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3/15 Mai 1848.
Zi sfântă a renașterii noastre 

naționale, ție ne închinăm și ție 
mărite aducem, căci dela tine da
tăm reculegerea noastră pe toate 
terenele vieții publice. în focul 
sacru al idealelor neperitoare din 
cari te-ai zămislit a înviat poporul 
român al acestor plaiuri și văi, tre- 
zindu-se la conștiența drepturilor 
sale de om și cetățean, la conști
ența, că șî poporului îi revine drep
tul a-și spune cuvântul când e 
vorba de a-și croi soarte deamnă 
de importanța sa și de aspirațiunile 
sale generoase !

Pe câmpul Libertății la Blaj 
lângă malul Târnavei și pe Câm
pul Libertății la Lugoj sub poalele 
viilor întrunitu-s’a cu mare însufle
țire poporul român, electrizat de 
ideile mari, cari au cutremurat tot 
Apusul cult, și a înscris și pe stea
gul redeșteptării sale naționale cu
vintele de aur: Libertate, frăție
tate și egalitate !

Urgia veacurilor negre, cari au 
transpus poporul nostru în o adâncă 
letargie, a trecut. în vinele amor
țite a început să curgă de nou sânge 
proaspăt și viu, poporul trezit a 
scuturat somnul din oase și în cu
rând a dat lumei probe palpabile, 
că este aici și voește să fie! 
Simte în sine putere de viață, ca- 
pabilitate de a conlucra la .opera 
civilizatorică a omenirei și este ge
los până la extrem pe naționalita-FOITA „IIRAPELIJI.IJ!"
LA IZVOR.

— Schiță —

De Dr V. Branisce.

r ZZZ1 Foiță originală a «Drapelului

II.
Bărbați experți în apreciarea mul- 

țimei, au evaluat numărul credincioși
lor veniți din acest incident la Izvor 
cam la 5000. Precis s’a putut constată, 
după molitvele însemnate de părintele 
călugăr Macarie, că au fost de față 
credincioși din 56 comune bănățene. 
Negreșit o cifră impozantă.

Și e de notat, că poporul nu a 
venit organizat ca procesiune și con
dus de oameni ce stau în serviciul 
bisericei, ci a venit de capul seu, 
fiecare singuratic — așa zicând — la 
îndemn propriu, necondus și neorga
nizat de nime, ci numai atras de pu
terea tainică a credinței, ce se leagă 
We puterea tămăduitoare a Izvorului.

O singură procesiune organizată 
am văzut. Cea dela Silagiu lângă 
B u z i a ș, care a venit drum de 
două zile pe jos pănă la Izvor, 
condusă de niște țerani, cari s’au vin
decat de boale vechi și înrădăcinate 
la acest Izvor. Procesiunea aceasta 

tea sa, pe care nu o lapădă pentru 
nici un bun al lumei.

Problema ce rezultă din acest 
mare act al redeșteptării este cu 
mult prea grea, decât să se poată 
împlini în scurtul restimp de 5—6 
decenii. Ce au dărimat secoli înde
lungați. numai prin muncă de secoli 
se poate reedificâ și augmentă.

Și este tară îndoială, că am 
apucat pe calea sigură și bună a 
progresului lent, dar sănătos. Și pe 
calea aceasta vom da tot înainte 
fără contenire, căci bimă e sămânța 
ce au sămănat-o giganții gândirii 
și simțirii naționale în zilele mari 
ale renașterii.

Cnvine-se deci să aducem prinos 
de iubire, admirațiune și preamărire 
zilei sfinte, dela care datăm reîn
vierea noastră națională! Ție ne 
închinăm zi sfântă a renașterii noa
stre naționale și ție mărire adu
cem.

---------------—

Lugoj, 3 16 Mai 1905.

Eri sa ținut Congregațiunea 
ordinară de primăvară a comi
tatului nostru, fiind cercetată de 
membri în număr neobicinuit de 
mare, încât locurile la mese au fost 
insuficiente pentru a cuprinde pe 
toți. Atât situația politică a țerii, 
cât și epilogul alegerilor dietale a 
imprimat un caracter întru câtva 
picant desbaterilor. cari au pre
mers întiării în desbaterea aface
rilor curente administrativa

Și cum să nu ? .’
Mai rar o conducere comita- 

teusă. care s’a intrepus cu atâta 
constă din aproape 200 persoane și 
aveă în frunte prapori catolici. 
Pare-mi-se aceiași prapori, cu cari se 
deprinseseră mai înainte a merge la 
Radna. Întrebând de preotul lor, am 
aflat, că — lucru caracteristic! — po
stul de preot e vacant. Va să zică 
șî aceștia au venit de capul lor!

Toată lumea a rămas surprinsă 
văzând atâta <gavăt» de om și, bine 
înțeles, nime n’a luat nici o măsură, 
ca acești cucernici pelerini să aibă 
vr’un loc de adăpost la Izvor! în că
suța călugărului eră numai o cameră 
liberă, căci în cea de frunte se făceau 
slujbe. Și în camera liberă aveau loc 
8—10 persoane. De asemenea și în 
mica pivniță, care după menițiune e 
cămară de lemne.

Ei bine, toată mulțimea aceasta a 
petrecut noaptea sub ceriul liber pe 
pajiștea arsă de soare. Fiind secetă 
cumplită și pământul uscat pănă la 
adâncime de un stănjin și mai bine, 
iar aerul înferbântat, n’a putut fi 
vorba de astădată de vre-o primejdie 
mai mare pentru sănătatea pelerinilor. 
Gândindu-mă însă, că tocmai sfântul 
proroc Ilie e cunoscut ca aducător de 
furtuni cu trăsnet și fulger, mi-am dat 
seamă cu groază, că ce mare primej
die poate ajunge mulțimea credincioasă 
în cazul unei furtuni pe câmpul liber 
și în nemijlocita apropiere a păduri
lor. Acum se va zidi o modestă bise
rică, dar asta nici pe departe nu va 
putea oferi scutul absolut trebuincios 
pentru cazul unei furtuni. Este deci 
neapărat de trebuință să se facă ceva, 

aplomb pentru candidații ti- 
szaiști la ultimele alegeri, încât 
a și reușit sâ scoată din 7 cercuri 
electorale în 6, tiszaiști — la apa
rență — de cel mai greu calibru.

Și s’a întâmplat minunea, că 
Tisza a scăpat frânele guvernării 
din mână și stă pe punctul a trece 
față de viitorul guvern în opoziție. 
Logic ar fi deci să vedem acum 
și couducerea comitatului făcând 
pregătirile necesare pentru a trece 
în cele pur politice față de viitorul 
guvern în. . opoziție.

Logic ar fi și tot nu este așa, 
căci în ultima analiză conducerea 
comitatului nu a ținut cu Tisza, 
ci cu puterea lui Tisza și după 
ce acum se desparte puterea de 
Tisza, e de sine înțeles, că condu
cerea comitatului va alege pu
terea și va abandonă pe... Tisza.

Greutatea e numai, că deocam
dată nu se știe precis, că cine va 
luă puterea în mână și prin ur
mare cine va fi titularul cătră care 
se va îndreptă toată dragostea 
conducerii comitatului nostru gu
vernamental... din princip!

