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Sinoadele.
Dieceza Aradului.

ȘEDINȚA I.
După celebrarea Sf. Liturghii îm

preunată cu chemarea Duhului sfânt, 
P. S. Sa dl episcop Ioan I. Papp a 
deschis în sala festivă a seminariului 
diecezan sinodul prin următorul discurs:

Acestea avându-le în vedere pre- 
Icum șî aceea, că întrunirea credincio-( 
i șilor sub scutul și în interesul biseri- 
jcei, întocmai ca și întrunirea membri- 
j lor familiei la căminul părintesc, au 
: farmecul și puterea de a deștepta în 
ei nu numai conștiința de drept, ci șî 
simțul de datorință față de familia și 
corporațiunea din care fac parte, adecă 
față de cauza pe care chemați sunt a 
o reprezenta; mai având apoi în ve
dere însemnătatea specială ce o au 
asemenea întruniri pentru viața noa
stră bisericească, va înțelege ori șî 
cine bucuria ce o are biserica noastră 
vie, putând uză de dreptul sinodali- 
tății, și astfel va înțelege ori care cre
știn : de ce la toate întrunirile noastre 
de natura celei de astăzi, în sufletul 
nostru se reînoește și în simțirile noa
stre se manifestă bucuria, care a 
avut-o biserica noastră vie, clerul și 
poporul din întreaga noastră mitropo
lie la redobândirea vieții ei 
constituționale, prin care ni-s’a 
redat dreptul de a ne conduce noi 
înșine destinele bisericei noastre, și 
spre exerciarea acestui drept ni-s’a 
dat și garantat 1 i b e rt a t e a de în
truniri în adunări bisericești 
și în sinoade eparhiale, cum este șî 
cel convocat pe ziua de astăzi, în care 
prin membrii sei este reprezentat cle
rul și poporul din întreagă eparhia 
noastră.

Este frumoasă constituțiunea 
[noastră, dar și ea, ca toate lucru
rile în lume, își are scăderile ei 
provenite din explicarea greșită a 

' liberalismului constituțional.
întreagă viața bisericei noastre, 

dlor deputați, a fost și feste un lanț de 
luptă și este grea 

lupta, când ești avizat numai la pu-

'Hristos a înviăt! 
Domnilor Deputați !

Este lucru cunoscut dlor deputați, 
că într’o societate ca șl într’o familie, 
abia se poate închipui un lucru mai 
bun și mai de folos, un lucru mai de 
cinste și mai de laudă pentru promo
varea scopurilor comune, decât întru
nirea și gruparea membrilor societății 
și respective ai familiei la un loc, ca 
acolo liberi de orice preocupațiuni și 
interese separatistice, să conlucre în 
pace și bună înțelegere frățească pen
tru înaintarea trebilor familiare, pen
tru promovarea intereselor societății, 
din care fac parte. Cunoscut lucru este 
șl acela, că dragostea și iubirea de 
mamă îndeamnă și determină pe fiii 
cei buni, ca lăsând ale sale, să cerce
teze din când în când căminul părin
tesc, să-și vază părinții, să convină cu 
frații, să petreacă și să consulte cu ei 
șl asupra afacerilor lor comune. Și 
puternic este îndemnul iubirei de mamă. 
Este mare șl bucuria fraților când 
după un interval mai lung ori mai 
scurt se văd la masa părintească, dar 
cu cât mai mare este bucuria părinți
lor, văzându-și pe fiii lor; bucuria ma
mei nici nu se poate descrie. Ea are 
zi de adevărat praznic văzându-se în- 
cunjurată de fiii ei cei buni și credin- continuă 
cioși, pentrucă atunci i-se oferă ocazi
unea de a se convinge cu ochii despre terile și forțele tale proprii; și mai grea 
sănătatea lor, se poate informă dela ei ®ste însă când ai să o porți nu numai 
direct despre starea și condițiunile lor contra 
de viață, le poate da sfaturi părintești, 
prin cari să închege între ei tot mai 
tare legătura dragostei frățești, 
și îi mai poate îndemnă șî la împlini
rea datorinței de a se sprijini și ajut •. 
unii pe alții în lipsele și trebuinței- 
lor.

Și cine să nu știe, cine să nu în
țeleagă, că asemenea întruniri famili
are, urmate din legătura 
dintre părinți și fii, servesc 
spre bucuria și mângâierea 
singuratici, nu numai spre 
lauda lor, dar ele servesc șî 
tărirea și prosperarea familiei.

Dacă însă părinții unei famili. se 
bucură de ocaziunea întrunirei :iil«-r 
lor trupești în jurul lor; dacă ei au, 
precum șî au, nespusă mângăere vă
zând împrejurul mesei lor pe fiii lor; 
dacă o mamă bună se simte fericită vă
zându-și pe fiii ei mari, veniți din apro
piere și din depărtare să vază de sta
rea ei și de a fraților lor mai mici; 
dacă peste tot este lucru bun și fru
mos ca frații să petreacă împreună 
după cum ne spune șî sfânta carte, 
apoi pentru familia noastră cea mare, 
pentru biserica noastră străbună, pen
tru maica noastră cea mai bună încă 
nu poate fi lucru mai bun și mai fru- 

folos, 
și nu 
Dum- 
decât

dragostei 
nu numai 
membrilor 
cinstea și 

spre în-

bihorene și bănățene, și din care 
raport se poate convinge ori șî cine, că 
neajunsurile noastre materiale 
sunt pedeca principală la realiza
rea dorințelor și aspirațiunilor 
noastre.

Este gingașe și îngrijitoare chestiu
nea de mai sus, dar șî mai îngri
jitoare este chestiunea, care în
dată la apărerea și sulevarea ei în 
public a s gu d ui t liniștea sufle
tească a tuturor credincioșilor noștri 
conștii de drepturile și datorințele lor 
ca bisericani și cetățeni. înțeleg proec- 
tul de reformă a învățământului 
în școalele noastre confesionale.

Șî în această afacere ca șî în cele 
de mai sus se va prezentă raport spe

cial, și dacă în acest cuvânt al meu am 
.menționat și aceste afaceri, am făcut-o 
■ pentru aceea, ca șî până la prezenta
rea lor spre desbatere, să puteți cu
noaște problemele speciale avizate la 
sesiunea noastră de acum.

După toate acestea renoind șî acî

greutăților din afară, 
dar și contra năcazurilor in
terne, când adecă ai să porți lupta șî 
contra neajunsurilor zilnice, și când 
lipsindu-ți mijloacele pentru a preintim
pi nâ greutățile din afară, mai ai să te 
lupți și contra duhului vremii, con
tra pornirilor dușmănoase, provenite' 
din interesele egoistice ale unei sau' 
aliei fracțiuni, care pentru a-și ajunge ‘ 
respective pentrucă nu și-a ajuns sco- ■ 
puj, nu se sjiește a recurge la mij- \ 
locul cel mai urgisit, la mijlocul 
răsbunării. Și această aparițiune tristă.! 
acest simptom al veacului, este cu atât 
mai condamnabil, cu cât toporiștea la 
săcurea angajată a sgudui 
ricei, se indică a fi din 
noastră.

în fața unei asemenea 
este cu atât mai binevenită prezența ’ adaptare,

Chiar șî din acest motiv exprimân- 
du-vă mulțămita mea pentru jertfa și 
osteneala ce o aduceți întru împlinirea 
misiunei primite dela trimițătorii Dom- 
nîiior-Voastre, vă întimpin cu stima și 
respectul, care un arhiereu consti
tuțional și conștiu de chemarea sa 
are și poate aveă pentru reprezentanța 
legală a clerului și a poporului seu din 
eparhie; vă întimpin cu dragoste și 
iubire părintească și vă salut cordial 
cu salutarea bisericei noastre ortodoxe, 
anunțându-vă șî din acest loc bucuria 
creștinătății că:

Hristos a înviat.
Mersul afacerilor și starea diecezei 

în privința religioasă, morală, culturală 
și economică se va prezentă șî astădată 
în rapoartele generale și speciale ale 
Conzistoarelor noastre. Și pănă atunci 
însă îndemnat mă aflu a atinge din 
acest loc că: deșî în anul trecut nu 
s’a luat la buget dotațiunea extraordi
nară de 30% dela fondul bisericesc și
școlar, totuși cu ajutorul lui Dumnezeul 
de o parte prin încassarea unei părți i rugăciunile noastre de laudă și închi- 
mai însemnate din pretenziunile fondu-1 năciunile de mulțămită, cari în sfânta 
lui general, de alta prin economizările biserică le-am înălțat la Tronul părin- 
realizate, ne-a succes a acoperi ..............
succesive, — cu excepțiunea a cinci-șease 
mii, deficitul de (50) cincizeci 
mii coroane constatat înainte cu 
câțiva ani, și astfel capitalul fon
du riloresterest ituit cu interesele 
legale, pănă la suma de 5—6 mii de nodului nostru eparhial pentru anul 
coroane. 1905 de deschisă».

