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După agitația febrilă produsă 
de criza nesfârșită și diferitele con- 
binațiuni aventurioase de soluțiune 
urmează acum ca reacțiuue: des- 
cordarea generală.

Publicul mare al țerii s’a sătu
rat de necontenitele alarmări și 
nici cele mai artificiale mijloace 
de a sumuță instinctele masselor 

mai prind. Apatia față de ano
stul joc de șac între Viena și Bu
dapesta iese tot mai mult la iveală.

Chiar și așă zișii părinți ai pa
triei (de fel cam mașteri!) par a 
se fi obosit și plictisit, nu-i mai 
atrage, arena parlamentară, oratorii 
— cât de înfocați se arătau — vorbiau 
înaintea băncilor goale și din po
topul de vorbe nu s’a ales nici un 
grăunte, nici un fir potrivit a con
tribui la o lămurire a situațiunei.

Dieta, predispusă la început a 
face pe strașnicul față de Coroană, 
s’a dus pe sine la absurd. N’a mai 
avut încătrău, a fost necesitată să 
se ajurneze pe timp nelimitat, 
ceeace se explică din parte com
petentă în acel sens, că dieta 
n’are să mai fie convocată 
până la numirea n o u 1 u i gu- 
v e r n.

Astfel revin toate cu încetul în 
văgașul lor firesc.

Dela început a fost o idee ne
norocită a deschide desbateri me- 
ritorice în dietă până ce nu este 
rezolvată criza de cabinet, căci e 
aproape de mintea omului, că o 
dietă fără guvern responzabil în 
mijlocul seu și fără program de 
guvernament aprobat de capul în
coronat nu poate desvoltă activi
tate salutară în nici o direcție, ci 
lucrează — cum s’ar zice — în sec.

Precum se știe a fost dela în
ceput dorința Coroanei, ca dieta 
să nu înceapă lucrări în merit.

Cătră liră.
— Senilie —

de Emil Isac.

Foiță originală a «Drapelului».

Zadarnic voiu bătrână liră 
Să cânt, să plâng din tine — 
A tale strune amorțiră;
Și sufletul în mine
Tresaltă prins în lanțuri grele 
Și fierbe și se sbate
Și a scăpă de supt povară

4 încearcă și — nu poate.

E mort acel feeric lumen 
Ce arse-odată 'n mine
E mistuit d’a vieții flăcări 
Remase în ruine.
E mort idolul; idealul
De-a ști cântă din strune — 
Și numai eu sunt viu în mine 
Dar șî eu voiu apune.

până ce nu se limpezește situația I țeara condusă de un guvern, care
și până ce Maj Sa în bun acord 
cu conducătorii vieții publice nu 
va găsi un «modus viveudi» amâ- 
surat constelațiunei parlamentare 
creeate prin alegerile noui.

îmbătate de succesul neașteptat 
la alegerile dietale au crezut par
tidele și fracțiunile coalițiunei. că 
pot trece peste dorința justă a Co
roanei și eluptâ. așă zicând, cu un 
singur asalt ceea-ce cu zile mai 
înainte pâreâ încă utopie absolut 
nerealizabilă, potrivită numai pen
tru a sumuță massele și a creeă 
Coroanei situațiuni dificile.

N'au mai așteptat rezultatele 
tratativelor deschise de Coroană, 
ci ca să nu-și piardă populari
tatea artificială au căutat să 
agite înainte massele fără rost po
litic și au îutins mereu coarda... 
până s’a rupt.

Se zicea, că este inomis nece
sar a formulă postulatele țerii în o 
adresă dietală. ca astfel să vadă 
Coroana limpede — neinfluințată 
de sfetnici păcătoși — că ce vrea 
țeara.

Ei bine, contrar sfaturilor oa
menilor mai calmi, s’a deschis des- 
baterea dietală în jurul adresei și 
s’a votat cu mare majoritate un 
text atât de vag și nehotărît, încât 
acceptarea adresei prin M. Sa nu 
a dus soluțiunea crizei cu nici un 
pas înainte. De n’ar fi atât de 
trist, ar trebui să rizi de comicul 
involuntar al crizei, unde stă ma
joritatea dietală pe aceeași bază 
ca și Coroana și totuși nu se poate 
găsi nici un fir de descurcare, ci 
din contră sunt contrastele și acum 
tot atât de ascuțite și veninoase 
ca mai înainte.

S’a zis apoi, câ fiind țeara în 
stare de «ex-lex», fără buget votat 
și fără contingentul necesar de re
cruți stabilit în formă legală, fiind

E ceva dureros privindu-mi 
Hlezitul trup, bătrân — 
în care ardea-o boală crudă
Și sângele păgân.
Ași vrea să blastem clipa dalbă
A nașterii în viață
— Și lacrimile-mi clocotesc 
Eșind din ochi, pe față.

Aceste lacrime, o, liră
Sunt lacrimile mele,
Căci dalbe visuri se topiră 
Se stinseră în ele.
O lacrimă: o lume ’ntreagă
De gânduri fericite.
— Ș’acum, șî lacrimile mele 
Sunt, liră, pe sfârșite.

Mi-e seacă inima, mi-e goală
E un mormânt, în care
Zac mii de clipe fericite,
Zac mii de clipe amare, 
Ș’așteaptă toate învierea, 
în viață ca să ’nvie.
— O, da, căci învierea lor odată... 
Post mortem o sâ fie. 

nu posedă încrederea majorității 
dietale. trebne sâ fie dieta întru
nită în permanență ca pas de pas 
sâ poată controla demersurile gu
vernului.

S’a dovedit acum, că și acest 
pretins control al dietei este o ilu- 
ziune și sinamăgire curată. S’a do
vedit. câ concluzele unei diete, care 
nu dispune de organul necesar exe
cutiv. învestit deopotrivă cu încre
derea dietei și a Coroanei, nu au 
chiar în virtutea constituțiunei un
gurești nici o vigoare.

Astfel încetul cu încetul a ajuns 
dieta pe căi lăturișe și după eșofări 
zadarnice la cunoștința, că întru
nii ea ei pănâce nu există guvern 
responzabil numit de Coroană n’are 
nici un rost.

Astfel s’a peidut în nisip întreaga 
agitațiune pusă la cale prin celebra 
curendâ a comitatului Heves, pe 
care a forțat-o șovinismul în dife
rite variațiuni aproape prin toate 
municipiile țerii.

S’a dovedit în fine, că șl agita
țiunea aceasta nu este decât o 
pușcă tură în vânt și dieta pe 
lângă toate tiradele oratorice nu a 
avut ce face decât a pune la arhiv 
și aceste adrese cu epitaful luării 
«cu bucurie» la cunoștință.

Presidentul dietei, omul de în
credere al opozițiunei coalizate, a 
convocat Luni înainte de ședința 
dietei pe șefii partidelor la sine și 
după scurtă desbatere a obținut 
autorizația prealabilă pentru pro
punerea de a ajurnă dieta pe timp 
uelimitat. Dieta a și acceptat ime
diat această propunere.

Pentru îndulcirea hapului amar 
s’a lansat apoi știrea, că contele 
Tisza a dat presidentului dietei asi
gurarea, că în decursul acestei săp
tămâni nu se va numi la nici un 
az noul guvern și câ contele Tisza

Fundamentul vieții,
— Aforisme —

de Robert Gersuny.