De aici «dansul de ouă politic» 
al conducerii comitatului — cum 
i-a zis foarte corect dl Coriolan 
Brediceanu — căci nu știe încă 
în cătrău să o iee fără să se strice 
cu eventualii moștenitori ai puterii 
de stat!

Dl Thomici a atins în generali
tăți situația în cercul Făgetului, 
creeatâ prin faptul, că la ultimele 
alegeri au trebuit la poruncă 
mai î n a 11 ă să forțeze organele 
administrative alegerea unui can- 
fie șî ntmai provizor, pentru adăpo- 
stirea mulțimei, mai ales, că nu numai 
la sf. Ilie, ci la toate praznicele 
de peste an vine mulțime de cre
dincioși la Izvor și numărul acestor 
credincioși crește enorm din praznic 
în praznic. Și inițiativa pentru con
struirea unui asemenea adăpost sunt 
dat<«ri să o iee organele administrative 
bisericești competente, ca nu cumva sâ 
compromită o nenorocire mare toată 
lucrarea pusă în mișcare în jurul or
ganizării Izvorului ca loc de peleri- 
nagiu diecezan. Este cu neputință a 
așteptă, ca toate să se facă, — așa 
zicând, — dela sine!

Amestecându-ne în mulțime, am stat 
de vorbă cu unul și altul, care ne veniâ 
în cale. Mulți erau, cari acum au venit 
după auzite» pentru prima dată la 

Izvor, dar am dat șî de mulți, cari vin 
deja de ani de zile la Izvor, încă de 
pe vremea când nu eră aici părintele 
călugăr Macarie și când făcea serviciul 
de duhovnic părintele Zuiac dela Va- 
siova. Din vorbă în vorbă am auzit 
multe cazuri de tămăduire întâmplate 
aici la apa Izvorului. Oameni aproape 
orbi și-au recâștigat vederea, oameni 
cu membre paralizate și-au recâștigat 
puterea și sănătatea.

Conducătorul procesiunei din S i - 
]agiu — numele mi-a scăpat din me
morie — ne-a povestit și alți oameni 
au confirmat, că a venit pe cârji aici, 
vre-o șase ani a fost olog de picior și 
aici ca prin minune i-s’a îndreptat pi
ciorul și de atunci umblă drept. Alții 

didat, pe care la alegerile premer
gătoare aceleași organe politice 
l-au făcut de toate, numai «om de 
omenie . . . nu» !

Dl Dr. Petru Cornea n a ară
tat apoi în detalii soartea învingă
torilor dela Șasea, răsbunarea or
ganelor oficiale. Discursul acesta a 
fost viu aplaudat de numerosul 
auditor românesc. Peste tot ne-a 
atins plăcut văzând pe frații oră- 
vițe ni în număr așă frumos la 
Congregație. Mizeriile campaniei 
electorale i-au adus încoace. Tot a 
fost deci bună de ceva campania 
activistă. Numai să nu scadă zelul!

Părintele Popov ici dela Patași 
a făcut un expozeu al situațiunei 
deplorabile, în care a ajuns admi
nistrația comunală, a arătat cum 
crește neîncrederea poporului față 
de autoritățile publice și cum piere 
pe zi ce merge din popor conștiența 
domniei dreptului, precum și res
pectul de drept.

Desbaterea raportului vice-comi- 
telui a fost mai netedă, nimeni n’a 
luat poziție contra, ci singuraticii 
oratori au indigetat numai detalii, 
in cari sunt în drept să aștepte 
ameliorări. Material exploziv a con
ținut numai incidentul dela 
B o z o v i c i, care eră să se pertrac- 
teze azi în fața Curții cu jurați 
din Timișoara și care s’a făcut 
ne făcut prin un arangeament 
p a c i n i c, despre ale cărui detalii 
știm precis numai cât ne-a spus dl 
vice-comite.

Picanteria și-a ajuns apoi culmea 
la adresa comitatului Heves, pe 
care comitetul permanent nici n’a 
povestiau de alte boale și defecte, de 
cari s’au tămăduit la acest Izvor. Nu 
erau povești, ci fapte adevărate 
și adeverite prin martori mai presus 
de îndoială.

Atât aceste fapte, cât șî credința 
neclintită a poporului reclamă imperios 
ca aici să se organizeze și arangeze în 
toată forma unlocdepelerinagiu, 
cu toate cele trebuincioase atât pentru 
sănătatea oamenilor, cât șî mai ales 
pentru trebuințele sufletești ale 
mulțimei credincioase.

Deocamdată a satisfăcut acestor 
trebuințe sufletești, afară de cuviosul 
călugăr Macarie, preoții Ieremie 
din Câlnic și Zuiac din Vasiova.

Părintele Ieremie, care e și membru 
în comitetul fundator al înființândei 
mănăstiri, a venit anume la Izvor ca 
să facă slujbele rituale. A cetit molitve 
fără întrerupere toată dup’ameaza 
pănă cătră miezul nopții, când tăbărise 
în accepția cuvântului. După miezul 
nopții pănă cătră faptul zilei a continuat 
tinărul și puternicul preot Zuiac din 
Vasiova.

La aceste slujbe ajungeau deodată 
cam 10 -15 persoane. Mulți doriau însă 
slujbă separată. E ușor de înțeles cu 
ce mare anevoie ajungeau oamenii, cari 
au venit cale lungă în arșița soarelui, 
la mult ahtiata slujbă. Și nu este de 
mirat, că neajungând mulți la rând, au 
coborit în satele învecinate ca să aibă 
parte de mângăerea cuvântului divin.

Dar ce făcea mulțimea mare în tot 
timpul acesta?!
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primit-o în întregime și nici n’a 
respins-o, ci a subțiat-o în o solu- 
țiune ușoară de fraze, la care se 
potrivește vorba veche: Nici cu 
Turcul și nici cu Neamțul.

Față de această propunere s’au 
ivit 2 contrapropuneri, una a ba
ronului Bruckenthal, care a ce
rut eliminarea pasagiilor echivoce, 
alta a dlui Brediceanu, care a pro
pus trecerea la ordinea zilei. Bine 
înțeles, congregațiunea a primit 
propunerea comitetului per
manent.

Dl Brediceanu a știut atinge 
coarde a căror vibrare a fost foarte 
incomodă, ca să nu zicem : neplă
cută, pentru dnii deputați guver
namentali ai acestui comitat. în 
deosebi dl Pattyănszkv, fost ap- 
ponyist și, strins astăiarnă cu ușa, 
prefăcut de dragul mandatului în 
. . . tiszaist, acum aderent al adre
sei coalițiunei opoziționale, fără de 
a fi votat-o însă în dietă, a ținut 
să se e x p 1 i c e - c o m p 1 i c e.

Pentru noi a fost de interes 
chestiunea mandatului deputatului 
Vasile Damian dela Baia-de-Criș, 
căci este știut, că în comisia de 
verificare a dietei, care cercetează 
acest mandat, este șl dl Pattyănszky 
și chiar D-Sa s’a întrepus mai cu 
zel pentru cercetarea întru cât co
respunde programul, cu care a fost 
ales dl Damian, recerințelor . . . 
patriotismului.

Evident, că situația dlui Pat- 
tyânszky nu a fost în Congregație 
așa ușoară ca în comisia dietală. 
Și din câte ne-a spus numai cu 
atât ne-am ales, că actele ri u sunt 
încă încheiate. Dar se vor în
cheia actele și de-a vrea Dumnezeu 
ne vom mai întâlni și cu dl Pat
tyănszky.

