunzător educațiunei naționale 
maghiare*. Posibil, că noul proect 
nu va satisface de loc naționalitățile, 
dar «mai bine să ereeăm o lege șco
lară perfectă din punct de vedere n a- 
țional, decât una care satisface pe 
Sași» etc. (Dr. A. Vlad: Când ai 
avut lipsă de voturile noastre, altfel 

^i vorbit!) Des. Bânffy: Nimenea nu 
Țioate zice despre mine, că am fost 
sprijinitorul, ocrotitorul naționalităților. 
Și chiar pe timpul, când eram min. 
president, am dizolvat — pe lângă 
aprobarea națiunei -- adunarea, care 
s’a ocupat cu chestiunea naționalități
lor. Nimenea nu poate crede, că am 
pactat cu naționalitățile.

Trecând la cuprinsul proectului de 
Adresă susține, că independența 
economică e necondiționat necesară 
pentru eluptarea și desvoltarea inde
pendenței politice, adecă pentru 
creearea statului național maghiar 
unitar, a unui astfel de stat, care 
poate cu drept pretinde, ca cetățenii, 
cari au drepturi, să aibă șî datorința 
a promova scopurile reconstruirei sta
tului național maghiar unitar.

Statul maghiar pretinde cu drept 
cuvânt și posibilitatea desvoltării 
naționale a armatei sale. In sta
rea actuală armata vine în ajutorul 
desvoltării direcțiunei poli
glote și suprimă interesele naționale 
maghiare.

Dar, în situația actuală europeană, 
numai statele naționale au 
viitor*sigur și îndreptățire 
Ia existență. Imperiul german ia 
dispozițiuni energice față de naționa
litățile sale în interesul direcției na
ționale germane. Mica Românie 
romanizeazăsistematicpe Ma
ghiarii cu trecut secular (Stri
găte în centru: Nu-i drept! Strigăte 
în stânga: E germană limba de co
mandă militară în România ?). Des. 
Bânffy: Deci în mod conștient și în 
modul cel mai hotărît trebue să pro
movăm desvoltarea direcției na
ționale maghiare și din toate pute
rile trebue să nizuim, ca gradat un să scadă 
și în fine să dispară caracterul poliglot al 
statului.

Interesul statului poruncește, că 
numai pănă la acel hotar trebue per
misă validitarea teoriei «statului de 
drept», pănă la care această teorie 
servește interesele statului. Egalitatea 
de drept trebue susținută, dar a ex
plică astfel dreptul naționalităților, că 
naționalităților le dăm individua
litate separată în această țeară, 
e imposibil, pentrucă prin aceasta să
păm viitorul nostru de stat.

E deci necesară reorganizarea arma
tei din punct de vedere național ma
ghiar. Națiunea are necondiționat drept 
să dispună asupra limbei de comandă 
în armata sa. Dar de altfel nu comanda 
maghiară e cea mai importantă, ci 
limba regimentelor. Trebue ca 
în toate regimentele ungare să fie 
limba, de regiment excluziv limba 
maghiară, ceeace se poate ușor realiză.

Desvoltarea națională a statului 
maghiar și delăturarea caracterului po
liglot al statului e nu numai intere
sul Ungariei, ci șî al Austriei, ba chiar 
șl al dinastiei. Statul național ma
ghiar unitar formează baza si
gură a dinastiei și baza viitoru
lui dinastiei.

Față de naționalități trebue să în
cepem lupta pentru realizarea statului 
național maghiar unitar. Pănă când 
nu vor fi puse bazele stalului ma
ghiar unitar, naționalitățile nu 
pot contă la concesiuni. Din punctul 
de vedere al egalității de drept dăm 
lotul, dar drepturi pe seama națio
nalităților nici odată și nimic.

Inchee astfel: Ori se formează nn 
nou guvern, ori rămâne șî mai departe 
Tisza în fruntea guvernului, toți rom 
consimți in aceea, ca să suprimăm 
nizuințele naționalităților, cari ni- 
zuințe servesc interesele statului 
poliglot.