= Traducere pentru «Drapelul». ZZZ

Dacă prețuești pe oameni prea 
mult, vei ajunge cu timpul dușman 
oamenilor. Prețuește-i mai bine mai 
puțin, dar iubește-i în toată viața ta!

*
Cum o numești tu? Unul o nume

ște «desamăgire» și devine mai sărac, 
altul o numește «experință» și devine 
mai bogat.

*
Scurțimea vieții este o împrejurare 

atenuantă.
*

De vreai să nimicești o femee, dă-o 
în judecata femeilor !

*
Dacă numai la puțini oameni le 

poți ajuta, alege numai pe aceia, că
rora se mai poate ajuta. După o luptă 
ai mult de ajutat peste puterile tale. 
De aceea sunt sortați răniții; pentru 

;.u va întârzia a aviza la timpul 
seu pe presidentul dietei despre nu
mirea noului guvern.

Apoi garanțiile date de Tisza 
sunt de tot firești și de sine înțelese. 
Și tocmai aceasta este ce a cerut 
Monarhul la începutul crizei pentru 
a evită agitarea zadarnică a țerii 
și a face posibilă desfășurarea lini
ștită a crizei.

Cu timpul va trebui să se așeze 
și preocupațiunea față de noul gu
vern ce va fi numit de Maj. Sa, 
căci presupunerea unei soluțiuni 
pacinice și amăsurat postulatelor 
constituționalismului este revenirea 
lucrărilor la văgașul firesc.

Astfel cu încetul va trebui să’și 
facă calea și ideea de a vota bu
getul și contingentul militar de re
cruți noului guvern fără privire la 
programul de guvernament al noului 
guvern, căci calmându-se spiritele 
trebue să înțeleagă conducătorii 
vieții maghiare politice, că reținerea 
forțată a funcționării aparatului 
constituțional nu este potrivită pen
tru a presionă Coroana, dar iuvoalvă 
primejdii nenumărate și fatale pen
tru țeară.

Va trebui să’și deschidă calea 
convingerea, că nu este cu putință 
a ajunge la o soluțiune cu mij
loace copilărești!

-«x.*— --------------- -

Criza o nouă senzație. Presidentul 
tribunalului consular superior austro- 
ungar din Constantinopol, Stefan K v a s- 
say, care s’a învoit să primească 
un portofoliu în viitorul cabinet Fejer- 
v ă r y a sosit la Budapesta și — dupăce 
a conferat cu Kossuth — a mers la 
ședința comitetului executiv al coaliției 
și — cu știrea Regelui — a per- 
tractat cu comitetul executiv al coaliției 
în privința rezolvării crizei, expunân- 
du’și vederile sale private despre mo
dalitatea descurcării. Comitetul executiv 
al coaliției n’a luat nici un concluz pe 
baza expunerilor lui Kvassay, deoarece 
acesta n’a avut mandat oficial, ca 
să pertracteze cu coaliția.
cei ce se află pe doaga morții nu mai 
ai timp de ajutat.

*
Dacă oamenii n’ar muri de sine, 

ar trebui în fine să fie omorîți cu sila, 
căci sucrescenței îi trebue loc.

*
«Fii cu minte!» înseamnă: Lucră 

după priceperea mea și nu după a ta.
*

Devini blând în judecata asupra 
oamenilor, dacă ai ajuns să-ți cunoști 
slăbiciunile proprii.

*
Ne face bătrâneța egoiști ? Nu; ci 

ne învață, că în viață stăm de tot 
singuri.

*
Dăm ajutor mai bucuros în nefe

ricirea, «care nu provine din vina celui 
năpăstuit», decât în nefericirea prove
nită «din vină proprie». De ce facem 
astfel? Mizeria «vinovată» te doare 
mai puțin ? Este binefacerea o sentință 
judecătorească ?

*
Mulți oameni se uită așă de mult 

în oglindă, pănă ce le place fața lor 
proprie. Mulți repetă așa de des ace
leași banalități, pănă ce li-se par înțe
lepciune adâncă.



Corurile noastre trebuesc puse pe 
altă bază, mai corectă și mai solidă. 
Din cauza organizării necorecte, în 
multe locuri corurile au cauzat numai 
neîndestulire, pe când ele sunt che
mate a concentra în sine tot ce e mai 
bun, ce e mai sănătos, formând un 
corp armonios ca massă și ca cântare 
în mijlocul poporului. Sfătuim pe d-nii 
preoți, ca presidenți ai comitetelor pa
rohiale, ca dânșii să se intereseze de 
cauză, făcând astfel un pas înainte 
pentru cântarea armonioasă a bisericii.

Trebue să progresăm! Locului nu 
putem sta. Un cor bisericesc bine or
ganizat e podoaba bisericii; ear ca bi
serica să sacrifice din venitele sale 
pentru această podoabă, nu e nici un 
păcat, din contră e datorință. în ritul 
nostru, din trei părți, două sunt cân
tare, deci nu e permis ca să fim indi
ferenți față de cele două părți din trei.

Oficiul protopresbiteral din Lugoj, 
dela care a emanat apelul publicat în 
nr-ul 53 al «Drapelului» ne dă oca- 
ziune să apreciem după merit însem
nătatea corurilor noastre ; ear di Vid u 
este garanță destulă pentru ca idealul 
aeestor coruri să se facă trup. Situația 
materială a unor învățători poate nu 
le va permite participarea la acest curs ; 
dar ajutorați șl de comunele noastre 
bisericești, nu vor întârzia, ca partici
pând la acest curs să devină folositori 
comunei contribuente.

«Faceți lira să resune 
De cântările străbune».

Dieta din Budapesta.

în ședința de Luni dep. P. L â z â r 
și-a motivat propunerea sa despre în- 
tregireastatisticei referitoare 
la importul și exportul țerii. 
Propunerea s’a primit apoi unanim.

Dep. Alex. Giesswein propune 
înăsprirea paragrafului din le
gea penală, referitor la duel. în 
motivarea propunerei oratorul cere con
damnarea mai aspră a duelanților. «Cu 
durere vedem că există un element în 
statul maghiar, armata, care e sânge 
din sângele nostru, dar e cu totul străină 
de noi în spirit și în modul de gândire. 
Acest element ocrotește duelul. E nece
sar, ca spiritul străin să dispară din 
armată și să pătrundă în ea spiritul 
național (= maghiar), care va face 
să dispară duelul șî din sinul armatei». 
Dieta decide ca propunerea lui Giess
wein să fie luată în desbatere.

Dep. Hugo La eline prezintă ra
portul comisiei de scontrare despre ve
nitele și spesele dietei în anul 1904. 
Comisia cere, ca fostul president al 
dietei Desideriu Pere zel să plătească 
din averea sa suma de 31.826 cor. 60 
bani, care sumă a spesat-o Perczel pen
tru cei 40 servitori noui (trabanți) ai 
dietei, angajați pentru susținerea ordi- 
nei contra furiei obstrucționiste. Aseme
nea șl fostul questor C s â v o s s y are 
să plătească din averea sa 6590 cor., 
cheltuite tot pentru cei 40 trabanți.