Tot în chestia adresei a mai 
vorbit și dl Dr. Ioan Ned el cu 
dela Oravița, arătând contrastul stri
dent între practica constituțională 
dela noi și spiritul genuin consti-

Asta e asta! O parte se tolăniâ la 
Izvor! îmbulzeala descrisă a ținut toată 
dup’ameaza și toată noaptea pănă după 
terminarea slujbelor. Eu am fost șl 
seara șl cătră dimineață la Izvor și n’a 
fost chip să ajung la o picătură de apă. 
Nici eu, nici însoțitorii mei.

O parte, mai ales femei, s’a apucat 
de înfrumsețarea culmei Izvorului și a 
crucii din față. Se urcaseră sus cu pe
ricolul vieții și au așezat frumoase cu
nuni de flori de câmp, adunate din 
apropiere și aduse șl din mari depăr
tări. Bine înțeles totul eră garnisit cu 
lumini arzânde, ca în biserică. Noaptea 
părea totul, din depărtare, ca un mare 
incendiu de câmp.

Marea mulțime și-a creeat însă un 
exercițiu religios de tot particular. Nu 
știu cum și cine i-a învățat, dar eră emo
ționant să vezi îmbulzindu-se în rând 
tăcut sute și sute de oameni în jurul 
crucii și căutând fiecare să atingă (să 
frece) cu mânile laturile de sus pănă 
jos, apoi cu fața, și să sărute toate cele 
patru laturi ale crucei votive, și să frece 
cu mânile, după ce au atins crucea, 
părțile corpului, mai ales cele bolnave 
și defectuoase.

M’am îngrozit gândindu-mă că la 
acest exercițiu religios cam elementar, 
ca să nu zic: straniu, cu ee ușorătate 
s’ar puteă infectă dela un singur bol
nav sute de inși. Am căutat și întrebat 
oamenii, cari spun că urmează acest 
exercițiu «apucat dela alții» de ani 
de zile și nu numai nu s’a infectat 
nime, dar s’au însănătoșat. Eră cutre
murător să vezi cum ridicau la cruce 
copii bolnavi și le lipiau capul și mem
brele bolnave de păreții crucii de peatră. 
Credința face minuni!

Exercițiul acesta a ținut toată seara, 

tuțional, care ar trebui să tran
spire toate actele vieții publice.

în ședința de după masă a pro
dus senzație chestia cunoscută a 
alegerii de notar la Bozovici, 
asupra căreia am revenit și noi 
de repețite-ori. Comitetul perma
nent s’a întrepus pentru verificarea 
alegerii contestate. Au vorbit d-nii 
Dr. St. Petrov ici, Dr. C. Jure a 
și V. Th om ici și s’a întâmplat 
lucrul caracteristic, că. — deși a 
sprijinit punctul de vedere al ace
stor oratori și fiscul comitatens, dl 
Arpâd Sulyok, condus numai de 
postulatele legalității — totuși a in
sistat aparatul oficial să se veri
fice alegerea, ceea-ce s’a și în
tâmplat.

La ce are trebuință dl vice-co- 
mite. cunoscut ca om loial și co
rect, de asemenea acte ale pre
po ten ței birocratice, nu înțe
legem. Știm însă, că aceste nu sunt 
apte a întări încrederea popula- 
țiunei în corectitatea și imparția
litatea organelor noastre admini
strative

Drept pupăză pe colac apoi a 
mai decis Congregația pe la sfâr
șit, când afară de aparatul oficial 
deabeâ mai eră vre-o duzină de 
nefuncționari de față, să suspe ti
de z e Reprezentanța comu
nală din Bozovici din motiv, 
că nu voește să pertracteze cu no
tarul de pricină.

Mulțimea mare a obiectelor dela 
ordinea zilei s’a absolvat conform 
propunerii comitetului permanent, 
fără desbatere. Paciința membrilor 
congregaționali se sfârșise și care 
de care căuta să ajungă la ale sale.

*
— Raport special. —

Comitete suprem C. Pogăny deschide 
ședința la orele 97, salutând membrii 
număroși și învitându-i să iee în mi
nuțioasă desbatere afacerile ce se vor 
prezentă.

Dl Dr. Maurițiu Deutsch interpelează 
în chestiunea alegerii de primar la 
noaptea și dimineața fără întrerupere.

Eu seara, după ce se întunecase, 
m’am înapoiat la Bocșa, ca să revin 
cătră dimineață earăși la Izvor, cu so
ția mea, care auzind atâte despre cele 
ce se petrec acolo, doriă să nu scape 
ocazia bine venită.

Plecasem încă eu noaptea în cap 
din Bocșa, pe ceriu domină luna 
care în forma de secere ținută în mâna 
stângă ne spunea, că e în al treilea 
pătrar al metamorfozelor sale de lumină 
galbenă și discretă.

Apropiindu-ne de Izvor mijiă de zi. 
La capătul de sus al Vasiovei am în
tâlnit pe părintele Zuiac, care întrerupse 
slujbele la Izvor, ca să’și pregătească 
serviciul la biserica din comună.

Ajunși la Izvor, pot zice, a fost im
presia covârșitoare. Situația eră aceeași 
ca șl noaptea, cu deosebirea, că fețele 
oamenilor eraujmai palide și tradau prin 
luciul mistic profunda lor efuziune re
ligioasă.

Sub o colibă de frunzariu îngenun- 
chiă cuviosul călugăr și cântă psalmi 
și în jurul lui sute de credincioși, tot 
în genunchi țineau în mod discret haa- 
gul. La cruce și la Izvor aceeași tolă- 
neală ca seara. Ear la marginea pă
durii făceau oamenii toaletă, luau schim
burile de sărbătoare, căci se făceâ zi.

Am stat muți în fața exercițiului 
dela cruce. Pe mine mă treceau fiori 
neînțeleși, iar soția mea nu și-a putut 
suprimă plânsul de emoțiune. Atât de 
covârșitoare este impresia !

Cu ochii mei sufletești vedeam un 
tablou din viitor: Mănăstire cu călu
gări drepteredincioși și învățați, cari 
pe rând rostesc de pe coasta dealului 
predici instructive mulțimei, îndem- 
nftidu-o cu vorba și fapta la traiu 

Delinești, unde pănă astăzi funcțio
nează deja de aproape 4 luni un indi
vid în această calitate, fără nici o în
dreptățire legală, sprijinit numai de dl 
primpretore cercual, care pare «a con
fundă energia cu volnicia». Interpelan- 
tul arată cu multă finețe și eleganță că 
lealitatea vice-comitelui, cu care ne pro
mite aici sanarea nu prinde, căci așă se 
vede, organele dela periferie, sunt de 
altă părere.

Vice-comitele Fialka recunoaște că 
unele afaceri se trăgănează, dar la 
aceste trăgănări nu sunt organele ad
ministrative de vină, ci împrejurările. 
Promite sanare grabnică.

Dl Deutsch ia la cunoștință răspun
sul, drept ilustrare a stărilor, citează 
însă, că numai deunăzi a zis protopre- 
torele din chestiune oamenilor: «Zadar
nic umblați cu jalbe, primar la voi în 
sat tot numai acela va fî, pe care îl 
vreau eu! (Mișcare).