Dar ori cât s’ar părea de satisfăcă
tor acest rezultat al administrării noa
stre, nu pot întrelăsâ accentuarea, că 
deșî pentru anul 1905 ne-am restrâns 
la minimalul trebuincios, bugetul 
earăși se prezintă cu deficit de 
aproape zece mii coroane.

Poate Că prin eventuale economi- ținută ta 25 April 1905 la orele 10 a. m. 
zări și prin încassarea ulterioară a pre- 
tenziunilor fondului general ne va suc-' . Președinte: Prea Sfinția Sa Dl 
cede pentru ăst an a acoperi șî acest opiscop diecezan Nicolae Popea, 
deficit, dar prin încassările continue, 
prin licuidarea ce este în curgere și 
prin descrierile prevăzute, vor încetă 
și încă în scurt timp șî restanțele actuale 
ale acestui fond, — angajat de altcum șî 
pentru fondul sidoxial, — și atunci n u 
vom mai aveă acoperire nici spe- 
rativă pentru toate trebuințele bugetare, 
ear fondurile diecezane deșî sunt în 
creștere vizibilă, totuși cuotele cu cari 
ele concurg la spesele de administrare, 
numai după ani îndelungați vor putea mis^unei'^p^LTe." Cere7ile‘deIoTcedL 

pe întreaga durată a sesiunii sinodale 
ale deputaților Alexandru P. Popo- 
vici, Trifon Mi ele a,
Bad eseu, Dr. 

! George S z e r b 
! se împlinesc.

Trecându-se
Isiunea verificătoare prin referentul ei 
P. Ou. dn Andrei Ghidi u prezen- 
tează raportul Conzistoriiilui diecezan 

’asupra verificării alegerii deputatului 
mirean din cercul al IX-lea Iam. Si
nodul decide ca verificarea alegerii 
deputatului Dr. loan Mangiuca să se 
țină în suspenz pănă la terminarea 
procesului divorțial din partea forului 
bisericesc.

Comisiunea bisericească prin ra
portorul ei Prea On. dn Dr. George 
Popo vi ci referează asupra rapor
tului general al Conzistoriului diecezan 
ca senat bisericesc, pe anul 1904, fă
când propunerea: Raportul senatului 
strâns bisericesc se ia în general la 
cunoștință și se aclude la protocol. în 
special Sinodul eparhial ia cu plăcere 
act de comunicatul Consistoriului die-

tel ui ceresc, pentru toți și pentru toate; 
și rugându-1 și acum pe bunul Dumne
zeu, ca șî în desbaterile și lucrările noa
stre să ne umbrească cu duhul înțelep- 
ciunei, cu al înțelegerei și al dragostei 
frățești, declar sesiunea ordinară a Si-

ȘEDINȚA II.

■

■

Notar: Ion I. Crăciun el.
Se citește protocolul ședinței prime 

se autentică.
Presidiul prezentează raportul dele- 

gațiunii congresuale în cauzele despăr
țirii ierarhice. Se transpune comisiunei 
speciale. Proiectul de buget pe anul 
1906 se transpune comisiunei financiare. 
Rugarea preotului Nicolae Groza din 
Gavoșdia în cauza înființării unei reu- 

preoțești, se transpune co-
fi în stare a provedeâ trebuințele im-- 
puse de organizația noastră actuală, 
care reclamă încă ameliorări însem-- 
nate. și cari toate ne indică posibilele 
economii în toate direcțiunile.

Dintre trebuințele mai ardente aici > 
în centru, trebue să accentuez: că lo-i 

situații ne ea I i t ă ț 11 e con z i s t o r i a 1 e reclamă! 
. __ t___ , eventual reedificare nouă,!

dlor-voastre, cu cât văzându-\ a intru- pentrucă abstrăgând dela aceea, că ele

pacea bise- 
pădurea

^"mos, mai creștinesc și mai de 
mai de cinste și mai de laudă, 
poate fi nici lucru mai plăcut lui 
nezeu și oamenilor de bine, 
gruparea credincioșilor în ju
rul sfintei maice biserici cu 
toată alipirea și devotamen- concrezut, și avem ocaziunea a Vă arătă 
tul fiesc, pentru ca în bună înțele- șî greutățile și pedecile, cari ni-se pun 
gere să promoveze interesele ei. în calea progresului dorit.

niți aici în Sinod eparhial: văzăndu-mă sunt nesănătoase, dar nu sunt destul 
încunjurat de domniile voastre, dlor de spațioase și special nu avem Ioc 
deputați, tot atâția fii credincioși și iu- pentru arhivul sporit an de an, care 
bitori de biserică și neam; tot atâția , împrejurare impedecă șî mersul regulat 
bărbați distinși, membri aleși și chemați i al afacerilor, și din acest motiv am șî 
a promova interesele familiei noastre I ■ * • ’ ’
celei mari, ale bisericei noastre străbune ■ 
și ale instituțiunilor ei religioase-morale 
și culturale-ecouomice, — îngrijirile ni-se 
mai resfiră, greutățile ni-se mai ușu
rează, inima se înalță și cugetul ni-se 
ridică peste sfera ocupațiunilor și greu
tăților zilnice, pentrucă întrunirea D- 
voastre ne dă ocaziunea a ne da soco
teala despre cum am chivernisit talanții, 
a căror administrare și îngrijire ni-s’a

cerut cu raport separat indemnizare 
specială.

Nu voesc să preocup vederile ve
neratului Sinod în chestiunea împărți- 
i ei fondurilor spi e scopul înființării 
episcopiilor noui în Timișoara și 
Oradea-mare, dar nici nu pot între- 
lăsă să atrag atențiunea 
la raportul special ce se 
acest merit ca răspuns la 
din concluzul sinodal Nr.
care raport se expune stareaîncare 
ar rămânea dieceza Aradului 

!după dismembrarea părților

Ven. Sinod 
prezintă în 
însărcinarea 
88/904, prin

Și

Dr. Iosif Tr. 
Petru Z epenia g, 

și Dr. Iuliu Tămășel

la ordinea zilei, eomi-



cezan referitor la ridicarea unei 
biserici lângă «Izvorul» din 
Valea Godinova și despre zidi
rea unei capele la așa numita 
«Peatra scrisă» de lângă Armeniș 
și exprimă mulțămită atât marinimo- 
șilor donatori cât șî colectanților, prin 
al căror zel s’au adunat banii de 
zidire.

Deputatul Ioan B u d i n ț i a n află 
în unele privințe defectuos raportul, 
cere ca în viitorul raport să se dee 
Sinodului o icoană mai fidelă a acti
vității preoților, meritele preoților 
vrednici să afle recunoștință; cere mai 
departe ca numărul administratorilor 
parohiali să se micșoreze. Conzistoriul 
diecezan să dispună cele necesare, ca 
administratorii parohiali să fie provă- 
zuți cu gramata episcopească (singhelie). 
Deputatul Dr. Ioan N e d e 1 c u propune 
ca pe viitor raportul să se extindă șî 
asupra conduitei respective discipli
nării preoților.

Vorbind încă și deputății Mihai 
Popovici, Coriolan Brediceanu 
și Dr. Stefan Petrovici, raportul se 
ia în general la cunoștință și se aclude 
la protocol, având pentru viitor a se 
extinde raportul mai în special șî asu
pra activității preoților, precum și 
asupra conduitei respective disci
plinării preoților.