Dieta primește în întregime rapor
tul și pentru validitarea practică a 
celor expuse în raport decide, ca ra
portul să fie predat comisiei judiciare.

Se continuă apoi desbaterea adre
sei comitatului Heveș și — dupăce se cu pregătirile ce le face Asociațiunea pentru 
termină desbaterea — se primește pro- aranjarea rnarei expoziții etnografice și 
punerea contelui Teodor Batthyâny, ca istorice-culturale, venim a le atrage aten- 
dieta să declare în mod serbătoresc, țiunea asupra unei alte părți a programei, 
că’și ține de cea mai principală dato- anume asupra despărțământului „Ocupațiu- 
rință a apără și asigură eu toate " ------
loacele disponibile constituțiunea 
ghiară.

Dieta e apoi ajurnată pe timp 
hotărît.

Expoziția „Âsociațiunii“.
Ca să ținem pe cetitorii noștri în curent

I-VJ------------------- - * Jk _

Virtutea și calitățile superioare 
izolează pe om ; slăbiciunile sunt lan
țul, care ne leagă de omenime.

♦
Dacă cineva e fals judecat de pri

etini, e în parte vinovat însuși; nu 
și-a exprimat clar ființa sa interioară 
— sau nu și-a ales bine prietinii.

♦
Dai educațiune unui copil prin 

învățătură și exemplu ; știi tu însă ce 
influință vor avea aceste asupra copi
lului ? Adeseori un exemplu rău este 
îngrozitor pentru copil și-i folosește 
mai mult decât cea mai frumoasă vorbă.

»
Când eram copil, mă dojeniau 

pentru cerbicia mea; acum mi-o laudă 
și o numesc tărie de caracter.

*
Scuza stă tot astfel între minciună 

și adevăr, precum superstiția între ne
credință și credință.

*
O amintire.

O mâță ședea sus pe marginea unei 
oglinzi și se uită, cu capul plecat, cu
rioasă în oglindă. Dete apoi cu laba 
în sticlă, ca să prindă mâța din oglindă, 
înzadar. — Earăși se uită în oglindă 
și apoi dete cu cealaltă labă îndără
tul oglinzii. înzadar.

Din nou se uită în oglindă, se 
gândi puțin, și deodată prinse oglinda 
cu o labă pe dinainte, cu cealaltă pe 
dinapoi — credea că t r e b u e să prindă 
mâța în oglindă!

mij- nile agricole14 din partea etnografică, cari 
ma- se vor putea aranja numai cu concursul 

cercurilor largi ale poporului nostru agricol 
ne- de pretutindenea.

Cu privire la acest despărțământ programa 
expoziției cuprinde următoarele inviațiuni:

Secț. VII. Agricultura.
(§ 26) 1. Cultura pământului și a 

piantelor. Această secțiune va cuprinde • ---- x.-3
românesc: carul, căruța, carul cu două roate 
(aceste cu toate părț le lor, între cari și jugul), 
plugul, rotilele, grapa, tăvălugul, etc.

2. secerea, lemnul de legat, coasa cu 
greblă, ș. a.

3. îmblăciii, grebla cu colții mari, 
vânturătorea, mătura (felezuitoarea), ciurul, 
ferdela veche, mierța veche, copul (de lemn), 
coșul, ș. a.

4. râșnița, moara, tocila, peatra de 
plăcinte, ș. a.

Curs de muzicăg x. w > w • • plantelor. Aueasua
JjeUtrU ItlVUțUtort» următoarele obiecte de interes etnografic

-- - *-------- —— 1 «A—nn Jnilfi rnftt.A
(Rugăm pe on. redacțiuni ale ziarelor române 

să reproducă acest articol).

Atragem atențiunea celor interesați 
asupra cursului de muzică, publicat în 
nr-ul 53 al «Drapelului» a. c. Terminul 
de anunțare e pănă în 11/24 Iunie 
a. c. îndemnăm cu toată căldura pe 
d-nii învățători și alți dirigenți de co
ruri, să profite de această ocazie ce 
li-se ofere sub ușoare condițiuni.

Earăși nimic! — Apoi merse mai 
departe la jocurile ei.

Astfel a ajuns mâța dela intuiție 
la scrutare și poate că ar fi devenit 
un geniu de mâță, dacă n’ar fi părăsit 
prea iute metodul seu și întreagă pro
blema, părându-i-se imposibil de rezol
vat.

♦
Instrucția sistematică duce pe șco

lar repede pe treaptă mijlocie de des- 
voltare, de cultură, de cunoștință, ba 
poate să stăvilească chiar progresul mai 
departe, căci pentru cei mai mulți gra
tiile sistemului sunt un zid, care închide 
aspectul; învățătorii acestui sistem sunt 
cei mai iubiți; acel scrutător, care arată 
lacunele sistemului, marginile științei 
noastre și a cunoștințelor noastre, este 
mai puțin prețuit de începători, însă 
el este, care împintenează boldul de 
scrutare în școlari și care scutește pe 
școlari de aroganța spirituală.

*
Cel ce dorește tinereța împreunată 

cu experiențele bătrâneței, uită că ex
periențele sunt, cari ne-au făcut bătrâni.

♦
Când scrii un atestat de serviciu, 

de sigur spuni în el numai însușirile 
bune ale servitorului teu ; când exami
nezi un atestat, ia deci bine seama șî 
la ceea-ce nu stă scris în el.

Trad, de Străinul.

s. e. 
șura. graj- 
vor exputi- 
e. s-cerea.

oi,

prin

Obiecte de interes etnografic sunt 
cele lucrate de popor și nu de meseriași 
specialiști). Astfel de obi-cte să ni-se tri
mită. Cu cât obiectele sunt mai vechi și 
aproape -au chiar eșite din folosință, cu 
atât ele sunt de mai mare valoaie etno- v, 
grafică, s. e. feșnic de lemn, cumpene de 
lemn, încuietoare de lemn. ș. a.

De valoare etnografică mai mare sunt 
obiectele lucrate cu ceva artă, 9. e. cruci, 
bețe, juguri, furci de tors ș. a. incristite.

(§ 38) Obieetele mai mari se vor ex
pune în miniatură sau fotografiate, 
stâna, strunga, joagărul, piua, 
dul, etc.; iar cele mai mici se 
în mărimea lor obicinuită, s. 
îmblăciii, râșnița, melița. etc.

(§ 39) Pentru ilustrarea 
împreunate cu diferitele lucrări agnc 1- 
vor fi expuse obiecte, vestminte costuma) 
ori cel puțin fotografii, cari au un rol 
oarecare la acea ooaziune, ș. a.:

a) la seceriș: crucea de grâu, etc . 
asemenea

b) obiecte întrebuințate la cules de vii;
c) paparuda, etc.
(§ 40) Cu aranjarea acestui despăr

țământ se încredințează membrii secțin- 
nei economice cu locuința în Sibiiu, car: 
vor cere și concursul Reuniunii de agri
cultură din Sibiiu.

o. sapa, coșerul de nuiele (pentru pă
strarea cucuruzului).

6. coasa, tiocul, nicovala, ciocanul, 
cutea, furca, grebla, etc.

7. melița, hechila, peptenii cu dinții 
mari, peptenii cu dinții mici, peria, furca 
de tors simplă, furca cu roată, fus, răschi- 
tor, vârtelnițe, alergătoare, mosoarâ, sucală, 
coș de urzit, țeve, suveică, spată, zimți, cot, 
războiu (cu toate părțile sale), piuă de 
haine și de oleu.