Alegerea dela Făget.
Dl Virgil Thomici prezentează urmă

toarea interpelație :
«Străinii și dușmanii din afară, 

Djingis-Khan cu toți Mongolii și 
Tătarii — așa cred eu — n’au fă
cut atâta rău patriei ca șl admi
nistrația noastră din toate tim
purile. Nu, pentrucă în contra dușma
nilor din afară am pus sângele și 
avutul și — har Domnului - în tot
deauna ne-am curățit de ei. Nu ne
am putut și nu ne putem însă apără 
și curăț! de acei dușmani interni, în a 
căror mâni ne-am pus soartea noastră. 
Onoare excepțiunilor! Dar mai că ași 
puteă zice, că acestea sunt așă de 
rare, ca și corbii cei albi.

Nu este țeară în Europa, care 
amăsurat stării poporațiunii să aibă 
legi bune și în parte și liberale, ca șl 
patria noastră, dar nicăiri nu veți 
află, ca în astfel de măsură să nu se 
execute, ba să se calce legile făcute, 
ca și la noi. (Directorul gimnazial N. 
Putnoky întrerupe: Numai în Ro
mânia!) Nu, pentrucă - așă zic să
tenii noștri — că «dela cap să împute 
peștele». Ca pildă să Vă aduc alege
rile de ablegați mai recente. Afară de 
legea criminală, este legea mai nouă 
așă numită curială, care interzice am- 
ploiaților administrativi sub grea pe
deapsă a se amestecă și peste tot a 
influințâ mersul alegerilor.

Ce s’a întâmplat în Șasea atât 
înainte, cât șl după alegere, aceea o 
știi die vice-comite, și de n’o știi ți-se 

va spune prin altul; dar ce s’a întâm
plat în Făget, aceea nu o știi, sau 
poate că nu vrei să o știi.

Partidul liberal a candidat înainte 
cu un an — în urma abzicerei dlui Har- 
kănyi — de ablegat pe dl I. Juhos. 
Candidat oficial eră deci Juhos și toyjl 
aparatul oficial s’a și pus în lucrare. 
Tot atunci a avut cutezanța a se can
didă pe sine — tot cu program guver
namental — și un neaoș maghiar Nemes 
Zsiga din Arad. Zic neaoș maghiar, 
pentrucă părintele seu eră «Schachter» 
și se numiă «Neumann», care nume i-a 
fost bun șl lui Zsiga cel mic pănă ce 
absolvase studiile. Se încinge lupta 
electorală — și dl Nemes luptă ca un 
leu,— se face înaintea poporului — fiind 
prezenți fibirăii și notarii — dema^-?^ 
împarte izlazele, făgăduește arsul ră- 
chiei, plantarea tutunului gratis, fără 
finanți, cu un cuvânt o viață ca în 
vremile cele bune, pe când veniseră pro- 
topărinții sei în țeară, călărind de-a 
stânga în cortegiul lui Ărpâd. (Ilaritate). 
Poporul nostru, —- pentrucă de acela 
e vorba, — îi crede, căci nu-și puteă 
închipui, ca un candidat de ablegat în 
fața oficianților să cuteze a spune 
neadevărul și a promite lucruri imposi
bile. .

Noi, cărora — precum a zis Mân
tuitorul nostru cătră Născătoarea de 
Dumnezeu la nunta din Cana Galileii 
— noi, căror încă «nu ne venise vremea > 
am stat de o parte și ne minunam de 
isprăvile partidului liberal. Rezultatul 
campaniei, — precum bine știți, — a 
fost, că în butul sforțărilor oficioase, 
Nemes a trântit pe Juhos cu câteva 
voturi și Juhos a fost mai ușor cu nu 
mai puțin de 50.000 coroane, cu cari 
bani cei de un sânge cu Nemes — fie-le 
zis spre onoare — au scos steagul lui 
Juhos și au corteșit pentru Nemeș. 
Asta s’a întâmplat înainte cu un an. 
Vin anul acesta alegerile generale și 
partidul liberal în apreciarea vorbirilor 
excelente și a prestațiunilor eroice în
tru apărarea scaunului presidial al par
lamentului — în memorabila zi de 13 
Decembrie a anului trecut —, l-au can
didat și l-au și ales de ablegat pe Nemes. 
De Juhos nici pomană! Deși cinstea și 
educația aduceă cu sine, ca în apre
ciarea jertfei de 50.000 coroane adusă 
pentru mântuirea «ideei» — să-i zică cel 
puțin: «în veci pomenirea lui».(Strigăte: 
Părăstas electoral!)

Apoi s’a pornit vânătoarea. «Măi 
fibirăule și măi notareși, cari cu tot 
felul de epitete nici decât fine l-ați în
cununat, cari toate le-ați zis — numai 
om de omenie nu despre Nemes 
înaintea poporului, poftim și lingeți 
ceeace cu un an înainte ați scuipat.

On. Congregațiune! Se zice, că 
șefii amploiaților noștri administrativi 
i-au silit pe bieții subalterni ca să se 
prostituiască. I-au silit să spună popo
rului, că cel care eri a fost așa și așă 
de rău, astăzi este omul cel mai de 
omenie, bărbatul providențial al cer
cului. Și sărmanii au trebuit s’o facă 
și au făcut lucruri, cari prin lege sunt 
oprite; dar să o știe, că la cea dintâiu 
ocaziune nu vom mai avea milă cu 
starea psihologică abnormală, în care 
fără voia lor au fost împinși, ci ne 
vom folosi de drepturile noastre, cari 
sunt scutite prin legea curială și prin 
legea criminală. După premisele ace
stea, întreb pe dl vice-comite: 1)
adevăr este, că subalternii sei au 
fost siliți la o astfel de procedură? 
2) dat-a, ca șl oarecând secretarul 
de stat I. Gulner, ordinațiune că
tră subalternii sei, prin care să-i facă 
atenți la urmările legilor și să le in
terzică amestecarea în alegeri ? 3) Află 
dl vice-comite, întru apărarea și sus
ținerea autorității amploiaților și peste 
tot din punct de vedere etic-moral, de 
lucru compatibil cu cinstea oficianțilu: 
o astfel de purtare?»

Dl Th om ici trece apoi la mod . 
cum s’a făcut conscrierea alegat-■> - 
lor și arată, că în cercul Mureșului nu 
s’au observat formele legale, nu s a 
anunțat conform legii cu cel puțin 8 
zile înainte terminul conscrieriii și nu-^ 
s’au anunțat tot conform legii cei lâsați 
afară din noua listă. Drept caz carac
teristic arată interpelantul căconscrie- 
rea cânilor se anunță cu doba pe 
sate, dar conscrierea alegătorilor nu!

Ear tendența e străvezie, căci re
zultatul conscrierii de alegători este, că

curat în legea lăsată de Dumnezeu 
oamenilor!

Am stat vre-o două ore acolo, 
privind mișcarea lumei ca variația 
nesfârșită a unui caleidoscop, apoi am 
pornit-o încet spre casă.

Jos în drum se gătase toată marfa 
turtarilor, cari se etablaseră în șetri 
și așteptau nerăbdători să le sosească 
marfă proaspătă.