Același raportor referează asupra 
petițiunii mai multor locuitori din Re- 
tișor, ca să se nimicească alegerea de 
capelan a preotului Alexandru Lu- 
chici și să se excrie concurs nou din 
motivul, că la alegere s’au folosit mij
loace de corumpere și alesul nu și-a 
ocupat postul. Sinodul decide: Consi
derând, că gravaminele, ridicate în pro
testul înaintat la timpul seu, nu s’au 
constatat și pe baza aceasta Conzisto
riul diecezan a confirmat alegerea de 
capelan a preotului Alexandru Luchici, 
cererii petenților nu se poate satisface. 
Amânarea oeupării postului de capelan 
din Retișor, din motive mai înalte bi
sericești și școlare, se ia la cunoștință.

Același raportor referează asupra 
petițiunii preotului loan Popovici din 
Reșița-montană pentru urcarea remu
nerației lui de catechet dela 100 la 200 
cor. Sinodul decide: Considerând mi
siunea excepțional de grea ce o are 
petentul ca preot în Reșița-montană; 
considerând mai departe mulțimea de 
școli și numărul cel mare de ore tre
buincioase, pentru împărțirea elevilor 
noștri cu învățăturile religioase-morale, 
se decide urcarea remunerației anuale 
pentru catehizație dela 100 cor. la 
200 coroane.

Același raportor referează asupra 
petiției mai multor locuitori din Retișor, 
ca sesiunea parohiei reduse să se dee 
în folosință comunei bisericești. Sino
dul eparhial considerând, că această 
sesiune este pe lângă o sesiune din 
Coșteiu prin decis ridicat la valoare 
de drept decretată de dotațiune a pro- 
topresbiterului din Vârșeț și că folo
sința astorfel de sesii nici altcum nu 
compete comunei bisericești, respinge 
cererea.

Același raportor referează asupra 
petițiunii preotului Ion L u c a din Ră- 
cășdia, ca să i-se dea spre folosință 
intravilanul de sub numărul casei 290. 
Sinodul decide a transpune petițiunea 
Conzistoriului diecezan spre eventuală 
luare în considerare.

Același raportor referează asupra 
petiției mai multor locuitori din Par- 
toș, în care solicitează excrierea con
cursului de preot. Se transpune Con
zistoriului diecezan.

Comisiunea școlară, prin rapor
torul ei Ioan M a r cu, referează asupra 
raportului general al Conzistoriului 
diecezan ca senat școlar pe anul 1904 
și face următoarea propunere: Rapor
tul Conzistoriului diecezan ca senat 
școlar se ia în general la cunoștință 
și se alătură la protocol, iar în special 
se învită Conzistoriul diecezan să în
lesnească parohiilor înființarea de bi
blioteci școlare prin faptul că sta
bilește cărțile corespunzătoare pe sama 
bibliotecilor. Deputatul Ioan B u din
ți a n și Dr. Ioan N e d e 1 c u propun, ca 
în special Conzistoriul diecezan pe 

viitor să prezinte Sinodului o icoană 
mai fidelă despre activitatea 
învățătorilor, precum șî despre 
cauza școalelor din comunele 
montane.

Proxima ședință anunțându-se pe 
orele 5 d. m., ședința se închide.

Sesiunea sinodală s’a încheiat Marți 
la ameazi. Raportul special despre șe
dințele III și IV urmează în Nrul viitor.

Sroectul de adresă 
cătră Sron

prezentat*)  în ședința dela 5 Mai nou, de 
partidul naționalităților din dietă.

*) Neavând la dispoziție textul auten
tic m a g h i a r, ca să facem noi traducerea, 
aducem acest proect după traducerea «Tri
bunei» din Arad, despre care presupunem, 
că în urma legăturii sale cu deputății naționa
liști, a avut la mână textul autentic.

Red. «Drapelul».

Majestatea Voastră Imperială și 
Regală Apostolică!

împrejurările noastre critice parla
mentare au determinat pe Majestatea 
Voastră, să dizolvați la 4 Ianuarie 
1905 dieta convocată pe anii 1901 — 1906 
și prin excrierea de noui alegeri să fa
ceți încercare în direcțiunea, a da po
sibilitate publicului alegător a-și ma
nifestă părerea privitor la chestiunile 
însemnate politice și de drept public 
aruncate la suprafață.

în viața unui stat parlamentar, e 
la tot cazul un simptom îngrijitor, ca 
validitarea voinței majorității parla
mentare și prin aceasta activitatea 
dietei, minoritatea să se silească con
știent cu orice preț a o zădărnici și nu 
poate suferi îndoială, că judecarea 
astorfel de cazuri aparțin tribunalului 
națiunei, care națiune, dacă este stă
pâna propriei sale voințe, își șî știe 
validitâ verdictul.

Față de acea așteptare a Maje- 
stății Voastre, ca alegerile orânduite 
să restitue ordinea parlamentară di
strusă și să redea capabilitatea de 
muncă a dietei, noi, -- și aceasta o 
mărturisim cu regret, — speranțe din 
capul locului n’am legat. îngrijirea 
noastră a șî fost verificată de împre
jurările ce-au urmat.

După părerea noastră adecă, acea
stă acută criză a vieții constituționale 
a patriei noastre numai prin sanarea 
radicală a boalei ar fi putut primi so
luție definitivă, cu alte cuvinte : dacă 
Ia întrebarea pusă de Majestatea Voa
stră, nu numai o parte minusculă a 
națiunei, o fracțiune privilegiată, ci 
națiunei politice maghiare întregi i-s’ar 
fi dat mod pentru manifestarea voinței 
sale. Pentrucă, până când la alegerile 
dietale abeâ a cincia parte a na
țiunei își poate rosti voința, este im
posibil a împedecă, ca oricare mino
ritate parlamentară, fie din interes de 
partid, fie eventual din curată convin
gere, să nu se provoace la aceea, că 
majoritatea covârșitoare a națiunei, 
și mai ales partea exclusă dela exer- 
citatea drepturilor constituționale, nu 
aprobă direcția politică a majorității 
parlamentare; ba poate să se ivească 
șî cazul, că minoritatea parlamentară 
cu drept a putut susținea despre sine, 
că de fapt dânsa este depozitara vo
inței majorității națiunei.

Din contră, dacă majoritatea par
lamentară se poate provocă pe temeiul 
votului universal la adevărata voință 
națională, liber manifestată, atunci 
cade legitimitatea morală a '; struc- 
țiunei. Este convingerea no -iră in
timă, că această latentă gravă boală 
numai așâ se poate sanâ, dacă în ■ 
ritul nefalzificat al legilor fundamen
tale din 1848 și 1867,8 pe toate liniile 
vieții constituționale, fără nici o privire 
la interesele de rassă și de clasă, și 
cu respectarea intereselor totalității 
națiunei și ale statului ungar alcătuit 
și susținut de această totalitate, se 
câștigă valoare absolută și necondițio
nată principiului fundamental, în sen- 
zul căruia toți locuitorii Ungariei, fără 
osebire de naționalitate, sunt membri 
egal îndreptățiți ai națiunei politice 
maghiare unitare și indivizibile.

Ne doare mult, că tocmai acum, 
înainte de a fi întrat sanarea acestei, 

precum șl a altor boale interne a vie
ții noastre constituționale, s’au ivit la 
suprafață astfel de chestiuni, cari ating 
vital situația economică și de drept 
public a patriei noastre față de Austria, 
și rezolvarea căror chestiuni reclamă 
o judecată calmă și circumspectă. în
vățăminte amare a grelelor vremuri, 
au putut pe fiecine convinge, că din 
punctul de vedere al intereselor reci
proce între cele două state ale Monar
hiei, legăturile de alianță înscrise la 
1867, cari trec peste uniunea perso
nală, numai atunci pot contă la stabi
litate, dacă în ambele părți se spriji- 
nesc pe majoritatea reprezentanței fi
rești a popoarelor. închinându-ne îna
intea admonițiunilor istorice ale ultime
lor trei decenii, dorim, ca în astfel de 
chestiuni importante națiunea politică 
maghiară în totalitatea ei să-și exprime 
voința și să se dărîme acele ziduri 
despărțitoare, cari, durere, s’au susți
nut pănă în ziua de azi între o mică 
parte privilegiată înzestrată cu drep
turi constituționale și între partea pre- 
ponderantă, înzestrată numai cu dato- 
rințele contribuției de dare și de sânge.