Secț. VIII. Economia vitelor.
(§ 27) Această secțiune va cuprinde 

colecțiuni de următoarele obiecte:
a) staul, șură, șop, coteț etc. (de nuiele);
b) furcoiu, lopată, roabă, scară ; ș. a.
c) hamuri, frâne, căpăstru, funii, șea, 

scară de încălecat, țesală, perie, biciu de 
cânepă, biciu de pele, ș. a.;

d) șuștar, hurdoiu de ales untul, etc.;
e) troacă de adăpat vitele, troacă de 

porci, troacă de pâne, iesle, etc.;
f) instrumente întrebuințate la facerea 

cârnațiior, etc., apoi frigare, ș. a.;
g) colecțiune de numiri de vite, de 

de cai, de câni etc.
Secț. IX. Cultura gradinei.

(§ 28) 1. Se va prezentă Legumăritul 
n instrumente de lucrat grădina, ca 

arșeul (dacă s’ar mai afla numai la vârf de 
fer), udătoare, greblă, ș. a.

2. Pomăritul, prin următoarele obiecte : 
cosor, răzuitoare de pomi, coșer de uscat 
poame, teasc pentru facerea mustului de 
poame, ș. a.; și

3. Cultura florilor: prin oale
ș. a.

obiceiuri, or

de

de flori,

Răsboiul ruso-iaponez.
cuprinde 
bute, bu-

joa.

Secț. X. Cultura viilor.
(§ 29) Această secțiune va 

următoarele obiecte: cosor, cadă, 
toiu, ciubăr, bot, lemn de călcat (zdromșit 
strugurii), sac de călcat, curcubetă, vadră 
veche, cânceu, instrumente pentru probarea 
vinului, căldărușe de fert rachiul (sistem 
vechio), etc.

Secț. XI. Pădurăritul.
(§ 30) Săcure, topor, firez, pluta, 

găr, etc.
Secț. XII. Stupăritul.

(§ 31) Aici se vor expune: coșnițâ de 
nuiele (de curpen, răchită, alun, paie, pa
pură din trunchiu de lemn și de scândură), 
instrumente de retezat stupii, tea~c de stors 
mierea și ceara, vase pentru ferberea cerei, 
vase de păstrat mierea, etc.

Secț. XIII. Cultura vermilor de mătasă.
(§ 32) Va cuprinde : instrumente pentru 

cultura vermilor de mătasă.
Secț. XIV. Industria agricolă.

(§ 33) în această secțiune se vor pre
zenta corfe de poame, de struguri, de gunoi 
și pentru alte trebuințe (din nuiele), leagăn 
de nuiele, coșuri de căruțe (din nuiele), 
leagăn de lemn, huiț (pentru culcarea copiilor 
în câmp); vase de lemn : ciubară, troace, ș. 
a.; rogojini, corfe de mână, de pane, ș a 
din papură ; pălării de paie; jucării de copii.

Secț. XV. Păstoritul.

(§ 34) Va cuprinde următoarele co- 
lecțiuni de obiecte de interes etnografic 
românesc:

1.
cari ii

a)
a.;

b)
strungarețe (ulcele), crintă, strâcurătoare 
(de lână) ș. a.;

c) unelte: linguri, cuțite, foarfeci pen
tru tuns, semne pentru înfierarea vitelor, 
clopote, ș. a.;

d; alte obiecte: arme de-ale ciobanilor, 
bățul, gluga, cojocui, fluerul, biciul, cremene, 
amnar, iască, opaiț, ș. a.

2. Strunga (din nuiele) cu toate părțile 
sale (in miniatură).

* /
(§ 35) Reuniunile și tovărășiile agri

cole din Sibiiu, Orăștie, Caransebeș etc., 
au fost invitate să expună: publicațiunile 
lor, foi, cărți, anuare și colecțiunile lor de 
obiecte de interes etnografic.

(§ 36) Despărțămintele Asociațiunii de 
asemenea au fost recercate a înzestra ace
ste secțiuni (VII—XIV) cu obiecte mai 
caracteristice de pe teritorul lor și îndeo
sebi despărțămintele Săliște și Mercurea 
(respective comunele Săliște și Poiana) au 
fost invitate deosebit să înzestreze și aran
jeze despărțământul păstoritului.

(§ 37) La fiecare obiect se va arăta 
numele lui, cum e folosit de popor.

la

Trei năi rusești la Manila.

Trei năi rusești, cari au luat parte 
lupta navală din strâmtoarea Coreei, 

au sosit la Manila (portul principal al
insulelor Filipine). Toate trei sunt ava
riate și au perdut 22 ofițeri și 45 ma
trozi, cari au murit, și 4 ofițeri și 131 
matrozi, cari au fost răniți. Toți ofițerii 
ruși, rămași în viață, spun, că Iaponezii 
au folosit în luptă un m a r e n u m ă r 
de năi submarine, cu ajutorul că
rora au provocat în flota rusă mare 
dizordine și catastrofa enormă.

Continuarea răsboiului.
Ziarele rusești «Nowoje Wremja» 

și «Nowosti Wjedomosti» pretind ener
gic continuarea răsboiului. «Nowoje 
Wremja» zice, că Rusia numai atunci 
e în adevăr bătută, dacă Iaponezii 
vin în Marea ostică și ocupă orașele 
Kronstadt și Petersburg. «Nowosti 
Wjedomosti» zice, că trebue decretată 
în toată Rusia starea de asediu, trebue 
încassate dări pentru răsboiu, trebue 
suprimată revoluția interioară și spre 
acest scop trebue instituită dictatura 
militară. Dacă în locul domnitorului 
autocrat vor luă reprezentanții popo
rului cârma în mână, Rusia se va 
prăpădi, precum s’a prăpădit flota lui 
Rosdestwenski.

La curtea din Petersburg a ajuns 
iarăși la putere și influință partidul 
răsboiului. înzadar a intervenit Witte 
la Țarul în favorul păcii, Țarul a ho- 
tărît continuarea răsboiului. Marele 
duce Nicolae Nicolaevici a spus Țaru
lui, că nimicirea flotei nu 
nimic, pentrucă Rusia nu 
maritimă, iar înfrângerilor 
giuria încă nu trebue să
mare însemnătate; trebuesc 
atrași Iaponezii în Siberia vestică și 
acolo vor fi bătuți cu ușurință. Țarul 

ascultat de partidul răsboiului.

Prinderea lui Rosdestwensky.
Ludovic Naudeau, coresponden

tul din Tokio al ziarului francez 
«Journal» publică detalii interesante 
despre prinderea lui Rosdestwensky.

Admiralul Rosdestwensky n’a cre
zut, că în strâmtoarea dela Tsusima 
se va întâlni cu întreagă flota japo
neză și astfel a căzut însuși jertfă 
eroarei sale.