Ajunși în Vasiova, găsim biserica 
asediată de oameni, tot pelerini, cari 
neajungând la slujbă sus la Izvor, 
coborîseră la Vasiova, așă încât pă
rintele Zuiac numai cu mare întârziere 
a putut începe utrenia pentru liturghie 
și ieși apoi — conform tradiției — cu 
procesiunea la Izvor, unde celebrase 
părintele Ieremie și așteptă să întim- 
pine în mod sărbătoresc procesiunea 
Vasiovenilor. ** * *

O comoară zace pentru popor și 
biserică în acest Izvor. Am încredere, 
că cei chemați, cunoscând starea lucru
rilor, vor ști inițiâ cele trebuincioase, 
ca Izvorul să împlinească, în toate 
privințele, menițiunea ce i-a lăsat-o 
Atotputernicul Creeator al lumei. O da- 
torință aceasta, pentru a cărei întrelă- 
sare și negligeare nu există scuză.

încheiu, dorind ca punerea petrii 
fundamentale pentru biserica dela Izvor 
să însemne o eră nouă în istoria 
acestui loc binecuvântat de Dumnezeu, 
o eră, care să contopească armonic 
pornirea inimei poporului cu conduce
rea înțeleaptă a celor competenți întru 
a dă direcție vieții noastre su
fletești.



din noua listă s’au eliminat mai ales 
acei alegători, cari au votat cu... Dr. 
Muntean. Din cei 200 alegători, cari la 
ultima alegere au votat cu dl Dr. Mun
tean, au mai rămas în noua listă... 50! 
(Mișcare).

L Legile și formele legale nu sunt de 
aceea făcute, ca să fie călcate și desecn- 
siderate ! întreabă pe vice-comite de are 
cunoștință de aceste și ce are de gând 
să facă pentru restabilirea legalității.

în fine interpelează în chestia no
tarului dela Bujor, care de 6 ani este 
suspendat și până astăzi nu este 
finalizat procesul. Etajul casei 
comunale e ocupat de notarul suspen
dat, parterul de notarul substitut și 
loc de primărie și ședințe comunale 
ca’n palmă!

Vice-comitele C. Fialka răspunde, că 
minoritatea dela alegerile dietale tot
deauna caută să-și explice nesuccesul 
prin recriminări și gravamine închi
puite. Aceste sunt erupțiuni ale sufle
telor preocupate și n’au alt scop decât 
a predispune publicul mare pentru 
cauza lor.

Declară, că nu are cunoștință de 
nici o călcare a legii și protestează 
contra insinuării, că funcționarii ar 
propagă călcarea legii. Cu generalități 
nu este permis a bănui pe nime. Iar 
cu plângeri concrete nu a venit nime 
la D-Sa. Toate rapoartele sosite de
spre efectuirea alegerilor și conscrierii 
alegătorilor dau seamă despre deplina 
observare a dispozițiunilor legii. Pen- 

L tru cazul, că unii sau alții din alegă
tori sunt lăsați afară din noua listă, 
stau la dispoziție remedii legale și 
declară, că pe nime nu l-au lăsat 
tendențios afară!

Chestia notarului dela Bujor 
s’a finalizat chiar eri, dar recunoaște, 
că s’a trăgănat prea multă vreme.

Dupăce declară dl Thomici, că sus
ține și este gata să probeze toate cele 
spuse de D-Sa, primește Congregația 
răspunsul vice-comitelui.

(Raportul urmează în Nr-ul viitor).

Sinoadele.
Arhidieceza.

ȘEDINȚA III și IV

ținute în 27 fi 28 April r.

Coraisiunea organizătoare refe- 
rează asupra raportului consistorial 
în cauza sub venți unii de 2000 co
roane dată seminariului, dar 
detrasă în timpul din urmă din partea 
guvernului; și propune ca să se facă 
cât mai curând reprezentațiune la gu
vern pentru revocarea detragerii, fără 
considerare la timp oportun ori ne
oportun. Se primește.

Se decide înființarea unui 
nou protopopiat cu sediul în 
Geoagiu.

Se decide, ca în conferențele învă- 
țătorești să se dea învățătorilor invia- 
țiuni asupra compunerei conspectelor 
despre copiii obligați a cercetă școala, 
destinate pentru oficiul de statistică.

Se decide, ca direcțiunea secțiunii 
pedagogice să facă conzistoriului pro
punere în scopul executării concluzului 
sinodal din 1904 privitor la reînfiin
țarea «Foaiei pedagogice», ear 
pană la înființarea foaiei temele mai 
bune cetite în conferențele învățăto- 
rești să se tipărească în broșuri acce
sibile șl pentru popor.

în ședința a patra s’au luat la cu
noștință rapoartele comisiunei finan
ciare și petiționare și s’au stabilit spe
sele sinodului.

î. P. Sa metropolitul I. Me ți a nu 
închide prin un călduros discurs se
siunea sinodului.

Dep. Mihail Gir le a rostește un 
discurs omagial la adresa î. P. S. Sale, 

^accentuând în deosebi nizuința una- 
nimă a sinodului de a apăra biserica 
și instituțiunile ei față de pericolele 
cari o amenință. Mulțumește î. P. S. 
Sale Metropolitului «îndeosebi pentru 
«activitatea Lui desvoltată întru a p ă- 
«rarea cauzelor noastre șco- 
«lare față de dezastruosul pro- 
«ect de lege Berzeviczyan. Prin 

tdeamna și rezoluta ținută în 
«această afacere Excel. Sa și-a 
«câștigat dragostea cea mai mare 
<nu numai a credincioșilor bise- 
«ricei noastre^ ci și a întregului 
«nostru popor românesc, și totodată 
«prin această ținută a devenit unul 
«dintre cei mai demni arhierei și și-a 
«făcut numele nemuritor». (Aprobări 
și aclamațiuni generale la adresa Me
tropolitului).

Dieceza Aradului.
ȘEDINȚA V și VI

ținute în 27 April v.

Dep. Dr. Gavril Cosma arată 
starea critică a internatului die
cezan din Beiuș, scoate în relief 
scopul și menirea sublimă a acestui 
internat pentru biserică, pentru școală 
și pentru neamul românesc și propune 
ca sinodul să voteze un ajutor pe 
seama acestui institut. Se primește.

Dep. Dr. Nicolae On cu ca refe
rent al comisiei organizătoare expune 
starea generală a diecezei și ocupân- 
du-se în special cu chestiunea în
ființării a 2 episcopii noui (la 
Timișoara și Oradea-mare) propune în 
numele comisiei organizătoare, ca — 
luând în considerare resursele indis- 
penzabil necesare pentru cele 2 epis
copii noui — sinodul, deși aprobă în 
principiu înființarea lor, să declare, că 
cele 2 episcopii deocamdată nu se 
pot înființa, pentrucă prin arondarea 
nouă necesară și prin divizarea indis- 
penzabilă a averilor diecezane, s’ar 
creeâ o stare de tot deplorabilă pentru 
toate 3 diecezele.

Dl deputat Emanuil Ungurianu 
a făcut contra-propunere și anume: 
pentru înființarea episcopiilor pro- 
ectate.

Sinodul primește propunerea 
comisiunei cu 32 voturi contra 8.

Cu aceste s’a încheiat sesiunea si
nodală.

Acesta este ultimul Număr 
ce se trimite acelor abonați, al căror 
abonament a expirat cu 30 April st. 
v. și nu au renoit pănă acum abona
mentul.