Cu sinceritatea datorită Majestății 
Voastre trebue să declarăm, că atunci, 
când din cele aproape 20 milioane de 
locuitori ai țerii abia un milion este 
numărul acelora, cari sunt investiți cu 
dreptul electoral, noi, corpurile legiui
toare actuale, fără violarea modestiei 
nu putem afirmă despre noi, că am 
reprezenta totalitatea locuitorilor țerii. 
în urma mancității legii noastre elec
torale cât șî în urma împărțirii ten
dențioase a cercurilor electorale, a 
abuzurilor și a siluirilor ce în măsură 
mare tot se mai comit șî acum la 
alegeri, cea mai mare parte a locuito
rilor țerii nu este reprezentată prin 
corpurile legiuitoare.

La aceasta se mai adaugă stabili
rea de multe ori tendențioasă și arbi
trară a cenzului de dare și în sfârșit 
acea stare în adevăr detestabilă, că 
aceeași țară are două sisteme electo
rale : pentrucă altul e sistemul electoral 
pentru Ungaria proprie și iarăși altul 
pentru părțile ardelene ale Ungariei. 
Aceste detestabile stări au îngreunat, 
respective au făcut total imposibilă 
participarea la viața parlamentară 
a naționalităților nemaghiare, deopotrivă 
credincioase țerii și naționalității lor, 
silindu-le la pasivitate politică. Purce- 
zând din principiul egalității de drep
turi, e cu totului îndreptățită preten- 
ziunea, ca fiecărui cetățean al țerii să 
i-se dea dreptul de alegere, fără ose
bire de naționalitate. Prin urmare, cu 
marea majoritate a țerii împreună, do
rim sufragiul universal și arondarea 
dreaptă a cercurilor electorale, fără 
nici o privire la interese speciale ori 
separatistice. O cerem asta cu atât 
mai ales, cu cât la ultimele alegeri 
națiunea a distins cu încrederea-i toc
mai pe acele partide, cari în privința 
sufragiului universal au făcut promi
siuni obligătoare. Noi considerăm în
crederea poporului de un astfel de ca
pital moral, încât călcarea sub orice 
titlu bine sunător a făgăduinței făcute, 
o ținem de un păcat neiertat atât din 
punctul de vedere al moralei politice, 
cât șî din cel al cuviinței politice.

împărtășirea necondiționată a fie
cărui membru al națiunei politice la 
viața constituțională, împărtășire ba
zată pe egalitatea drepturi
lor șî de aceea e inevitabilă, fiindcă 
e adevăr nerăsturnabil, că orice res- 
tricțiune, care pe motivul libertății 
publice se aplică din interese de rassă 
și clasă, a devenit piedecă în desvol- 
tarea adevăratei libertăți constituționale, 
chiar șî pentru rassa maghiară. Dovadă 
e împrejurarea, că dela transacția din 
1867 guvernele formate din partidul 
majorității parlamentare, împotriva con
tinuei afirmări a liberalismului, n’au 
găsit pedeci nici în legile sancționate, 
când eră vorba de călcarea și restrân
gerea libertății publice. Dreptul de 
asociare și adunare n’a fost pus în 
lege în mod intenționat și exerciarea 
ăstor drepturi cardinale pentru o mare 
parte de cetățeni a depins dela bunul 
plac al guvernelor, prin ceeace aceste 
drepturi au devenit iluzorii. Libertatea 
cuvântului și a presei, aste două ga- 
ranțe ale adevăratului constituționalism 
pentru o mare majoritate a populației 
au fost scoase din vigoare în țeara 

noastră locuită de popoare ce cinstesc 
și iubesc libertatea; guvernele de de
cenii au înșiruit un lanț nesfârșit de 
procese și prigoniri politice. Dreptul 
autonom al cetățenilor a fost știrbit în 
municipii prin înregistrarea în lege a 
instituției viriliștilor și prin dreptul de 
candidare dat fișpanilor (prefecților» 
și fisolgăbiraelor (subprefecților).

Condiția existenței statului de drept 
e cinstirea legii. Cuprinși de adâncă 
mâhnire suntem siliți a descoperi Maj. 
Voastre faptul, că din legile sancționate 
nu se duc la îndeplinire acelea, cari 
par a fi în contrazicere cu interesul 
rău priceput al rassei, ce se identifică 
cu statul. Astă procedură față de legi 
invoalvă în sine simburele unor mart 
primejdii, fiindcă ciuntește încrederea 
cetățenilor în ordinea de stat și sfințe
nia legii. Astfel izvor de gra\ 
regnicolare e faptul, că în ceea - pri
vește egala îndreptățire a naționalita 
ților, paragraful 44 al legii din 186» 
adus pe temeiul promisiunilor solemn- 
ale națiunei nu numai că nu s’a exe
cutat și nu se ține sincer și conform 
intențiunilor legiuitorilor de atunci, c; 
cu totului tot contrar egalei îndreptă 
țiri a naționalităților, majoritatea popt- 
lației țerii e sistematic împiedecată îu 
cultivarea și mai departe desvoltare.< 
naționalității sale. în contrazicere cu 
principiul constituționalismului, unei 
foarte însemnate părți a cetățenilor 
prin decrete i-s’a luat elementarul 
drept constituțional, ca prin alcătuirea 
de partide politice să-și poată desvoltâ, 
și apără naționalitatea recunoscută prin 
lege; s’a adus teza anticonstituțională, 
că publicarea programelor politice se 
concede numai după prealabila învo
ire a puterii executive.

Prin identificarea intereselor sta
tului cu interesele partidei și clasei 
dominante se susține, că aceste inte
rese ar pretinde, ca puterea executivă 
să pună pedeci în drumul cultivării și 
propășirii culturale a poporului în acel 
fel, că în deosebi decretele și proiec
tele mai noui de legi fac aproape im
posibilă instrucția poporală în limba 
maternă. Dispoziția legii, ca statul sa 
susțină pentru cetățenii de orice nați
onalitate școli cu limba maternă de 
propunere deadreptul poruncește gu
vernelor, ca să întrețină atari școli.

Dar guvernele nu numai nu îm
plinesc datoria aceasta, dar nu lasă, 
ca cetățenii nemaghiari chiar cu pro
priile lor jertfe de bani să se îngri
jească de școli cu limba de propunere 
maternă. Lipsa în parte totală de școli 
medii (secundare) și de specialitate, 
cari ar învăța în limba maternă a ele
vilor, ne expune, ca cei interesați să-și 
caute școli cu limba maternă de pro
punere în străinătate. Drepturile auto
nome ale biserieilor, drepturi garantate 
prin legi fundamentale, sunt călcate în 
picioare sub pretextul interesului sta
tului ; iar îndreptățirea incontestabilă 
a bisericilor, ca catehizarea să se facă 
în limbile oficioase, a fost atacată prin 
decrete guverniale.

Așișderea în contrazicere cu spi
ritul și dispozițiile festive ale legii din 
1868 art. 44, prin preterarea totală a 
limbilor materne nu numai administra
ția se îngreunează, sufere însă șî ju 
stiția, deoarece prin aplicarea institu- 
țiunei de interpret se nimicește influ- 
ința imediată a vorbelor.

Mijlocul cel mai efectiv al siguran
ței S atului este puterea armată. Con- 
siderându-i importanța, este de dorit, 
ca puterea armată ferită de orice fre
cări de natură politică să servească 
scopurilor apărării armei comune a 
ambelor state. Introducerea serviciului 
militar de doi ani îl dorește țeara în
treagă. Pnn instrucțiunea militară mai 
intenzivă anal al treilea de serviciu 
este ușor de dispenzaL Condițiunea 
prealabilă a succesului unei astfel de 
instrucțiuni militare în chip rațional 
este, ca instrucțiunea militară a fecio
rilor să se facă in limba lor maternă 
și tocmai din acest motiv în cadrele 
regimentelor este a se da o importanți 
mult mai mare, ca până acum, limbei 
materne a feciorilor. Tot asemenea in
teresele justiției pretind, ca în judica- 
tura militară acuzatul să se poată 
apără în limba sa maternă.

Una dintre greutățile rezolvărei 
crizei politice actuale o constitue che
stiunea economică. La arangearea ace



stei chestiuni este a se luă în deose
bită considerațiune faptul, că partea 
cea mai mare a locuitorilor patriei 
noastre se ocupă cu agricultura.