în noaptea de 28 Mai trei năi ja
poneze căutau pe dușmanul. Erâ ne
gură deasă. Deodată ajunseră tustrele 
în linia năilor rusești și așâ de aproa
pe, încât gloanțele Rușilor sburau pe
ste capetele matrozilor japonezi. Iapo
nezii au pușcat torpilele lor în năile 
rusești și apoi au fugit. Năile rusești, 
pe când se scufundau, se pușcau reci
proc cu furie, necunoscându-se una pe 
alta în întunerec și în negura deasă. 
Dimineața aceleași 3 năi japoneze au 
observat 2 năi rusești și au început

înseamnâ 
e putere 
din Man- 
li-se dea 

numai

O stână în miniatură) și obiectele 
aparțin:
mobiliar: scaun, masă, icoană, cruce,

Ș-
vase: căldare, ciubară, putini, găleți,

a
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să le urmărească. Una din năile ru
sești urmărite a scăpat în negură. 
Cealaltă naie rusească s’a oprit în loc, 
dar fără să puște, din contră a arbo
rat steagul alb și steagul crucei roșii. 
Iaponezii au întrebat: ce voesc Rușii? 
Rușii au răspuns, că pe naia lor nu 
mai au nici cărbuni nici apă, și că pe 
bord se află 2 admirali. Câțiva ofițeri 
și matrozi iaponezi au mers pe bordul 
năii rusești și au aflat acolo șî pe ad- 
miralul Rosdestwenski rănit grav, ză
când fără simțire. Naia ruseasca a 
fost apoi transportată la Sas-ho și 
Rosdestwenski a rămas prisonier. Când 
Rosdestwenski și-a venit în simțiri, abia 
atunci a văzut tristul adevăr. De atunci 
Rosdestwenski s’a cufundat in tăcere 
adâncă și când crede, că se află sin
gur, plânge necontenit.

Catastrofa flotei rusești provine 
din următoarele cauze: negura, care 
a mascat flota iaponeză; apoi tot ne
gura, care a dispărut pe un moment 
și a favorizat pe Iaponezi în munca 
lor distrugătoare; soarele, care le ve- 
niâ Rușilor tocmai în față și-i conturba 
în acțiune ; lipsa de cărbuni; lipsa de 
muniție la flota lui Nebogatow; un 
nou model de torpile iaponeze, cu 
mult mai excelent ca al Rușilor ; tor- 
piloarele iaponeze s’au distins prin 
extraordinară cutezanță și celeritate 
în mișcare.

Informatiuni.»

Pentru expoziția din Sibiiu. Zilele tre
cute s’a luat hotărîrea, ca pentru adu
narea obiectelor ce vor fi expuse din 
Lugoj și jur să iee inițiativa Des
părțământul Lugoj al Asociațiunei, 
care va sortă obiectele și însoțindu-le 
cu indicațiunile necesare le va expedia 
la Sibiiu. în scopul acesta va lansă 
zilele aceste biroul Despărțământului 
Lugoj un apel cătră publicul român 
din Lugoj și jur. Aviz celor interesați.

Inaugurarea statuei lui Vasile Alecsandri 
la Iași s’a amânat pănă în Septembrie 
din cauza unor stricăciuni provenite în 
timpul lucrării statuei.

Cununia clironomului german. Alaltăeri 
a avut loc la Berlin cununia clirono- 
mului german Fridric Wilhelm cu 
principesa Cecilia de Mecklenburg- 
Schwerin. împăratul și Regele nostru 
a fost reprezentat la mărețele festivități, 
aranjate din acest incident, prin arhi
ducele clironom Francisc Ferdi
nand, Regele României prin principele 
clironom Ferdinand.

Procesul pentru mănăstirile gr.-or. De
unăzi s’a început la tribunalul din Bu
dapesta procesul cel mare in cauza 
mănăstirilor gr.-or. de pe teritoriul Un
gariei. Advocatul Dr. Emil B abeș din 
Budapesta, ca reprezentant al î. P. S. 
Sale metropolitului Mețianu și al P. 
S. Lor Ioan I. Pap episcop la Arad 
și Nicolae Popea episcop la Caranse
beș, a intentat proces contra patriarhu
lui sârbesc George Brancovici, con
tra episcopilor sârbești Dr. George 
Le ti ci din Timișoara și GavrilZme- 
i a no vi ci din Vârșeț, contra arhiman
dritului Isac D o s e n starețul mănâsti- 
rei gr.-orientale din Bezdin și contra 
ieromonahului Stefan Ni co li ci stare
țul mănăstirii greco-orientale din St. 
George, — 1) pentru stabilirea dreptului 
de proprietate, comun cu Sârbii, asupra 
celor 27 mănăstiri, cari se află în po
sesiunea bisericei gr.or. sârbești și sub 
jurisdicțiunea provizorie a acesteia; 2) 
pentru împărțirea proporționată a ace
stor mănăstiri și; 3) în special pentru 
trecerea în posesiunea și sub 
jurisdicțiunea bisericei gr.-or. 
române a mănăstirilor dela 
Bezdin, St. George și Mesici, 
împreună cu toate averile lor. 
Reprezentanții bisericei române gr.-or. 
în acțiunea prezentată susțin, că prin 
separațiunea ierarhică, întâmplată la 
1868, mănăstirile, cari încă trebuiau îm
părțite, au fost puse numai în mod 
provizor sub jurisdicțiunea patriarhului 
sârbesc, fără ca să’și fi perdut aceste 
mănăstiri caracterul de instituțiuni bi
sericești comune și astfel asupra lor 
n’a putut câștigă drept excluziv de pro
prietate sau jurisdicțiune biserica gr.- 
or. sârbească, sub jurisdicțiunea căreia 
au rămas mănăstirile — afară de cea 

din Hodoș-Bodrog — numai în mod 
provizor, adecă pănă se va face împăr
țirea lor prin învoială sau prin proces. 
Biserica gr.-or. română a șî anunțat la 
timpul seu congresului sârbesc preten- 
ziunea sa referitoare la împărțirea mă
năstirilor și a propus un mod echitabil 
de împărțire, cerând — afară de mă
năstirea Hodoș-Bodrog, care se află 
deja în posesiunea bisericei române 
gr.-or. — încă 3 mănăstiri: cea din 
Bezdin, St. George și Mesici, cari sunt 
situate pe teritoriu aproape curat ro
mânesc. Congresul bisericei gr.-or. sâr
bești întrunit la 1879 a declarat însă, 
că nu cedează bisericei române gr.-or., 
despărțite dela Sârbi, nici o mănăstire. 
Astfel a trebuit să fie intentat procesul. 
Valoarea celor 27 mănăstiri este de 
10,192.673 cor. 32 bani, valoarea mănă- 
stirei dela Hodoș-Bodrog, rămase în 
posesiunea bisericei române gr.-or., este 
de 215.968 cor. 40 bani, ear valoarea 
mănăstirilor dela Bezdin, St. George 
și Mesici. reclamate de biserica gr.-or. 
română, este de 1,273.540 cor. 62 bani. 
Acțiunea a fost prezentată în 16 Mai 
n. Referentul in acest proces este jude
cătorul A n d o r f f y.