Informatiuni.
»

Logodnă. Dl profesor Dr. Vasile Me- 
ruțiu, azistent la universitatea din 
București și secretar al Comisiei petro
lifere din România s’a logodit cu dșoara 
Tulia Lucaciu, fiica părintelui Dr. 
Vasile Lucaciu din Șișești. Felici
tările noastre!

Primul arhitect român în Viena. Dl 
Cesar B. Poppovits, arhitect, ne 
aduce la cunoștință, că s’a asociat cu 
dl arhitect Carol Li m bach și au de
schis un birou de arhitectură și con
strucție în Viena, II, Lessinggasse 11. 
Dl Cesar B. Poppovits e primul arhi
tect și constructor român etablat în 
Viena. Prin faptul, că D-sa a fost în 
decurs de mulți ani arhitect la primă
ria din Viena și prin conexiunile în
tinse, ce le avusese pe vremuri răpo
satul D-sale tată B. G. Poppovits,

furnizorul curții regale române, s’a 
făcut în curând cunoscut publicului din 
Viena.

01 Nicolae Șiclovan, inginer diplomat, 
ne face cunoscut că și-a deschis can
celarie tehnică în Oravița.

Dl Or Victor Deleu din Sâlagiu a dat 
a doua zi de Paști cenzura de advocat 
la Budapesta.

f Nicolau Fabian. învățător în pen- 
ziune, a încetat din viață la 30 April 
st. n. în noaptea și ceasul Învierii 
Domnului Noștri Isus Hristos, în 
anul al 69-lea laborioasei sale vieți 
și al 44-lea al fericitei sale căsă
torii, după un îndelungat morb, îm
părtășit fiind cu sfintele Taine. Rămă
șițele pământești au fost înmormântate 
la 2 Mai în cimiteriul gr. cat. din 
Bârsana. Fie-i țărâna ușoară și me
moria binecuvântată!

Procesul pentru fundațiunea Trandafil.
Acum 40 ani a lăsat prin testament 
negustorul bogat Trandafil din Neo- 
planta o moșie de 500 jughere, ca din 
venitele aceleia să se dea stipendii ti
nerilor gr. or. fără deosebire de nați
onalitate, cari vreau să-și continue 
studiile. Administratorul fundațiunei a 
fost patriarhul sârbesc din Carloviț. 
Separându-se mai târziu biserica gr. 
or. în 2 biserici: română și sârbească, 
patriarhul sârbesc din Carloviț n’a 
voit să împartă fundațiunea Trandafil 
între biserica română și sârbească, ci 
a ținut-o numai pe seama Sârbilor. 
Biserica română gr. or. a intentat — 
prin jurisconsultul seu Dr. Emil Babeș 
— proces bisericei sârbești pentru 7» 
părți din fundațiunea Trandafil, care 
crescuse în cursul vremii la aproape 
un milion coroane. Tribunalul a adus 
sentința, că biserica română are drept 
la jumătate din fundațiune. Tabla 
regească numai într’atâta a modificat 
sentința tribunalului, că a cualificat 
fundațiunea ca fundațiune «școlară» și 
nu bisericească. Curia a întărit sen
tința tribunalului și a Tablei. Acum 
comitetul congresului bisericei sârbești 
a intentat proces contra metropolitului 
Mețianu pentru cassarea sentințelor 
aduse. Tribunalul din Budapesta a 
pertractat Joi procesul și a respins 
acțiunea de cassație, pe motiv, că în 
chestiunile procesuale ce provin din 
despărțirea bisericei române și sâr
bești, numai apelația are loc, altceva 
nu. Tot în acest proces însuși patriar
hul din Carloviț a înaintat acțiune 
pentru înoirea procesului.