La chestiunea vamală și peste tot 
la rezolvarea aranjamentului economic, 

X considerațiuni din domeniul public nu 
pot fi dătătoare de măsură, în aceste 
chestiuni excluziv numai interesele eco
nomice au să decidă și tocmai în consi
derarea acestor interese este de dorit, 
ca la eventuala despărțire eco
nomică de cătră Austria, numai după 
creearea condițiunilor prealabile și lu
area dispozițiilor pregătitoare - se 
facă aceasta, ca să nu se pericliteze 
interesele agrare ale populațiunii țerii. 
Interesele materiale, sociale și culturale 
ale clasei agronome, ale claselor micei 
industrii și ale muncitorilor vor trebui 
să constitue una din preocupările ar
zătoare ale viitoarelor guverne. Re
forma legilor de dare pe baza princi
piului dării progresive, scutirea de 
contribuțiune a minimului de existență, 
tot astfel scoaterea de sub darea in
directă a articlilor indispenzabili de 
alimentare, sunt pretenziuni, a căror 
rezolvare nu mai sufere amânare.

O serie întreagă de agende aș- 
teaptă deci rezolvarea lor și tocmai 
din cauza aceasta inimile noastre sunt 
cuprinse de adâncă îngrijorare, văzând 
că criza politică, devenită cronică, stân
jenește acum de ani de zile activi
tatea dietei.

Avem datorință isvorită din fideli
tate de supuși a declară, că actuala dietă 
își va ținea de principala-i problemă, a 
creeâ o astfel de reformă parlamen
tară, care stând pe baza sufragiului 
universal, prin arondarea proporțio- 
nată a cercurilor, prin asigurarea tot 
mai mult a libertății și curățeniei ale
gerilor, să facă din reprezentanța na
țională - adevărată depozitară a voinței 
naționale, fiindcă vindecarea temeinică 
a boalei parlamentarismului nostru și 
soluția mulțumitoare a chestiunilor de 
drept public și economice, se poate 
așteptă numai dela astfel de reprezen
tanță, care primind mandat dela tota
litatea națiunei, va face posibilă repre
zentarea tuturor intereselor juste.

Cari de altfel suntem cu omagială 
* supunere.

Corpurile legiuitoare din Ungaria, 
Croația și Slavonia :

Dr. Teodor Mihalyi, loan Russu-Șirianu, 
Aurel Novac, Dr. Aurel Vlad, Dr. Ni
colae Comșa, Dr. loan Suciu, Dr. 
Stefan C. Pop, Vasilie Damian, Dr. 
Liubomir Pavloviei, Milan Hod ta.

Chestiunea naționalită
ților în dietă.

Discursul lui Dr. Stefan C. Pop
Dr. Stefan C. Pop, deputat na

ționalist român, a ținut în ședința de 
Luni a dietei un discurs mai lung, din 
care extragem următoarele:

Tisza zice, că atunci vor fi depu
tății naționaliști fii credincioși ai patriei, 
dacă ei întră într’un partid și nu for
mează partid separat. Arete însă Tisza 
un partid, care apără interesele națiu- 

r nilor nemaghiare.
Partidul liberal a falzificat princi

piile lui Deăk Ferencz în chestiunea 
naționalităților. Națiunile nemaghiare 
aderează la limba lor proprie și nu re
nunță la ea. Deăk a promis, că la insti- 
tuțiunea curții cu jurați va fi luată în 
considerarelimba națiunilor nemaghiare, 
dar astăzi nici jurat nu poate fi 
cel ce nu știe ungurește.

Principiile partidului kossuthist nu 
pot fi identice cu principiile lui Bânffy 
în chestiunea de naționalități, pentrucă 
partidul kossuthist n’a propagat lupta 
de rassă. Lud. Kossuth a propagat în 
chestiunea naționalităților alte principii, 
nu cele propagate de partidul kossuthist. 
Conform priincipiilor lui Bânffy și con
form proectului despre reforma învăță- 

^-mântului poporal scopul este, ca na
ționalitățile să’și uite total limba 
Lor. Dacă asta nu-i luptă de rassă, 
atunci nu știu ce e lupta de rassă (Sgo- 
mot mare).

Presidentul Justh: Sunt silit să 
fac o observare la cuvintele dlui depu
tat. Nu-i drept, că aici în adunarea 
națională maghiară ar vrea cineva să 

continue o luptă derassă. Prin ast
fel de aserțiuni se poate numai provocă 
lupta de rassă. Conform regula
mentului am datorința să grijesc, ca să 
nu se pornească aici luptă de rassă. 
Fac atent pe dl deputat, că naționa
litățile n’au nicăiri pe lume 
soarte mai bunădecât aici. Nu-i 
drept ce zice dl deputat, că ar vrea 
cineva din Ungaria să contopească 
diferitele naționalități înrassa ma
ghiară și cine afirmă acestea, acela, 
— cutez so spun, - știind spune un 
neadevăr. Pentrucă în această țeară 
nimenea nu conturbă naționa
litățile. Un lueru însă pretinde țara 
și la aceasta are drept fiecare țară, ca 
adecă naționalitățile să învețe 
limba statului. Deci îl rog pe dl 
deputat să facă bine a se mișcă în 
discursul seu între astfel de margini, ca 
să nu fie provocată lupta de rassă. 
(Apostrofarea presidentului e primită 
de toți deputății maghiari și maghiaroni 
cu aprobări, aplauze și aclamațiuni).

Dr. Stefan C. Pop: Declară, că 
aserțiunea sa despre lupta de rassă 
sa referit la discursul lui Bânffy. El 
Pop) n’are nimic în contra, ca națio

nalitățile nemaghiare să învețe ungu
rește și bucuros sprijinește politica, 
care pe lângă unitatea statului maghiar 
se nizuește să țină în întregime drep
turile naționalităților. Proectul de adresă 
nu’l primește.

Continuarea desbaterei.
Dep. Bela Metzner polemizează 

cu Dr. Stefan C. Pop și zice, că ni
menea nu vrea să delăture lim
ba naționalităților și nimenea nu 
se atinge de drepturile naționalităților 
asigurate prin lege. Contra naționali
tăților numai atunci e lipsă de dispo- 
zițiuni mai riguroase, dacă aceste își 
uită de datori nțele patriotice 
cele mai elementare față de națiunea 
maghiară.

Dep. Geza Deși (liberat încă 
atinge chestiunea naționalităților și în 
deosebi revizuirea legei despre învă
țământul poporal și cere înființarea de 
școale poporale de stat. Despre che
stiunea militară a zis, că șl partidul 
«liberal» voește validitarea direcției 
naționale în armată, dar mai întâia 
să maghiarizăm întreagă țeara.

în ședința de Marți dep. Arpad 
Bozdky zice în chestiunea de națio 
nalități, că «numai aceea pretindem, 
ca fiecare fiualacestei patrii 
să învețe ungurește».

Dep. croat Geza Josipovich 
își începe discursul în limba croată, 
ca cu atât mai vârtos să atragă aten
țiunea asupra drepturilor Croaților și 
ca să nu uite dieta, că deputății croați 
au drept să vorbească în dietă în 
limba croată.

Dep. Albert A p p o n y i ține un 
lung discurs, în care se ocupă cu 
toate chestiunile crizei. Despre che 
stiunea naționalităților zice, că în
trebi ga dietă respinge unanim punc
tul de vedere al deputaților națio
naliști, deci nu află necesar să se 
ocupe în special cu chestiunea națio
nalităților. Declară însă, că respin
gerea aceasta nu se refere la conce
tățenii nemaghiari, ci < numai Ia acele 
tendențe, cari vreau să discompună 
unitatea națiunei politice maghiare î n 
grupe naționaliste, ca individu
alități de drept public, și cari nu se 
știu împrieteni cu pretenziunile de 
limbă ale unității de stat maghiar».

Referitor la proectul lui Ber
ze v i c z y zice, că și partidele coaliate 
voesc desvoltarea școalelor 
poporale în direcție națio* 
n a 1 ă, ba încă în măsură mai mare, 
decât cum a voit partidul liberal, nu
mai cât noi nu urmăm acel principiu 
șod, ca mai intâiu să maghiarizăm 
copiii, ca apoi mai târziu, ajungând 
soldați, să ucidem in ei tot spiritul 
maghiar».

Critizând politica partidului libe
ral zice, că acest partid are dato
rința sase dizoalveși provoacă 
pe prietinii sei din partidul liberal să 
între în tabăra celor ce luptă pentru 
aspirațiunile naționale.