Societatea maghiară culturală „Emke“. 
E bine să cunoaștem starea societății 
maghiare culturale ardelene <Emke>, 
pentru ca să vedem progresul, ce-1 
face, și să luăm șî noi pildă bună 
dela ea, ba noi cei asupriți ar trebui 
să jertfim mult mai mult pentru sco
purile noastre culturale, decât cum 
jertfesc Maghiarii răsfățați pentru ale 
lor. Societatea «Emke», care’și ține 
adunarea generală la 12 Iunie în Eli- 
sabetopole, are de prezent avere de 
3,136.486 cor. 14 bani, va să zică 
peste 3 milioane. Dela ultima adu
nare generală averea ei s’a sporit cu 
103.264 cor. bani gata. Venitul cel de
stinat excluziv pentru scopuri culturale 
e de 167.904 cor. Societatea a dat în 
anul societar trecut 52.017 cor. pentru 
școale de specialitate, 49.267 pentru 
școale poporale, 9938 cor. pentru gră
dini de copii, etc. «Emke» susține apoi 
181 biblioteci poporale, 112 reuniuni 
de cântare, 40 reuniuni de cetire pen
tru tineri. Interesant e să amintim, că 
«Emke» are enorm venit dela articlii 
de industrie fabricați în țeară; dela 
fabrica de chibrituri «Emke» din Timi
șoara are venit de 26.324 cor. 25 bani. 
Puterea formidabilă a societății «Emke» 
trebue să ne îndemne la jertfe înzecite 
pentru cultura noastră românească, ca 
nu cumva să fim mai târziu înghițiți 
de cultura maghiară, pentru care jert
fește «Emke» atât de mult.

Inventatorul curei de soare, Dr. Lah- 
m a n n, care a înființat șî un mare 
sanatoriu la Drezda, a murit în etate 
de 46 ani. Munca prea încordată l-a 
dus prea iute în mormânt, in sanato
riul seu Dr. Lahmann a vindecat pe 
mulți bolnavi de nervi prin metodul 
seu nou de cură.

Emigrarea la America. Emigrarea din 
Ungaria la America iarăși crește ra
pid. Săptămâna trecută au sosit la 
New-York 3969 ungureni și anume: 
1008 Maghiari, 1889 Slovaci, 555 Șvabi, 
474 Croați și 43 Români. Dintre emi- 
granții Români 2 s’au stabilit în statul 
New-York, 12 în Pennsylvania, 28 în 
Ohio și 1 in New-Yersey.

Regele Spaniei la Londra După mai 
multe zile petrecute la Paris, tinărul 
rege spaniol Alfonso s’a dus la Lon
dra, unde a sosit Luni în 5 Iunie. încă 
înaintea sosirei lui, ziarele mari en
gleze au scris articoli de bineventare. 
Ziarul «Temps» scrie, că regele Al
fonso se trage din una dintre cele 
mai mari familii domnitoare ale Eu
ropei, din familia Habsburgilor, 
și-i recomandă să-și ia ca exemplu de 
stăpânire înțeleaptă pe împ. Francisc 
Iosif, care e de prezent cel mai 
venerat suveran pe continen
tul european. împăratul Francisc 
Iosif a stăpânit cu efect peste 50 ani 
un imperiu, care e cu mult mai puțin 
omogen decât regatul Spaniei. El a 
acordat bisericei onoarea cuvenită, dar 
politicește a ținut-o în frâu și și-a pă
strat în mod minunat sângele rece în 
timpuri bune și rele. Acesta (împăra
tul Francisc Iosif) este o rudenie, a 
cărei domnie-model o poate cu mândrie 
imită orice principe. Noi voim în inte
resul Spaniei și al tinărului rege, ca 

exemplul împăratului Francisc Iosif să 
fie imitat. Numai astfel va fi în stare 
regele Alfonso să învingă pe cei mai 
mari doi dușmani ai Spaniei, anarhis
mul și clericalismul doritor de luptă, 
și în locul lor să deștepte acel spirit 
public serios, pe care se bazează în 
ultima instanță mărimea unei țeri.

Sfințire de steag, concert și teatru. Ti
nerimea română din Șasea - montană 
arangează o serie de festivități din 
incidentul sfințirei steagului bisericesc 
dăruit bisericei gr. or. române din 
Șasea de inteligența română de acolo. 
Festivitățile se încep în prima zi de 
Rusalii și se continuă Luni în 6|19 
Iunie (a doua zi de Rusalii), conform 
următorului program : I. Duminecă în 
518 Iunie a. c. seara la orele 8'/» con
duct de lampioane, serenadă de cor și 
orhestră la nașa steagului dna Cornelia 
Dr. Coca. II. Luni în 6;19 Iunie a. c. 
la orele 97» a. m. serviciu divin și 
procesiune la «Crucea dela oraș», 
unde va avea loc sfințirea steagului, 
(în decursul serviciului Dumnezeesc 
responzoriile le va cântă tinerimea 
română, sub conducerea dirigentului 
dl Traian Brătescu, iar la sfințirea 
steagului «Corul Reuniunei române de 
cânt și cetire» din loc, sub conducerea 
dlui dir. Nicolau Mircea). III. După 
ameazi la orele 3 excursiune în «Șu- 
șară». IV. Seara precis la orele 87, : 
«Concert și Teatru» în sala ote
lului «Valuțan». A) Concert: 1. Brăte
scu T.: «Motto» sextet, cor mixt. 2. 
Musicescu G.: «Fii ai României» cuin- 
tet, cor mixt. 3. Vorobchievici I. : 
«Doină doiniță», cuartet c. b. s. 4. 
Brătescu T. : «Despărțirea Basarabiei 
de România» sextet, cor mixt. 5. Vidu 
I.: «Din șezătoare», potpourri național, 
cuartet, cor bărbătesc. 6. Brătescu T.: 
«Marșul lui Stefan cel Mare», sextet, 
cor mixt. B) Teatru: «Unde dai și 
unde creapă», comedie în 2 acte 
de A. Coșmar, localizată de I. Popescu. 
Prețul intrării: locul I cor. 1.60, loc II 
cor. 1.20, loc de stat 80 b. Venitul curat 
este destinat pentru scopuri filantro
pice. Suprasolvirile se primesc cu mul- 
țămită și se vor publică în ziare.

Ministru bătut pe stradă în Belgrad 
s’a întâmplat alaltăeri un mare scandal 
înaintea teatrului național sârbesc. Mi
nistrul de justiție Nicolici s’a luat la 
bătaie cu fostul ministru president Pa- 
sici. Nicolici a dat o palmă fostului 
ministru, apoi l-a bătut strașnic 
cu bastonul. Bătrânul cărunt Pasici 
s’a apărat cu parapleul. Nicolici a apu
cat apoi de gât pe Pasici și l-a trântit 
la pământ lovindu’l fără cruțare. Mul
țimea adunată la început a ris, dar 
văzând în fine pericolul, a salvat pe 
Pasici. Nicolici și-a dat apoi demisia. 
Pricina scandalului este, că Pasici a 
batjocorit în foaia sa pe Nicolici, pen- 
trucă acesta a luat de nevastă o fată 
cu mult mai tinără decât el.

Dezertări ruși in Ungaria. Deunăzi a 
dezertat din armata rusească o întreagă 
companie de călăreți ruși cu oficeri cu 
tot. Toți acești dezertori, în număr de 
80. au intrat în Ungaria și o parte din 
ei a sosit la A -dțKubin și au întrat ca 
muncitori in o fabrică.