Emigrarea din Bănat. Tot mai multe 
familii din Băuat emigrează la Ame
rica. Vineri seara au plecat din Timi
șoara ia Fiume spre a se îmbarcă 
pentru America 79 emigranți bănățeni, 
iar în zilele următoare au mai plecat 
cam 200. Partea cea mai mare a celor 
ce au plecat Vineri sunt Șvabi din 
Mehala, Ciaeova, Ujpecs, Szakălhăza, 
A radul-nou, Srediștea - mare, Merezy- 
falva, Reeașul - timișan, Jebel, Pesac, 
Jamul - mare și Iasenova. Intre emi
granți se află șî femei și copii. Grupa 
cea mai interesantă a fost însă orhe
stra de copii din Freidorf. Această 
orhestră, ai cărei membri sunt copii 
de 10—12 ani, a fost angajată prin 
contract de un impressario spre a face 
un turneu de 1 an prin America.

■ nistru român la Arad La 4 Mai a 
fost ia Arad dl Ioan C. Grădișteanu, 
ministrul de agricultură al României, 
ca să studieze motoarele fabricei de 
vagoane și să se convingă despre utili
tatea lor. Dl ministru a fost pe deplin 
mulțămit de cele văzute și a făcut o 
comandă de motoare pe seama statului 
român.

Sate noui In Dobrogea. Îb anul 1904 
s’au înființat în Dobrogea mai multe 
sate românești, cărora li-s’au dat ur
mătoarele nume: Coroana de oțel, 
Dragoș, Pintilă Vodă, Furnica, Vasile 
Lupu, Mateiu Basarab (toate pe gra
nița bulgară), Biruința, General Cer- 
nat și Smârdanui-nou (aceste pe ma
lul Dunărei), Principele Nicolae (acesta 
pe granița rusească), Ștefan-cel-Mare 
și Neatârnarea (aceste 2 în interiorul 
Dobrogei).

Curtea cu jurați. La 15 Mai n. se în
cepe sesiunea a Il-a a curții cu jurați de 
pe lângă tribunalul regesc din Lugoj. 
Vor veni la pertractare următoarele 

procese: 1) la 15 Mai procesul lui Mar
tin Gugya din Zorlenții-mari pentru 
ucidere intenționată. Apărător este dl 
Coriolan Brediceanu. 2) La 16 Mai 
procesul lui Petru Stefan din Ohaba- 
sârbească pentru aprindere. 3) La 17 
Mai procesul lui Nicolae și Ilie Dara
ban ț din Bucoveț, pentru omor. Apă
rători sunt dnii Coriolan Brediceanu 
și Dr. Dob<5 Jend. 4) La 18 Mai pro
cesul lui Anton Brandmiiller pentru 
încercare de ucidere. (A voit să’și îm
puște soția, în strada Timișorii).

Procesul de pressă Macassy. Marți în 
16 Mai st. n. se va pertractă în fața 
curții cu jurați din Timișoara procesul 
de pressă intentat de protopretorele din 
Bozovici Wilhelm Mac assy contra 
unui comunicat apărut în ziarul nostru. 
Acuzat este ca autor părintele D. Bo- 
goevici din Bănia 1. Bozovici. Citați 
sunt la pertractare 24 martori. Intere
sul pentru această pertractare este din 
cale afară mare.

Soldații să învețe agricultura. Ministrul 
de răsboiu al României, generalul Mânu 
a hotărît să înființeze în casarme cursuri 
practice de agricultură pentru soldații 
activi, ca soldații să învețe lucrarea ra
țională a solului și tehnica modernă a 
economiei de câmp, pentru a puteâ apoi 
pune în praxă cunoștințele lor pe tere
nul agriculturei.