Zice mai departe Apponyi, că 
însuși Regele ar trebui să se 
pună în fruntea aspirați anilor 
naționale maghiare, pentru restabi

lirea bunei înțelegeri între națiune și 
Coroană. Orice altă cale pentru resta
bilirea bunei înțelegeri e ficțiune, ne
adevăr, minciună.

Ultimul orator a fost Dr. Aurel 
Vlad, care a expus din nou punctul 
de vedere al deputaților naționaliști și 
în deosebi a combătut politica de 
maghiarizare. «Viitorul Ungariei 
numai astfel va fi sigur, dacă pe 
lângă interesele națiunei maghiare nu 
se pun pedeci naționalităților în sa
tisfacerea intereselor lor de 
rassă . Aderează la proectul de 
adresă prezentat de Dr. Teodor 
Mihălyi. ________Informatiuni.

t Nicolae Neamțu, diacon și învăță
tor penzionat în Săliște, fost membru 
al mai multor reuniuni din afară și 
secretar al tuturor reuniunilor din Să
liște, a răposat în 24 April (7 Mai) 
1905, la orele 6 dimineața, în etate de 
45 ani; în al 19-lea an al fericitei sale 
căsătorii, în al 18-lea an al diaconiei, 
după un serviciu de 16 ani de func
țiune învățătorească îndepliniți cu zel 
și abnegațiune; lăsând în adâncă 
întristare iubita-și soție Ana născută 
Sârbu și pe fiicele și fiii minoreni: 
Maria, Cornelia, Daniil și Nicolae. în
mormântarea a avut loc Marți în 26 
April (9 Mai), la orele 11 a. m. în 
cimiteriul bisericii mari din Săliște. 
Odihnească în pace.

Hymen. Dl Petru M i n i ș a n, casarul 
institutului «Oraviciana» din Oravița, 
își va serba Duminecă la 1 14 Mai a. c. 
cununia cu d-șoara Aurora Drăgan, 
fiica învățătorului penz. Vasile Drăgan. 
Cununia va aveâ loc în biserica gr. or. 
română din Șag, com. Timiș, la orele 
4 d. m. Felicitările noastre!

—- Dl Nicolae T o c e r a din Șuștra s’a 
cununat Duminecă 24 April v. a. c. cu 
d-șoara Columbia Căprar din Belinț. 
Felicitările noastre !

Fidanțări. Dl Eugen Muntean, in
giner la marina Majestății Sale în 
Pola, s’a logodit cu d-șoara Georgina 
Popo vi ci, fiiea Prea On. dn. proto
pop Alexandru P. Pop o viei din 
Oravița. Felicitări!

Dl Remus Peri an, candidat 
de preot din Criștior s’a fidanțat în 
săptămâna luminată cu d-șoara Elena 
P r e v a r i t u r a din Berliște. Felicitări!

Dl Dr. loan Gaița din Făget a dat a 
treia zi de Paști cenzura de advocat 
la Budapesta.

Alegerea dela Arpaș. Luni a avut 
loc alegere de deputat în cercul Arpaș, 
devenit vacant prin nimicirea manda
tului lui Dr. Nicolae Șerban din par
tea Curiei. Dr. Nicolae Șerban a 
candidat din nou și a fost ales cu ma
joritate de 63 voturi față de candidatul 
naționalist Dr. Octavian Vasu, rămas 
în minoritate.

Poliție „patriotică*. Dela Timișoara 
ni-se scrie cu datul 8 Mai: Sâmbătă în 
6 Mai a avut loc petrecerea aranjată de 
tinerimea română în El -abetinul-Timi- 
șorii. în program a fost luată șî decla- 
marea poeziei Toporul român» de 
I. Vulcan. în poezia aceasta poliția din 
loc a aflat agitație contra ideei 
de stat, prin urmare a interzis nu 
numai declamarea poeziei, ci nici licență 
nu a dat tinerimei pentru ținerea pe- 
trecerei. Dl Dr. George Adam advocat 
în loc a intervenit imediat la forurile 
competente și i-a succes a câștigă li- 

■:/; recerută, a trebuit însă să garan
teze. că poezia amintită nu va fi decla
mată. în urma acestei proceduri șovi- 
niste a poliției nu s’a știut sigur, 
pateâ-se-va ținea petrecerea și astfel 
s a adunat public puțin, căci licența s’a 
dat abiâ Sâmbătă d. a. Altfel pro
gramul a cuprins șî «Csârdâs», care 
s’a jucat de trei ori. Mars.

Ofert respins. Din București se scrie 
ziarelor maghiare, că mai mulți capi
taliști francezi și belgiani au făcut gu
vernului român propunerea, să le 
permită a înființa la Sinaia o bancă 
de joc, asemenea celei din Monte- 
Carlo, și a oferit statului român mare 
arândă anuală pentru banca de joc. 
Guvernul român a respins însă în 
modul cel mai hotărît ofertul capitali
știlor și regele Carol a declarat, că 
nicăiri pe teritoriul României nu va 
primi nimenea concesiune să înființez» 
bancă de joc.

Catastrofă cu 11 morți. Zece fete, o 
nevastă și 2 bărbați din comunele Ve- 
nyige și Szekeres (com. Sătmar) s’au 
suit Luni la ameazi într’o luntre, ca 
să treacă peste riul Someș. La mijlo
cul riului luntrea s’a răsturnat și toți 
au căzut în apă. Bărbații au reușit să 
scape de moarte sigură, dar fetele și 
nevasta s’au înecat. 7 cadavre au fost 
aflate și scoase la țerm.

împăratul Wilhelm despre laponezi. Când 
recruții marinei germane au depus (în 
portul Wilhelm) jurământul de soldați, 
împăratul Germaniei Wilhelm a ținut în 
prezența lor un discurs, în care vorbind 
despre victoriile Iaponezilor asupra Ru
șilor a zis, că din victoriile Iaponezilor 
păgâni asupra Rușilor creștini nu-i 
permis a trage concluziunea, că Buddha 
e mai mare decât Domnul nostru Isus 
Hristos. Cauza că Rușii au fost bătuți 
de laponezi este, că creștinismul Ruși
lor a scăzut mult, pe când Iaponezii 
se pot mândri cu foarte multe virtuți 
creștinești. Dar nici creștinismul popo
rului german nu e prea mare și Ger
manii nu prea au dreptul să se roage 
lui Dumnezeu în caz de răsboiu, ca să-i 
ajute la victorie. Națiunea iaponeză e 
biciul lui Dumnezeu, precum a 
fost odinioară Attila și Napoleon biciul 
lui Dumnezeu. împăratul îndeamnă pe 
Germani să aibă grije, ca nu cumva 
să-i pedepsească încă odată Dumnezeu 
cu astfel de biciu.

Catastrofă în Alpi. Duminecă a plecat 
din Graz o societate de turiști, ca să 
se urce pe muntele Folzstein din Alpii 
Știriei. Societatea s’a împărțit în 2 părți 
și așă s’au urcat pe munte. Trei inși, 
cari aleseseră drumul cel mai primejdios, 
au căzut într’o prăpastie de 500 metri 
adâncă și s’au prăpădit. între aceștia 
se află șl Victor Wolff de G1 an veil, 
profesor la universitatea din Graz. 
Toate 3 cadavrele au fost aflate în 
prăpastie.

Dare de seamă. Cu ocaziunea repre
zentației teatrale pentru copii, aranjate 
de Reuniunea română de lectură din 
Lugoj la 2 Mai st. n. 1905, s’au încassat 
peste tot 268 cor. 80 bani, din care 
sumă detrăgându-se spesele de 178 cor. 
restul de 90 cor. 80 bani s’a depus 
spre fructificare la institutul de credit 
«Lugoșana» din Lugoj. Au contribuit 
dnii: Alexandru Mocsonyi din Birchiș 
20 cor., dna văd. Paulina Radulescu 
10 cor., Dr. George Adam advocat în 
Timișoara 1 cor., Dr. Izidor Pop 1 
cor., Dr. Constantin Ignea 2 cor., 
Dr. Corneliu J u r c a 2 cor., Ioan V i d u 
20 bani, Iuliu Csontos 2 cor., cari 
primească șî pe calea aceasta mulță- 
mita noastră. Lugoj, 6 Mai 1905.