Ex-lex. In urma stării de ex-lex, în 
care se află țeara deja de 5 luni, s’a 
încassat din Ianuarie pănă în 1 Iunie 
în capitala țeni. Budapesta, cu 2‘, mi
lioane mai puțină dare decât in acelaș 
interval al anului trecut.

Noui cutremure ia Skutari. în orașul 
distrus Skutari din Dalmația s’au sim
țit in noaptea de Luni spre Marți încă 
zece cutremure de pământ, dintre 
cari 3 au fost puternice și însoțite de 
bubuituri. în jurul orașului pământul 
prezintă numeroase crepături. în multe 
locuri s’a aflat năsip vulcanic.

Anunțul funebral al soldațiior iaponezi. 
Ministrul iaponez de răsboiu a dispus, 
ca fiecare soldat, care merge în răsboiu, 
să primească câte o cartă poștală ilu
strată, artistic lucrată, și provăzută cu 
margini negre. Aceste cărți poștale for
mează — eventual — anunțul de moarte 
al soldațiior. Fiecare soldat scrie pe 
cartea primită adresa care-i convine. 
Murind soldatul, cameradul seu ia car
tea și o trimite la adresa ei. Astfel pă
rinții, rudeniile și prietinii soldațiior 
uciși primesc știre directă despre moar
tea soldațiior și păstrează aceste cărți 

ca pioase aduceri aminte despre moar
tea eroică a fiului, a rudeniei sau a 
prietinului.

Pe locul de lângă casarma 
artileriei se vor da xQnie reprezentațiuni de 
scene fi tablouri . mobile, fascinătoare și 
senzaționale, precum: Focmr» de Orleans, Răs- 
baial rsse-iapaacz. eu Prețuri modeste. Detalii 
M află pe pagina a 4-a.

9rtultămită.
9

Adânc emoționați de numeroa
sele acte de iubire și condolență 
ce ni-s’au arătat din tristul inci
dent al trecerii din viață a iubi
tului nostru fiu V a 1 e r i u, aducem 
mulțumită tuturor cari in aceste 
zile grele ne-au stat întru ajutor, 
ne-au mângâiat și au dat ultimul 
onor pământesc rămășițelor pă
mântești ale scumpului nostru 
defunct.

Lugoj, 1905.

Jalnicii părinți:

Maria și Dr. Va/eriu Branisce.

VARIETĂȚI.
»

Jumătate din soldații ruși nu 
știu scrie nici ceti. Din contră, dintre 
1000 soldați germani numai 7 nu știu 
ceti sau scrie.

Reclam ingenios. Un ziar din 
Londra a publicat următorul anunț: 
«Persoanele, cari se vor abona la 
foaia noastră, vor primi 2 daruri in
teresante : 1) Lista tuturor fetelor fru
moase și nemăritate din țară, cu zestrea 
poziția lor socială și portretele lor. 
2) Lista tuturor candidaților de însu
rătoare cu averea, poziția lor, etc.» în 
timp de 24 ore dela publicarea anun
țului s’au abonat oral, în scris, prin 
telegraf și telefon 10000 de bărbați și 
femei, ear în alte 24 ore istețul redac
tor a primit 100000 coroane bani pen
tru abonamente. Ștrengarul redactor 
însă n’a mai așteptat, ca abonanții 
să-și reclame listele și portretele, ci a 
fugit. Eră aproape să dea faliment și 
numai prin mijlocul acesta ingenios, 
putându-și procură o sumă mai mare 
de bani, a putut fugi în America. Re- 
mâne însă constatat un lucru: S’au 
abonat 8000 femei (candidate de mă
ritiș) și numai 2000 bărbați.

Cursul pieței Lugoj.
.. ....

o o e
arfa 3 «

U3
o 
Jh o Q ba

ni

Grâu prima calitate 90 15 20
> de mijloc .... 85 14 80

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 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 20
de mijloc .... 85 15 60

> nou................................ 10 — —
Făină 0............................................. 75 27 20

> prima................................ 72 26 40
» albă................................ 70 25 40
» brună ................................ 68 25 —

Orez................................................ 1- 40 —
Gris................................................ 80 32 —
Arpâcaș 70 36 —

: Mazăre........................................ 90 40 —
Linte................................................ 85 60 —
Fasole........................................ 80 34 —

I Mâlaiu mărunt .... 70 — —
Cartofi........................................ — 9 —
Fân prima calitate .... — 10 —

» de mijloc .... — 9 —
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

i > > » ii. » . . . — 1 12
i Unsoare de porc .... 1 68

Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin................................................ — 80 —
Spirt I.............................................. — 15 —

< II............................................... 14
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Bănyavolgy£C
stabiliment pentru cură naturală cu apă rece 
(și aplicațiuni Kneippiane) și loc pentru vilegiatură, 
= la Ora vița, Comitatul Caraș-Severin, lângă Marilla.------

Cătră nord-vest absolut scutit de vânt, fără praf, aer sănătos de 
munte, mai ales după ploaie este plin de miros de brad foarte sănă
tos și prielnic, un adevărat balzam pentru inimă și plumâni.

TJq y- X7Q este >mPrejmu’fâ de păduri întinse
Ct V 01^5 jf de ()rac[j este prevăzută cu toate 

aranjamentele moderne, are un bazen de scaldă în liber, de 70 m 
lung și 8 m. lat, cum nu se mai găsește altundeva Apă minunată 
de izvor și promenade nețermurite. Pentru distracția vizitatorilor 
este bine îngrijit cu muzică bună și stă la dispoziție un salon cu 
pian și muzicalii, diferite ziare și reviste germane și maghiare, popi- 
cărie, poteci pentru excursiuni cu priveliști admirabile etc.

Prețurile de locuință și întreținere au remațț cele vechi, moderate, 
astfel ca oricine să poată vizită stabilimentul.

Proprietarul este: FRANZ GRAU în Oravicza. 
Medic curant: I. BAUMANN.

Pentru indicațiuni și alte eventuale in formațiuni a se adresă la 
direcțiunea institutului posta Oravicza.
Nr. 115 (1—1).

începând din 10 Iunie n. se poate vedea zilnic 
lângă cazarma artileriei.

ZUToia. I ZSToix I

Bioscop-Kinematograf.
Cele mai mari și mai senzaționale curiozități. în special relevăm :

zzzzzzrzrzr- Fecioara de Orleans. 1 —
Răsboiul ruso-iaponez pe uscat și pe mare.

Lupta Iaponezilor dela Port-Arthur și Mukden etc. etc.
Afară de aceste se vor reprezenta mai multe opere de cele mai noui 

din toate părțile lumei, tablouri vii distractive, științifice și artistice.
Reprezentațiiiiii se țin: în zile de lucru după ameazi la orele 7 și 9 seara, 

Dumineca și In serbători dela 3 — 10 ore seara în fiecare ceas

Prețul locurilor: loc I 40 bani, loc II 30 bani, pentru copii și soldați 
20 bani.
Nr. 116 (2—l) _t 'ranCÎSC ZZZolcsei, proprietar.

Witta f&anilă Walușescu
Bâile-Erculane (Mehadia). t*

6501. es 66275905. tlkvi szâm. Dela primăriul orașului Lugoj.
,Nr. 4628

. i adm. 1905.tlkvi
Ărveresi hirdetmeny.