Afacerea de onoare a premierului Tisza, 
în ședința extrem de sgomotoasă de 
Vineri a dietei deputatul Pozsgay 
l-a numit pe ministrul-president Tisza 
obraznic, nerușinat (szemtelen). în 
aceeași zi Tisza a trimis 2 secundanți, 
pe secretarul de stat Desideriu G t o
rn o n și pe contele Stefan K e g 1 e v i c h, 
să provoace la duel pe Pozsgay, pen
tru expresiunea ofenzătoare. Secun
danții lui Pozsgay sunt deputății Nico
lae Z i ch y și Vladimir Z i ch y. Secun
danții lui Pozsgay au declarat, că 
Pozsgay refuză a da satisfacție, pentru
că Tisza are afaceri de onoare neapla
nate; Pozsgay e însă dispus a sta la 
luptă cu Tisza, dai- această luptă nu 
poate fi considerată ca duel. Secun
danții lui Tisza n’au primit punctul 
acesta de vedere și astfel afacerea a 
rămas neaplanată.

Explozie de acetilenă. De curând a 
explodat la Ciaeova aparatul de ace
tilenă așezat în fundul curții «hotelului 
național». Un servitor, care se afla în 
apropiere, a fost rănit în mod îngrozi
tor și acum se află pe pragul morții. 
în urma exploziei s’a iscat șî foc, care 
însă a fost stins repede. Cauza explo
ziei nu e cunoscută.

Foc mare în Baja a bântuit Sâm
bătă un incendiu cumplit, care a mi
stuit 60 case. Trei persoane au ars 
de vii.

Cursul pieței Lugoj.
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Grâu prima calitate 90 16
• de mijloc .... 85 15 60

Săcarâ prima calitate 80 14 60
- de mijloc . . • . 75 113 80

Ori prima calitate . 80 14 60
» de mijloc................................ 75 14 —

Ovăs prima calitate 45 : 14 80
» de mijloc .... 40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 06 60
» âe mijloc .... 85 16 40
> nou................................ 10 1 — —

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

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

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

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

» topite . ... — — 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..........................................j — 96
Vin................................................ 80 —
Spirt I................................................ I — 15 —
«II................................................ 1 — 14 |



Publicațiune.
Din partea comitetului central 

.il comitatului Caraș-Severin se tace 
prin aceasta cunoscut, că în sensul § 
41 al art. de lege XXXITT din 1874, 
respective § 146 al art. de lege
XV din anul 1899, lista alegăto
rilor precum și lista despre cei ră
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 ân fine la co
mitetul central

dela 5 Mai până incluzive 25
Mai a. c.

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

Fiecare alegător*' poate pre
zentă reclamați unile 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 pană 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. In 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 rugurilor 
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 1905Carol Fialka,

vicecomite,
ca prtșadint© al comitetului central. 

P. P. 14 (3—3)
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Nr. 47.—1!K)5„DRAPELUL"

Un candidat.
Nr. 88 (3 3, de advocat
cu praxă, caută urgent

dl Dr. Pompeiu Marcu,
advocat în Lugoj.

AVIZ.
Prin aceasta se publică, că 

•Săcana», asociafiune de păstrare 
și anticipafiune in Sacul. în urma 
decisului tribunalului din Lugoj 
Nr. 25971905 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, 2-3 April n. 1905.

Direcțiunea.Nr S9 3-5

că 
a s

AVIZ.
Se aduce la cunoștință publică, 
tribunalul, în locul dizolvatei 
ociațiuni de păstrare și anti- 

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.

Nr 90 3-3 Direcțiunea.

Dela primăria orașului Lugoj.

Nr. 
ad.

3870.
1905

Publicațiune.
Reprezentanța orașului Lugoj în 

ședința ținută la 23 Martie a. c. a 
decis, ca curățirea și udarea stra- 
delor să se dee în arândă pe ( alea 
licitațiunei minuende și pe lâugă 
condițiunile subșternute și ratificate 
prin reprezentanța opidanâ. In sco
pul exarândării se va ținea licita- 
țiune minuendă cu oferte în scris 
la 13 Mai a. C. 10 ore a. m.