Informatiuni.»

t George Popoviciu, paroh ort. or. 
român în Cliciova, fost administrator 
protopresbiteral, deputat sinodal și 
congresual, asesor al scaunului ppesc 
etc., a reposal Luni în 2 Mai v. 1905 la 
orele 4 dimineața, in etate de 67 ani. 
înmormântarea are loc azi Marți în 
3 Mai la orele 11 a. m. împreunată cu 
sft. liturgic, în biserica ort. română 
din comuna Clioora. Fie odihna lui 
fericită și memoria eternă. Pe venera
bilul defunct îl deplâng: P. On. dn 
Dr. George Poporiau protoprvsbiter 
în Lugoj. Ana mâr. Olariu, Dr. losif 
Popoviciu profesor, ea fn șa fieâ. I 
Sebastian Olariu protopres biter în 
Făget, ca ginere. Elena Popoviciu n*  
Ianculescu, ca noră. Aurora. Flortca, 
Elena, Eugeniu, George, Aurora, Tit. 
Ionel și Caiu, ca nepoți și nepoate.

j losif Tămășiel, preot gr. or. ro
mân în Vraniu, a încetat din viață la 
7 Mai n. în etate de 41 ani. înmor
mântarea a avut loc la 9 Mai n.

t Contele Teodor Andrâssy. fiul mai 
tinăr al marelui bărbat maghiar de 
stat eonte Iuliu Andrâssy, a încetat din 
viață Sâmbătă în 13 Mai n. la Buda
pesta în etate de 48 ani. Contele Teo
dor Andrâssy se bolnăvise greu de in
fluență și aprindere de plumâni cu 
ocaziunea alegerilor din Ianuarie 1905. 
Cu timpul starea pacientului se amelio
rase simțitor, dar vindecarea completă 
n’a mai venit. Din contră boala s’a 
agravat earăși și în fine i-a curmat 
pacientului firul vieții. înmormântarea 
a avut loc la Toke-Terebes, în mauso
leul familiar.

Hymen. Dl Dr. Teofil Dragoș, 
advocat în Baia-mare, și Eliza Klein 
M. s’au cununat la 11 Mai n. în bise
rica română gr. or. din Oradea-mare.

Dl Dr. loan Vescan ne face cunoscut, 
că și-a deschis cancelarie a d vo
cația lă în Teaca (Teke).

Societatea de Muzeu a comitatului 
Caraș-Severin s’a constituit Duminecă 
d. in. sub presidiul dlui comite-supr. 
Carol Pogâny, votându-so proectul 
de statute și alegându-se comitetul 
provizor. Detalii despre actul consti
tuitei vom aduce — în urma lipsei de 
spațiu — în Nrul viitor.

Catastrofă teribilă la Recița. 21 minieri 
Ingropați de vii în noaptea de Vineri spre 
Sâmbătă (13 Mai n.) la minele de căr
buni dela Recița s’a întâmplat o explo
zie teribilă de dinamită și de gaz sub
teran. Minierii lucrau de mai multe zile 
la desfacerea unui strat uriaș de căr
buni de peatră. S’au făcut săpături în 
stratul de cărbuni și s’au așezat în 
afunzime patroane de dinamită. Erau 
chiaz gata cu lucrările pregătitoare, când 
un muncitor a descărcat o patroană de 
dinamită. S’a produs o detunătură și 
sguduitură îngrozitoare. Păreții minei 
s’au dărimat și au îngropat de vii 21 
muncitori, cari lucrau în mină. S’au 
început imediat lucrările de salvare. 
Rând pe rând au fost scoase la lumină 
cadavrele năpăstuiților. Minierii uciși 
sunt bărbați cu familie și prin moartea 
lor multe femei au rămas văduve și 
mulți copii orfani.

„Luceafărul". Numărul ultim (1 Mai 
v.) al revistei «Luceafărul» din Buda
pesta, revistă redactată cu multă îngri
jire de o seamă de tineri scriitori 
entuziaști dela noi, e închinat memoriei 
lui Fr. Schiller, împlinindu-se în anul 
acesta 100 ani dela moartea acestui ne
muritor poet german. Sumarul este 
următorul: Schiller la Români 
(scrisoare cătră redactorii «Luceafăru
lui») de G. Bogdan-Duică; Câteva 
traduceri vechi din Fr. Schil
ler; Dăscălița, de Al. Ciura; Pre
miul Luceafărului: III. Sfințit 
(poezie); A m i n t i r i, de Maria Cioban ; 
Icoana acoperită din Saîs (după 
Schiller), poezie de I. Borcia ; Cronică ; 
Cărți și reviste; Posta Redacțiunei; 
Ilustrațiuni: 2 portrete ale lui 
Schiller,casa natală a lui Schiller,Goethe 
și Schiller (statua din Weimar), bustul 
lui Schiller de Dannecker (1805), mor
mântul lui Schiller, Schiller călare, și 
portretul lui f Vasile Petri. Redacția 
și administrația «Luceafărului» se află 
la Budapesta IV, Strada Zoldfa, 7. 
Abonamentul: 12 cor. la an, ediția de 
lux 20 coroane. Recomandăm această 
revistă excelentă cetitorilor noștri.

Contesa Montignoso s’a împăcat cu regele 
saxon. între regele saxon și între fosta 
lui soție infidelă, contesa Montignoso, 
s'a încheiat un contract, pe baza că
ruia contesa: 1) renunță la cetățenia 
saxonă : 2) la un an după intrarea în 
vigoare a contractului predă curții sa
xone pe mica principesă Ana Monica ; 
3) Contesa primește 40000 mărci rentă 
anuală; 4) Curtea saxonă îi dă conte
sei ocaziune să-și vadă odată pe an 
copii.

Tarăurările săngeraase din Ruiia în 
orașul Sitomir s’au întâmplat în zilele 
trecute lupte sângeroase între creștini 
și Ovrei. 15 Ovrei și 3 creștini au că
zut morți, 81 Ovrei și 8 creștini au 
fost grav răniți. între creștinii uciși 
se află și un preot. — în orașul Nisni- 
Novgorod a fost ucis subcolonelul 
de gendarmi Gresner. Ucigașul se 
cheamă Nikiforow.

Un nou discurs al împăratului Wilhelm. 
împăratul Germaniei Wilhelm a ținut 
deunăzi la o paradă militară un dis
curs cătră oficeri, zicând între altele, 
că pe armata rusească dela Mukden a 
nimicit-o imoralitatea și beția. 
Numai astfel ne putem explica înfrân
gerea mare a Rușilor la Mukden. De
oarece Rusia s’a dovedit slabă pentru 
delăturarea pericolului galbin, proba
bil Germaniei îi va reveni problema 
de a pune hotar acestui pericol. Ofice- 
rii și soldații germani trebue să se 
ocupe tot timpul cu lucruri folositoare 
și să se ferească strict de imoralitate 
și beție. Feciorii trebue tractați cu se
veritate, ca să nu aibă timp pentru 
lucruri imorale.

Emigrarea. Dela începutul anului 
pănă la 30 April au emigrat peste 
Hamburg la America 135.465 oameni, 
față de 79.494 emigrați în același in

terval al anului 1904. O cifră așă de 
mare de emigranți n’a existat pănă 
acum.