Comitetul aranjator.

Reuniunea română agricolă din Sibiiu 
a ținut la 6 Mai n. adunare generală 
extraordinară, în care s’a constatat, că 
editarea « A1 b u m u r i 1 o r» de țesături 
și cusături țerănești-românești a adus 
nu numai câștig moral, ci șî material. 
Dlui president Demetriu Com șa i-s’a 
votat mulțămită și recunoștință pentru 
zelul desvoltat la confecționarea Albu- 
munlor. Dl Dem. Comșa și-a dat apoi 
abzicerea. în locul lui se alege presi
dent dl Pant. L ucu ța, secretar Victor 
Tordășianu. Adunarea a hotărît să 
organizeze în anul acesta întruniri agri
cole în 7 comune ale comitatului, să or
ganizeze o expoziție de vite în V e ș t e m, 
să organizeze expoziție de poame în 
M e r c u r e a și un curs de pomărit în 
Seliște. Adunarea generală ordinară 
se va țineă în Seliște.

Din cercurile meseriașilor. Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu și-a ținut la 
23 April n. adunarea generală și între 
altele s’a hotărît editarea «Anuarului 
al II-lea», care să cuprindă activitatea 
Reuniunei în anii 1900- 04 și date din 
viața tuturor reuniunilor noastre de 
meseriași, precum șî portretul și biogra
fia bărbaților, cari au lucrat pentru 
interesele meseriașilor români.

Mare defraudare. La Reuniunea reg- 
nicolară de albinărit, cu sediul în 
Budapesta, s’a co istatat o defraudare 
de 80000 coroane, respective secretarul 
Reuniunei loan Binder nu-și poate 
da socoteală despre această sumă. 
Binder va fi tras în judecată, dar 
restituirea banilor defraudați cade nu 
numai în sarcina lui Binder, ci în a 
tuturor funcționarilor reuniunei.
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kgll nd. UUfiH TiJOI polgirnttiirrtol I esztendoben legalfibb 26-ik eietevet gyar tudomfinyos akademia tavia.' Orak ilatt az eskiidtkepes egyenekrlo 
betolti, a magyar nyelvet erti, azon tudor, okleveles tanfir, ugyved, mer- 
irni es olvasni tud 6s evenkent leg
alăbb 20 korona egyenes fillami 

i adbt koteles fizetni: a meunyiben 
pedig idbleges ădomentessăget elvez, 
husz korona egyenes fillamadbuak 
megfelelo ertekii vagyonnal bird, 
vagy az addzfisra valb tekintet 
nelkiil, koztisztviselo, lelkesz, a ma-hid 19, 23, 25 es 27-en a hivatalos

Jfirdetmeny.
Ezennel kozhirre tetetik, hogy 

Lugos vâros teriileten lako mitideu 
ferfi. a ki magyar honos s folyo

uok. epitesz. hajbs kapitfiny, gazdfisz. 
gybgyszerdsz, vegyesz, erdesz, bfi- 
nyfisz, tanito, sebesz, fillatorvos, to- 
vfibbfi az, a ki a felsobb muveszeti 
vagy mas felsobb szakiskolât elvb- 
gezte. vegiil a ki a kozepiskolai 
zaro vizsgfit letette, folyb evi mfijus

szerkesztendo alaplfijstromba valb 
felvetel vegett Balogh Lâszlo 
vârosi tanfiesos irbdăjâban szemfilve- 
sen vagy nieghatalmazott altul îs 
jelenkezhetik. *

Lugoson, 1905 evi mfijus I16 2-ăn
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P. 16 (3—2) polgărmester.
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în viața fiecărui om sunt momente, cari îi pot aduee pentru toate timpurile fericirea, bunăstarea. Poate că numărul lozului 
de classă, care număr stă lângă numele D-tale, va fi tras cu un câștig mai mare deja în proximele trageri! Fă D-ta o probă 
de noroc cu numărul lozului de classă însemnat lângă numele D-tale în lista de mai jos, care număr excluziz în colectura 

... ...- ■ • ........ principală -------------------- —------------------- -------------------CAROL
MARE e norocul

Adam 
Altmann 
Antok 
Alsprung 
Aszner 
Aufricht
Baan
Balăzs 
Balogh 
Bandl 
Bânlaky 
Bartal 
Baum 
Baumann 
Bazei 
Beer 
Belicska 
Bellai 
Bencsik 
Berkes 
Berecz 
Bernady 
Bielek 
.Binder
Blum 
Boda 
Bodo 
Boksa 
Bokor 
Bollmann 
Bozoky 
Bohm 
Braun 
Brenda 
Brettauer 
Bre vi talii 
Brody 
Budur 
Burger 
Buzâs 
Csâki 
Csâvossy 
Cseh 
Cerna 
Csizmâs 
Csokân 
Cziczony 
Daniel 
Dankulow 
Dârda

Altmann
Antok
Alsprung
Aszner
Aufricht
Baan
Balâzs
Balogh
Bandl
Bânlaky
Bartal
Baum
Baumann
Bazei
Beer
Belicska
Bella i
Bencsik
Berkes
Berecz
Bernady
Bielek
.Binder
Blum
Boda
Bodo
Boksa
Bokor
Bollmann
Bozoky
Bohm
Braun
Brenda
Brettauer
Bre vi talii
Brody
Budur
Burger
Buzâs
Csâki
Csâvossy
Caeh
Cerna
Csizmâs
Csokân
Cziczony
Daniel
Dankulow
Dărda

7484 
108109 
10'2271 
20569 
41642 
90653 
13271 

107229 
102121 
94923 
79830 
39747 
90742 

108412 
103940

8199 
21985 
64502 
27186 

108114 
105987 
102214 
21970 
39770 
46776 
91937 

102246 
108106

8283 
21887 

102247 
45600 
27180 

108980 
52616 
13352 
90738 

102224 
20063 
90672 

107175 
79306 
39729 
45560 
92477 
37344 

106031 
102268 
54796 
39369

64615
39593
8384

27200
67641
21919
8278 

108017 
103942
91939 
8350

000.0

Darnaj 
Deles 
Demmeier 
Domotor 
Domjâu 
Deutsch 
Dreher 
Dreihahn 
Duda 
Duskow 
Egi
Eiffenspergerl08095 
Engels
Enyedi 
Erdei
Erdelyi 
Farago 
Fav 
Feher 
Fernbach 
Filo
Filkovics 
Fischer 
Fischbein 
Flinker 
Fleischer 
Foris
Frank 
Frankl 
Freund 
Friedl 
Fridolin 
Frohlich 
Fulda 
FttlOp 
Fttrst
Gaal 
Gutter 
Geber 
Gero 
Geisz 
Glasz 
Gidro 
Gluck 
Goldberger 
Gruber 
Grflnbaum 
Guth 
Guthi 
Gyongyosi

91940 
21889 

106035
39433
21964
8336 

108030
39466
48174

102199
67648 
8355 

102250 
108062
91921
39457
21959

102234
22300
39477
8362 

108079 
102264
90687
22286
8252

91924
79839
21070
13252

102215
91336 

108Q92 
102131

12712
39565
67601
92496

MF

Gytirki 
Gyusztt 
Haas 
Hadfy 
Hajdu 
Hajnal 
Halasz 
Harsânyi 
Havas 
Haugeneter 
Hegedtts 
Heger 
Heim 
Heinisch 
Hermann 
Hertelendy 
Hirsch 
Hoffer 
Hoffmann 
Hollosi 
Horka 
Horvâth 
Horecsny 
Hblczel 
Hubert 
Huszka 
Hiitterer 
Istok 
Jako 
Jakobi 
Janko 
Jankovics 
Jager 
Jărger 
Jedlicska 
Jemeika 
Jovicsis 
Jovanesku 
Juhâsz 
Juku 
Kalbayer 
Kalâny 
Kapus 
Karabas 
Kârolyi 
Karsai 
Karner 
Karvinszky 
Kassai 
Kassovitz

va

64246 
108064
92592
39742
23147

2337 
106065 
102182 
90722 
59435 
91934 
21963
8360 

108982 
103947 
93384 
39440 
22259 
13246
8274 

105976 
102189 
108011
21951
13256
21523
38879
8207

21878 
108123
38887
90696
33822
27114
8529

27984 
106036 
102157
90729 

102266
39485
27123
21883 

108082 
102221
90676
32090
22227
21916
3360

21981
91941 

102586
5203

90763
27990
38891 

106154
90736

Katz 
Kecsi 
Kehrer 
Keiemen 
Keler 
Keppich 
Kerek 
Keresztes 
Kerznar
Khelendorfer 108417 
Khin 102260
Kick 21903
Kirjakovszky 39487 
Kiss 
Kitiskan 
Klein 
Klempai 
Knobloch 
Knopp 
Koczka 
Kohn 
Kolozsvâry 
Komlosi 
Koreck 
Kormos 
Kornis 
Korasits 
Kovacs 
Kovacsics 
Konigsfeld 
Kovari 
Kreibik 
Kreibitz 
Kropf 
Kurjâk 
Kuncz 
Kurzweil 
Kuttefa 
Kurcz 
Kunstatter 
Kvocsâk 
Ladânyi 
Lâng 
Lantosy 
Lakner 
Lasko 
Lâszlofy 
Laub 
Lazar 
Lehner