Reflectanții sunt poftiți a-și îna
inta ofertele provăzute cu timbru 
de 1 coroană și cu vadiu de 3000 
coroane la subscrisul primar până 
la term inul sus indicat. Oferte în
târziate sau defectuos adjustate. 
nu se vor luâ în considerare.

Oferentul are să declare în ofer- 
tul seu, că cunoaște condițiunile 
detailate.

Condițiunile detailate se pot ve
dea în decursul orelor oficioase in 
cancelaria senatorului opidan Lad. 
Balogh.

Ofertele sunt a se face pe timp 
de un an.

Lugoj, 27 April 1905.

Marsovszky,
primar.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

advocat în £ugoj 
anunță, că și-â^jputat 

locuința și cancelari^yadvocațială 
în casa nouă a institutului 

«Popor u 1», Lugoj u 1-rotnâ n.

Nr. 86 (5-3)
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Noroc de tot enorm la Tbrok!
- 1ST eîntrecut ----------- -- --- -
este norocul, care favorizează coiectura noastră princi
pală. Deja mai mult de 19 milioane cor. câștiguri ani plătit în 

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

cele mai
nîfașterii ; numai în ultimele 6 luni 

mari 2/ câștiguri.
Și anume marele premiu d\ 602.000 coroane pe nr.-ul 98924, cel 
mai mare câștig de 400.000 cor. pe nr.-ul 83451, precum șl câști
guri ă cor 100 000, 80.000, 70.000, 60.000, 25.000 20.000, mai 
multe ă 15.000 și 10.000, și afară de aceste încă multe alte 
câștiguri mari.

Recomandăm deci să luați 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. In 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 eu totul câștiguri în 
enorma sumă de /4 milioane 459.000 coroane.

Tot natu se-si caute numele ! cu numărul, care e însemnat 
------------------------- ---------------- -—------- lângă numele seu ori al unui 

membru al familiei sale.se găsește in șir alfabetic)

A Am * Cecilia Gellert 72680 J ari<>£ x?957 Mano 88259 Salamas S8»
n;: Ceiedtw Gereboa 52849 J buO ș:r’45 Marcel 2881 Sainu 7979

i Adviai «?-. ? Daniel •778 Ger^ely 83216 J olan J*7î - Marglt 7280 Sandor 17743
JLdon David MWÎ Gâza Z797 JOufls 72UO Maria 17767 Sail 2201»

<-11 Denoi 12426 Glzella 5649 lîi2?u niarkn» 22014 Sar oița 2W29
1 A<0>btou 1424Z DezeO 20983 Gusztâv isioi JOZ-OI 21452 Mârtha 84V03 SebestyCn 2428»

Ai&dax rxAiS Domokoi 2.3006 Gyorg^ 21145 Judith 2 1195 MArton 24Î74 Simon hri-U
j Albert ♦436U Dora •4268 Gyozd 23V18 J ulihka 24658 Matiid 40705 Szerena 57716

Allred 59119 Dorotea .'8529 Gyula 21268 KAlman 40482 Matyâs 56693 Taksony 59575
Atol 72411 Edith a6Sm Hedwlg 29633 Karelin 56573 Melânla 59564 Tamas 80973
A—A Hm «sil Ede □91Î9 Helena 56525 KAi'oly 595OS Menyhert MM) 19 TaszUO 830’2
Ajubraa 5314ă Edwla 72622 Henriette S9167 Katinka 7'2645 MlhAly 83006 Terua 53-WO
Aador Elek Henrik 7.-633 Kaz trier 8-29611 MllllOS 83273 Tibor ••*•
AailU Ele mâr S3I&4 Hermann 8 '954 Keiemen 83216 Miksa 2890 Tihaxner 8564
Aaaa 4*48 Emil 83720 Hermina K>217 Klara 2878 Milăn 7288 Tiinon 18t>i2
AntA- 1*417 Emma 2784 Hilda ’799 Klotild 7266 Mor 17738 Tivadaj ttii’7
AxanU «♦» Endre Hubert 6313 Kernel 16863 Morlo 22016 Tdbia» 241
Arsa *-ad reu Emo 12433 Hugo 13134 Kornelia 22m.» Nândor 24014 Urbkn 24-Z95
Amo.A Ernfcbztin 21142 Humbert 21147 Kristdf 23097 Narcis* 24279 Valeria 4o;8o