Incendii. în comuna Felsdlăszld au 
ars zilele aceste 57 case. Paguba e de 
10.000 coroane. în Surăny au ars 7 
case și 18 edifioii laterale. Paguba e 
de 50.000 coroane.

Cu 1 Mai 1905 st. v. 
s'a deschis nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

„ Jill

Mulțămită, publică,.

Pentru renovarea icoanei dela ci- 
miteriul român din Lugoj, care e așe
zată în partea dreaptă la ușa princi
pală, care reprezintă pe Sf. împărați 
Constantin și Elena și care a fost ri
dicată prin dl Constantin Udria, fost 
director de școale și cavaler imperial, 
— s’a făcut o colectă între marinimoșii 
eredincioși. Rezultatul e următorul:

On. Văd. Maria Jurca 6 coroane. 
George Dotlec și soția 4 cor. Ana Su- 
bariu 4 cor. Traian Raț 4 cor. loan 
Stanescu, losif Cimponeriu, Demetriu 
Jucu și Ioța Jurca câte 2 cor. Const. 
Dragomir, Nicolae Ianculescu, Avan 
Tosici și Maior Laioș câte 1 coroană. 
Constantin Bogdan și Axentie Jivu 
câte 40 bani. Sofronie Parteniu, Vasile 
Hoban, George Simicin, Const. Jucu 
și Alex. Suba câte 20 bani. Teodor 
Ghiși, losif Gătăianțu, Aureliu Gina, 
George Popovici și George Grozescu 
câte 10 bani. La olaltă 32 coroane 30 
bani.

Primească On. contribuenți evla- 
vioși și marinimoși șl pe această cale 
mulțămită profundă.

în numele epitropiei:
Vasile Dobrin, 

epitrop.

VARIETĂȚI.
Statistica vitelor din Ungaria. 

La finea anului 1904 existau în toată 
Ungaria: 42.186 tauri mari, 120.730 
junei de taur, 2,420.609 vaci, 1,101.737 
junei și 1,994.500 boi; deci laolaltă 
5,679.762 vite cornute. Din aceste, peste 
2 milioane au fost roșii, sure și albe 
ungurești. Au mai fost: 1,892.707 cai, 
14.731 măgari, 4,275.210 porci, 6,843.064 
oi, 206.449 capre. La olaltă au fost deci 
jn Ungaria în 1904 peste 18 milioane 
vite, din ce vedem că abia se vine pe 
fiecare locuitor al țerii câte 1 vită.

Cursul pieței Lugoj.
arfa.

cv
3

co
ro
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1

țuaq 
I

Grâu prima calitate 90 16 40> de mijloc 85 _
Săcară prima calitate . 80 14 60» de mijloc . 75 14
Orz prima calitate . 80 14 60> de mijloc . 75 14
Ovăs prima calitate

• de mijloc
45 14 8040 13 60Cucuruz prima calitate . 85 16 60» de mijloc . 85 16

» nou 10 _ _
Făină 0.............................. 75 29 40

» prima . 72 28 20
» albă 70 27 40» brună . 68 26 80

Orez................................. 1- 40
Gris................................ 80 32 —
Arpăcaș . 70 36 —
Mazăre .... 90 40 _
Linte ................................. 85 60 _
Fasole .... 80 34 _
Mălaiu mărunt 70 _
Cartofi .... — 09 _
Fân prima calitate . — 10 —

» de mijloc — 09 —
Paie................................ __ — —
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră . — 4 40

» de Petroșeni . — 4
Oloiu de rapiță — 80 —
Lumini de stearină — 80 _

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

» » » II. » — 1 12
Unsoare de porc — 1 60
Sămânță de chimin — 84 .—
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 92 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I.............................. 15 —

« II. . . , , — 14 —
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3846 905. tkvi szâm.

Șk. Stejar
advocat în JBugoj

Nr.86(5-5) anunță, că și-a mutat

locuința si cancelaria advocatială
J »

casa nouă a institutului
L; ii go j u 1 - ro tn â n.

Reclama

3799905. tlkvi szâm.

Arveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint 

hn’.dsâg kozhirre teszi, hogy a lugosi Ipar- ■ 
bank vegrehajtatdnak Zgriba Janos zgri- : 
besti lakos veg 
kor. toke, enuek az

I napjâtdl szâmitando 6°j0 kamatai, 50 kor. i
1 per es vegrehajtâsi măr megâllapitott es , lakl).s
jezvnu-1 17 kor. 60 fdlerben megâllapitott je, !V ' kor._tdke.
I ărveres keresi valamint a meg iehnertilendo ‘, tober ho 15. napjâtdl 
kolt.-egHk behajra^a vegett, tov&bba a zgri-1 , , ,
besti gor.-kel. egyhâz 109 kor. 32 fill. tdke|*?* r rneg®-bapitott ezennei 15 k«»r. 60 
sjâr. ugv Zgriba Peter 46 kor. 20 filler lhlL megâllapitott ărveres keresi valamint 
koltseg es jărulekainak is vegrehajtâsi uton : a mag felmeriilendo koltsegek behajtâșa ve- 
vald behajtâsa vegett Zgriba Jânos (Joii) ^'o'La , a mâi.amkincstâr 289
vegrehajtâst szenvedonek a lugosi kir. tdr-, °r’ filler Itoke s jâr.-bol âllo kovete.e- 
venyszek mint tlkvi hatdsâga teriiletehez s®,ne^ ls vâgrehajtâsi uton valo behajtâsa 
tartozo Zgribest kozsegi 7. szâmu tjkvben ; vegett Duma/ Păi (Pâvel es Duma ferj 
A. I. 1. 2. es 6 sorszâm alatt felvett ingat- ^^urmeszku/Szemenika vegrehajtâst <z- - 
lanbdl ot illeto fele hânyadot 294 kor. i ved^nek a luSosi, kir- torvenyszek mmt 
tovâbbâ az A. + 1. es 2. sorsz. ingatlanbdl t^ekkonyvi hatdsâga teriiletehez tart■■z.. 
ot illeto fele hânyadot es A. -t- alattira az ^sabar kozsegi 118. sz. tjkvben A. 1 2.
1881. evi LX. t.-cz. 156. §-a ponțja alapjân șorszăm alatt^felvett ingatlanaikat egâsz- 
Minea Lâzâr, Par.ga Istvân (Stefan), ugy ~~ . .............. *
kkoru Minea Demeter (Dimitrie) es Peter 
birtokostârsak tulajdonjutalekât is egeszben 
es kîildn 154 kor. illetve 193 kor. kikiâl- i 
tâsi ârban az egyidejiileg kiboceăjtott arve
resi feltetelek ertelmeben dszszesen 641 
kor. kikiâltâsi ârban az

1905. evi jun. ho 10.-en d. e. 10 orakor

Arveresi hirdetmeny.
— A lug°si kir. tbrvenyszek mint teiek- 

■g'rehljtâst ^îenvedVellenUlsO konyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy Tinka 
1904 evi ăvr ho 11 Gryorgyzsabâri lakos vegrehajtatonak Dunia 

• : Pal es Zsurmeszku Szemenika zsâbâri il-
■ letve hodosi lakos ve^rehajcâst szenvedok 

, enuek az 1905. evi 
1 szâmitando 5° # 

I kamatai, 55 kor. 90 filler per es vegrehajtâsi

tlkvi

patentat—
Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

‘Șjs probat și aprobat

de autoritățile publice s^,

Șfs se poate căpătă sjg

ii
i

în cantități mici și mari efg,

la ferăria

Anton Haberelim
Nr. 10 (X - SI'

Lugojul-român ==

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

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

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

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

Se recomandă fiecăruia a cumyărâ \ 
acest prav. Despre modul de folosire se ! 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare I 
amintit mai sus.