A lugosi kir. torvenyszek mint 
hatosâg kfizhirre teszi, hogy egyreszt Dr. 
Pârtos Jeno iigyved mâsrâszt Dr. Giupe ■ 
Aurel iigyved lugosi lakosok vegrehajta- 
toknak Lâzâr Gybrgyne sziil. Dragoi Mag- j 
doina ruzsinoszi lakos vegrehajtâst szenvedo ae(]jnța ținută în 23 Martie a. 
elleni elobbi javâra 120 kor. toke, ennek 
az 1904. evi Deczember ho 9-tol jâro 
6°|e kamatai, 46 kor. 80 fill, eddigi es 131 lor să se dee în arândă prin licita- 
kor. 60 filler ezennel megâllapitott, utobbi ijune minuendă și pe lângă condi- 
javâra 200 kor. toke ennek az 1904 evi'*.  l. .
Szeptember ho 26 napjâtol szamitandd' subșternute și ratificate prin;
5% kamatai 58 kor. 80 fill, per es vegre-' reprezentanța opidană. în scopul; 
hajtâsi mâr megâllapitott es ezennel 15 ■ exarâ,ndării se va ținea licitațiune' 
kor. 60 fillerben megâllapitott ârveres keresi i . t
valamint a meg felmerulendo koltsegek be-: minuenda CU oferte m scris, in 30 
hajtâsa vegett, tovâbbâ a lugosi Iparbank Iunie a. C- la 10 Ore a. m.
684 kor. toke s jâr., Domânyanczu Gyorgy; — -
80 kor. toke es jâr., Lâzâr Mâria ferj. Ignat I . ,
Nikolâene 95 kor. 90 fill, toke ugy 109 kor. m ta ofertele pro văzute cu timbru 
58 fill, toke es jâr. vegre Lâzâr Titiana de 1 coroană și cu vadiu de 3000 
tdke ugyr76t k^tTke fjâruUkaibdl 1116 = coroane. ltA subscrisul primar pănă 
kovetelesenek is vegrehajtâsi uton vald la termmul sus indicat.
behajtâsa vegett Lâzâr Gyorgyne sziil. Oferte întârziate sau defectuos 

se vor luă în consi-

Reprezentanța orașului Lugoj în 
c. a 

1 decis, ca curățirea și udarea strade-

Reflectanții sunt poftiți a’și îna-

behajtâsa vegett Lâzâr Gyorgyne sziil.
Dragoi Magdolna vegrehajtâst szenvedonek ,
a lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi hatosâga:<l Jus a c 1111 
teruletehez tartozo Ruzsinosz kozsegi 17. • derare. 
szâmu tjkvben A. I. 1. es 6—9 sorszâm 
alatt felvett ingatlanât 461 kor., tovâbbâ a ’ 
ruzsinoszi 142 szâmu tjkvben A. + 1. sorsz. 
alatt felvett ingatianbol ot illeto 
dot es ez utobbira Lâzâr ferj. Rosiu Mâria es;
Lâzâr Jânos birtokostârsak tulajdon juta-1 
lekât is 483 kor. kikiâltâsi ârban kiilon 
kiilon egeszben, az egyidejiileg kibocsâjtott în cancelaria senatorului opidan al 
ărveresi feltetelek ertelmeben c—------ " ' - - — -
944 kor. kikiâltâsi ârban az i

1905. evi jul. ho 21.-en d. e. 11 orakor |

_ ---- OferentulI 
i tul seu, că

% hânya-' detailate.
Condițiunile detailate se pot 

vedea, în decursul orelor oficioase

are să declare în ofer- 
cuuoaște condițiunile

, .... deRuzsinosz kozseg hâzânal megtartandd nyil- 
vânos ârveresena legtobbet igeronek sztikseg 
eseten a kikiâltâsi âron aiul îs elfogja adat.ni.;

Ărverelni kivânok tartoznak banat- ■ p 
penzul az ingatlanok kikiâltâsi ârânak20°|0 
keszpenzben, vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikiildott kezehez letenni, vagy az i

Villa de primul rang ~1 =
= pentru familii,
aranjată cn cel mai mare confort modern.

în nemijlocita apropiere cu fântâna arteziană; cea mai minunată 
priveliște.

Camere pentru familii și pentru particulari dela 1 cor. 60 în sus.
Serviciul prompt. Villa, mobiliarul și toată rufăria sunt cu totul 

noui.

Garantez cea mai exemplară curățenie.

Petru Valușescu,
proprietar.

V
Sezonul durează pănă la sfârșitul lui Septembrie.

candidat de advocat
care poate conduce singur cancelarie 
advocațială, se primește imediat la dl

Dr. Pahomiu Avraniescu 
advocat, Lugoj. 

Nr. 117 (3-1).

patentat....

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

oszszesen . n.lea Ladislau Balogh.
Ofertele sunt a se face pe timp' 
1 an.
Lugoj, la 31 Mai 1905.

Marsovszky,
primar. Nr. 10 tx — 431P. 19 (3-1).

ban a kikiildott kezehez letenni, vagy azi Pentru cancelaria subscrisului se 
annak elozetes biroi letetbe helyezest tanu-! cauță 
aito szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni. j

A vevo kbteles a vetelâr reszet az 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 11 VI 
tott 30 nap alatt a mâsodik '1» reszet H.AA 
ugyanazon naptoi szâmitott 60 nap alatt, 1 
a narmadik */,  reszet ugyancsak az ărve- 
res jogerore emelkedese napjâtol szcmitando 
90 nap alatt es âz ârveres napjâtol jâro 5’j0 
kamataival szabâlyszerii leteti kerveny mel- 
lett a lugosi kir. âllampenztâr mint biroi 
penztârba befizetni. A bânatpenz az utolso 
reszletbe fog beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresifelteteloket a hiva- 
talos orâk alatt a tkvi hatdsâgnâl ugyszin- 
ten Ruzsinosz kbzseg eloljărosâgânâl vagy a 
biroi kikiildottnel megtekinthetok.

Lugos, 1905. evi âpr. ho 13-ân.
Bagyîk

kir. trvszeki bird.

candidat
I

de advocat

I
I

intravilanul
I
I
: de sub numărul conscripțional 470 
din Lugojul-germân, se vinde din 
mână liberă.

Cu informațiuni servește d-nul 
Dr. Isidor Pop, advocat.

Nr. 112 (3—2).

se poate căpăta sg, 

în cantități mici și mari sg, 

la ferăria sgsgsgag

Haberehin

Lugojul-român —-

Nr. 114 (1 — 1)

I 
cu praxă, care e în stare să-mi 
conducă cancelaria, sau un jiCLcLe! 
penzionat pe timp mai în
delungat. Nr. 109 (5-4). adminjstrarea pădurilor> regularea

proprietății, contractul din 1872 și 
pacea judecătorească din 1890, cu 

: ordonanțe de executare și explicări. 
;De Dr. Victor Onișor. Bistrița, 1905. 
i Tipografia G. Matheiu. Prețul 80 bani.

Tipografia Carol Traunfellner. — Lnoni

Cărți si reviste
Intrate la redacția farului ,.D r a p e 1 u 1“.

Am primit:
Legile grănițerilor năsăudeni despre 

administrarea pădurilor, 
proprietății, contractul din

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

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

Dr. Nicolae Șerban, 
advocat.