ZWA Erwiu ♦3007 Ibolyka 2i>077 Krisztina 21365 Olga 4075:. Vazul 5'01»
Arthur 44ZM9 Eva ♦4259 Idvska 2127' La;os 40186 Oliver 57098 Vendel ■>9586
Aarel 59112 Erzsebet 2 me Xg-nAo 29647 L6.S7.ld 56678 Orb An 50566 Viktor 80974
Attila 7*15 Eszter 7.6471 ilka 56552 Lain* a 59532 Oszkâr 86458 Viktoria 83047
BaÎAII 8*28*0 Etel i»9163 Illes 69168 Lazar 78076 Otto 8î>o-«8 Vili bald «33112
Ba lat KU55 Fa o ian 72-25 lima 726.M) Len&rt 82962 6 don 83281 Vllma 2000
B a rrutb As 8X511 Felix *28.37 Ilona 82955 L* nke 83255 Păi 2892 V ilxnos 8618
Bela ♦749 FerdinAnd X32I5 Xmre 83225 Leo 2879 Paula 7300 Vince 18o5o
Benedek Î49* Ferenc 8V.?.| luce 2876 Leonia 7278 Petronella 17740 Virgl) 22629
H*raut 12424 Flora 27«.J Ipoly 6432 Lidia 173Î.0 Feter 22017 Z ol tan 2'044
Eerta 2*978 Francis ka 5612 Iren 15229 Lipbt .>, ... Piroska 24017 Zsi^nond 25156
ttrclm X2523 Frida 1/4H5 Irma 21 «48 Lorant 2 . Pista 24288 42*70
F i£A ♦Lfâl Frigye» 21144 Istvan 23992 Lothar Rafael 40742 53021
i* -og F'ălop Izabella 2 «54 Lorino 40702 Regina 57 '86

Cabor 212M Izidor 40'6S Ludmilla 56687 Richard 59573
B«r ■*!* -9l4i Gabriella 9541 iv an 5&>56 Luiza -19.586- Rbbert MM»39
BctlaAA Caspar Jbo 1 1 Jaisab 592OH Malvin 73133 Rdz&ika 8W9i

1 -:’**** *-- U €’ eeron âvlM Janka 72641 Maniied 82975 Rudolf 8“?96

Cel mai mare câștig ev. 1,000.000 coroane.
Special 1 premiu de 600.000- 1 câștig de 400.000- 1 â 
200.000 2 â 1OO.OOO- 1 â 90.000: 2 ă 80.000- 1 â 
70.000 2 â 60.000 1 â 50.000- 40.000 5 â 
30.000 3 â 25.000- s ă 20.000- 8 â 15.000, 36 ă 
10.000 și încă multe altele. Nr. 79 (6—4).

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

•_> __ £• _ J/ * /•
»> *>> »» >> >, O. ■ , ț, /j ,, țț )) "w. țț țț IA —

și se trimit pe lângă rambursa sau trimiterea înainte a prețului. Planuri 
of gratuit. Comande p. lozurile de noroc de mai sus rugăm a trimite pănă în

■■■■■■■■ ±5 3v£a,î a. C.
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec 

A. Torok &- Co. 
Cea mai mare afacere de loterie de clase in Ungaria.

BTTDA.FEST2L.
Secțiunile loteriei de clase ale colecturei noastre principale:

Centrala : Theresienring 461a. I. Sucursală : Waitznerring 4]a. 
II. Sucuvsa\ă:Museumring 11\a. III. Sucursală: Elisabethring 54|a.