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

Expediția

Iulius Leopold
Budapesta, VII,

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

de anunțuri

Erzsibet-korut 54,

Preliminare de apese I 
si planuri gratis.

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

ben, az egyidejiileg kibocsâjtott ărveres. 
feltetelek erieltneben osszesen 606 kor. kiki
âltâsi ârban azi

1905. evi jun. ho 13.-ân d. e. 10 orakor
Zsabâr kozseghâzânâl megtartando nyil- 
vânos ârveresen a legtobbet igeronek sziikseg 
eseten a kikiâltâsi âron aiul is elfogja adatni. 

Zgribest kozseg hâzânâl megtartando uyil- , Ărverelni kivânok tartoznak bănat 
vânos ârveresen a legtobbet igeronek sziikseg P®nzhl az ingatianok kikiâltâsi ârănak 20ee 
eseten a kikiâltâsi âron aiul is elfogja adatni. keszpenzben vagy dvadekkepes ertekpapir- 

Ărverelni kivânok tartoznak bânat-!ban ? kezehez letenni, avagy az
penziil az ingatianok kikiâltâsi ârănak 20«|/annak el°Zetes blro1 letetbe hely^el ta7 
keszpenzben, vagy ovadekkepes ertekpupir-.

legtobbet igeronek sziikseg P®nziil az ingatianok kikiâltâsi ârănak 20' 
____ ______::..........o............................. :. h-ș--—1-- ' .
Ărverelni kivânok tartoznak bânat- jba”„t “Z

nusito szabâlysz. elismervenyt ât.szolgâltatni. 
ban a kikuldbtt kezehez letenni, vagy az Vevo koțeles a vetelâr */,  reszet az
annak elozetes biroi letetbe helyezest tanu-, ărveres jogerftre emelkedese napjâtdl sz.t- 
sito szabălyszeru elismervenyt ătszolgăltatni mitott 30 napi alatt, a mâsodik L reszet

A vevo koteles a vetelâr '/» reszet az ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, 
ărveres jogerdre emelkedese napjâtdl szâmi- a harmadik reszet ugyancsak az ârve- 
tott 30 nap alatt a mâsodik *| s reszet r®s jogerore emelkedese napjâțol szâmi- 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, tandd_90 nap alatt, es az ărveres napjâtdl 
a harmadik */ s reszet ugyancsak az ârve- iard ,®°/o kamatai val șzabalyszerii letet 
resjogerore emelkedese napjătol szt’mitando kerveny melletț a lugosi kir. allampeuztar 
90 nap alatt es âz ărveres napjâtdl jâro o°|u triint biroi leteti penztărba befizetui. 
kamataival șzabalyszerii leteti kerveny mei-i A bănatpenz az utolso reszletbe fog 
lett a lugosi kir. âllampenztâr mint biroi beszâmitattni. 
penztărba befizetui. A bănatpenz az utolso I 
reszletbe fog beszâmittatni.

A megâllapitott arveresi felteteleket a hiva
talos orâk alatt a tkvi hatdsâguâl ugyszin
ten Zgribest kozseg eldljârdsâgânâl vagy a 
biroi kikiilddttnel megtekinthetok.

Az elrendelt ârverest a fobeteriil szol- 
gelo Zgribest kozseg 7. sz. tjkvben C. 
lapjân feljegyezni rendeli.

Lugos, 1905. evi mârcz ho 8 ân.
Bagyik

Nr. 98 (1 — 1) kir. trvszeki bird.

A megâllapitott arveresi felteteUket a 
hivatalos orâk alatt a telekkdnyvi hatosag- 
nâl, ugyszinten Zsabâr kozseg eloljârosâga- 
nâl vagy a biroi kikiildotnel megtekinthet«>!..

Az elreudfdt ârverest a fdbetetfll szol- 
gâlo Ziâbâr kozsegi 118 szâmu telek- 
jegyzokonyv C. lapjâu feljegyezni rendeli.

Lwgoson, 1905. evi mârcz. ho 9-en

Nr. 99(1-1)
Bagyik

kir. tszeki bird.

adresă la cassarul Socie-

preț redus de ± cor.cu

se

de Petru Maior BilzNaturheilbuch
-s

A
■tații MIHAIU ȘERBAN stud, fii., 
'Budapesta IV. Molnăr-utcza 20. II,
10 A., trimițând de fiecare exemplar

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x -27)

®®®®®®®®®®@® ®®@® QC ? ~

institut de credit și economii
ca societăți4 pe acții în Lugoj.

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

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

Darea după interese o solvește Însuși institutul.

Nr. 8. x—24.

e
©

Cărți si reviste
Intrate la redacția țliarulai ,.D r a p e 1 u 1".

Am primit:

Cel mai excelent sfetnic în toate 
cazurile de boală pentiu casași familie. 
Cel mai bun medic de casa, infalibil ș- 
practic. Cartea aceasta să nu lipsească 
'im nici o familie, în care se cetește 
nemțește. Red. (15 - 10.)

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

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 -

Solviți în
— rate — 
se admit.

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general :

Reformschriftsteller^ 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

l

Floricele din Banal. Cântări poporale 
Motto-uri din Compozițiunile d-lui 

Vidu și alții. Culese de N. Jugănaru. 
Prețul 20 bani + porto postai. Se află 
de vânzare la Redacția «Drapelul» în 
Lugoj și la librării.

A eșit de sub tipar în editura libră
riei C. Sfetea București: „Teatru școlaru 
de d-na Ana Tănăsescu, cuprinzând 
piesele: Iubirea meseriilor, Fiica pocăită și 
Prietenii și neprietenii țăranului, aprobate de ;

Și 
I.

Poezii, de Maria Cioban. Arad, 1905. 
Un volum de 80 pagini. Prețul 1 coroauă.

Liturghia Sf. loan Gură-de-aur, pusă pe 
note muzicale după melodiile celor opt 
glasuri bisericești și armonizată pentru 
coruri mixte de 4 voci, de Iuliu Birou, 
învățător, cantor primar și dirigent al co
rului Reuniunei române de cântări „Armo
nia" din Ticvaniul-mare. Prețul 5 co roi:.-.

Carte de cetire pentru clasa I >. 
gimnazială și reală, pentru seminare peda
gogice și pentru școale confesionale : = 
fete, — de loan Popea, fost profesor .a 
gimnaziul român din Brașov. R-vidatâ

ministrul cultelor și instrucțiunei publice' r' onstan in Lacea, profesor. Brașov, 
din România pentru serbări școlare din 1905. Ediția a V-a. Editura librăriei ZeMner. 
orașe și sate, pentru biblioteci școlare, Un volum de 258 pagini. Prețul 2 coroane 
cercuri culturale și șezători sătești. Pre- 40 bani + 20 bani porto postai.

_________ ________ _ _ țui 1 leu. De vânzare la toate librăriile. --------------
Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Direcțiunea.