8265
21815 

108089 
106193
91316 
21886
8218

21881 
108418 
105995
91913
21809
79314
39452 
21820
8259 

108125 
102229 
21929 
13282 
79848 

106058 
102271
21810
8290 

27988 
90763 

108090 
102258 
67633 
21931 
22232

7489 
108098 
94924 
39494 

102297

Lorn bos 
Lonyai 
Lorant 
Lorencz 
Lovinger 
Lovy 
Lovenstein 
Luka 
Lukics 
Lukâcs 
Luku 
Makatzi 
Makra 
Markovits 
Markus 
Marmorstein 
Masabeia 
Megyessy 
Meiwurm 
Meleny 
Mencza 
Menczer 
Mesko 
Michel 
Micskey 
Mihalyi 
Mihalovics 
Millan 
Mok 
Molnar 
Moruczi 
Muller 
Nagler 
Nagy 
Naschitz 
Neubaum 
Neumann 
Nickel 
Nonay 
Novak 
Nussbaum 
Obermayer 
Orosz 
Ostrowszky 
Orszâgh 
Osztwinczky 
Otto 
Panits 
Papik 
Partay

Schuler 
Schuster 
Schwab 
Schwartz

I

rugăm să comandați In grabă, ca să 
în tragerile de pană acum am avut dejă norocul să plătim de 3 ori 

Premia de 600.000 = cor. 1,800.000
400.000 = cor. 400 OOO

nu

41629
21821
8253 

102161 
46949 
39579.

106045!
102213 
91911 
39418
22224 
13355
8221 

27187 
90650 
33899 
34093 
8145 

38881
108078 
90703

102192 
8128 

79834 
22964

108107
94929
23109 
8337 

103934
92493
21969
91938
22260 

108034
22225
78320
37774
21979
8549

27992 
106071 
102238
22258 
8329 

21921 
64594 

108046 
103939 
94249

treacă

Papper 
Pârtos 
Pâsztor 
Peczely 
Pencza 
Perics 
Perisits 
Pederdy 
Petro 
Petro vies 
Plechl 
Pircz 
Potszterer 
Popovics 
Poroszkay 
Posztics 
Pollak 
Puskâs 
Putics 
Putnoky 
Racsov 
Rado 
Radonics 
Rankovics 
Redich 
Redei 
Reich 
Rehak 
Retrich 
Reisinger 
Renner 
Rethy 
Retzler 
Rigo 
Riegler 
Riekerd 
Riesz 
Rohsu 
Ronai 
Rozsa 
Rugucs 
Rum her 
Rusu 
Sântha 
Schmied 
Schmiedek 
Schnabel 
Schneider 
Schimpel 

numărul dorit.

102166 Schramm
39599
21962

8103
64585
90657 Seeburg
64579;-----
22267 
8346

22289
39745

108421
21913

108074
90714
21897

3359
107233
94903
24776
46907
39748
94912

105978
46779
21967
22209
94969

7485
21918
78471
45594
39569

100480
21947
23116

2343
22965

102175
91916
20074

7494
92591
39459
12721
8342

94902
41648
63613

108046

102178
60123
90694
21801

108459
90705

102294
108002
67640
23115

108075
22215
12718
90712 

108041 
102585
90737
60081

Seffler 
Selmozer 
Semsey 
Sepsey 
Sen til 
Simon 
Simoh 
Skolaut 
Somdecker
Somjai 
Sonnenberg 
Soos
Stadthammer 33844 
Stark 
Stassik 
Steinbach 
Steiner 
Steinmann 
Staffer 
Strasser
Strosz 
Sturm aim 
Szabados 
Szabo
Szalaczky
Szandics 
Szappan 
Szaracs 
Szaraja 
Szavics 
Szekely 
Szelei 
Szentivânyi 
Szilagyi 
Szilard 
Szikszai 
Szlach 
Szlavek 
Szokolay 
Szonya 
Szucs 
Szvoboda
Takacs
Tal ban 

“W “W

Tas iiady 
Taussig 
Teller: 
Telka 
Tilger 
Timă I' 
Toszegy 
Torok 
Tullics' 
Udvardy 
Ujfalusi 
Ujlaki 
Umheiser 
Urban 
Urbanek 
Vaczi 
Varga 
Vărkonyi 
Vârnay 
Vat. tai 
Vecsra 
Veller 
Veres 
Vigh 
Virâg 
Vollmann 
Vogel 
Wagner 
Walter 
Walzer 
Warimszky 
Weber 
Weltner 
W etzler 
Wenig 
Zappe 
Zatkalik 
Zboril 
Zich 
Ziegler 
Zirna 
Zirkl 
Zobay 
Zold 
Zupan 
Zuzuweszky 
Zimoh 
Zsiros 
Zsivi 
Zsurka

8527 B 
247851 

156099■ 
105985 ■ 
108007 8 
64584 U 
22237 I 

107173 ■ 
102274 E 
20558 S 
39744 |
8130 B 

107158 B 
102594 I 
481601 
601171 
222551 
377991 

102289 $ 
39600 
21968 
12710 

106188 
102259 
92495 
20564

7500 
108048 
102157 
21908
39559 
22173 

106046 
102239 
108169
22191
39560 

102223 
107241 
102227
60084 
8288 

39448 
22212 § 

102281 ■
79846 I 
222361 
63605g 
27177g 

1080921

și marele câștig de

Pe 4 lozuri la olaltă COr, 2,200.000
la mușteriii noștri.

CABOL KISS
Nr. 92 (4-3)

h

Tragerea I clase a XVI 
loterie dejă

la 25 si 26 Mai 1905.*

8137 
108058 
102236 
91908 
64617 
39490 

102162 
102248 
22195 

108762 
21940 

108424 
39415 
21983
8273 

108751 
100496 
102170 
90741 
60137 
21909 

108984 
102293 
60112 
21917 
94914 
67606 
22277
8139 

108100 
106063

Mii de oameni au avut parte la loteria ȚZ- T Q Q
trecută de câștiguri mai mari la "■ -L O O.
După fiecare tragere publicăm lista câștigurilor, făcute la 
noi, in cele mai mari ziare din Budapesta, așa că fiecare 
se poate convinge, că mușteriii noștri sunt 

favorizați de noroc deosebit.
Incerce-și fiecare norocul la KISS, căci

2^“ Mare e norocul la Kiss I
Colectori principali ai loteriei reg. u. priv. de clase " —

Budapesta, VII, Erzsebet-korut 19.
Sucursala: VI, Văczi-korut 5 și VIII, Jdzsef-kdrut 78.

Bcg tiiați aici ți trimiteți-ne nouă 1

Scrisoare de comandă.

Casei (le bancă

Vă rog să-mi trimiteți

Suma de cor.
Adresa 

precisa :

CAROL KISS & Co.
Budapesta, VII, Erzsebet-koriit 19.

lozuri I clasă XVI loterie și 
planul oficial.

|o trimit aici în mărci poștale. 
>o trimit azi prin mandat postai. 
J Vă rog să-o încassați prin rambursa.

(Rog a șterge ce nu convine.)
| Numele :
! Locuința, Str., Nrul casei:
| Posta ultimă (comitatul):

Preturile lozurilor I clase: 
0 optime
Un patrar
0 jumătate
Un loz întreg

cor. 1.50
3.—
6.—

12.—

Tipografia Carol Traunfellner,

r


