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în aceste ore știute, când bise- 
ricele Răsăritului se pregătesc a 
serba coborirea Duhului sfânt asupra 
învățăceilor, ca luminați de acesta 
să profeseze lutuei pacea învăță
turilor divine; când natura reînviată 
ajunge apogeul desfășurării forțelor 
sale creeatoare și productive: când 
liniștea sufletească este de o 
potrivă un postulat al învățăturii 
creștinești și al intuițiunei naturei... 
auzim bâtându-se alarm, că dreptu
rile constituționale ale ferii sunt 
în primejdie!

Țeara obosită de lunga serie de 
crize, provocate prin meșteșugirile 
unui șovinism nesățios, privește în 
jur spăriată, ca trezită din un vis 
lung și urît. Ce este, ce s’a întâm
plat?! Ce tulbură dorul de liniște 
și pace al populațiunei mult frămân
tate!

«Vine absolutismul!». Așa 
ni-se strigă! Și fără voie ne vine 
în minte fabula despre băiatul răz
leț, care de sburdat ce eră tot 
alarma în van satul că vine lupul. 
Sătenii, doritori a-și apără avutul, 
au sărit odată, de două ori să alunge 
fiara amenințătoare; convingându-se 
însă că alarmul a fost orb, nu au 
mai crezut alarmărilor noui și când 
a venit de fapt lupul... nime n’a 
mai fost pregătit de apărare.

Ni-e teamă, că țeara tot astfel 
are să o pată cu alarmările oarbe 
ale politicei saturate de cel mai in
solent șovinism, pană ce odată — 
tocită și obosită — se va pomeni 
în plin absolutism. Deja înțe
lepciunea scholaștilor ne spune. < â 
nu este bine a zugrăvi pe dracul 
pe părete!

La ce atât alarm acum?!

Să ne aducem aminte.
— Mic adaus la istoria jubilară a Reuniunei 
româno de muzică din Sibiiu, după un pă

trar de veac dela înființarea sa. —

= Foiță originală a «Drapelului».

Joi în 26 Mai v. a. c. reuniunea de 
muzică din Sibiiu și-a serbat jubileul 
unui pătrar de veac dela înființarea sa, 
conform programului publicat. La 9 ore 
a. m. liturgie festivă, la 11 ore actul 
festiv cu cântări și vorbire ocazională 
și sara la 77» ore concert festiv.

Toate au reușit de minune. Și atât 
concertul festiv, cât șî noua operă po- 
porală-română «Moșul Ciocârlan», 
excelenta compoziție a dlui Tudor ca
valer de Flondor, au dat, în modul 
cum au fost executate, dovezi netăgă
duite despre dibăcia și perfecțiunea la 
care a ajuns această reuniune în scur
tul interval de un pătrar de secol.

Concertul a constat mai numai din 
piese poporale românești, interpretate 
și executate cu o preciziune admirabilă, 
astfel încât au stârnit admirațiunea,

Adevărat, că țeara se guvernează 
aproape de o jumătate de an fără 
buget legal, ceea-ce aduce mult cu 
absolutismul, dar aceasta nu mai e 
lucru nou. Starea de «ex-lex» — 
grație lipsei de conștiențiozitate a 
cercurilor șoviniste — s’a încetățe
nit deja în Ungaria aproape ca in- 
stituțiune de drept public!

Când înainte de aceasta cu un 
lustru și mai bine, s’a ivit pe vre
mea lui Bănffy fantoma «ex- 
lex»-ului pentru prima dată, a tre
sărit țeara de spaimă. Ce va fi?! 
în visteria statului nu va întră și 
din ea nu va eși nici un ban! Se 
vor sista toate plățile! Aparatul ad
ministrativ, justițiar, financiar etc. 
va încetă Se va opri comunicația! 
Etc. etc. etc. Spaima eră mare! 
Ideea «ex-lex»-ului eră înfiorătoare!

Astăzi nime nu se mai spărie 
de «ex-lex». S’a deprins țeara cu 
starea aceasta ca și calul de postă 
cu bătaia. Dările se încasează, plă
țile se fac înainte. Funcționează 
toate instituțiunile publice. Merg 
trenurile conform circularului. Ni
mic deosebit. Prins de scurt, nu 
știu, dacă ar putea spune bietul 
cetățean haranguat că ce este deo
sebirea între «lex» și «ex-lex»?!

Cetățeanul observator ar putea 
zice, că «ex-lex»-ul este școala 
pregătitoare pentru absolu
tism. pentru absoluta lipsire a ce
tățeanului de drepturi în conduce
rea afacerilor publice.

Dar nu pentru această tocire 
a eonștienței drepturilor cetățenești 
se bate alarm, căci la urma urme
lor tocmai alarmătorii gălăgioși 
poartă vina la această stare.

Alta e cauza alarmei.
Maj. Sa a numit pe baronul 

Fejervărv ministru president al 
chiar a străinilor, cari de veacuri se 
ocupă cu muzica...

Opera «Moșul Ciocârlan» reprezen
tată Vineri, Sâmbătă și Duminecă pe 
scena teatrului orășenesc, deșî nu con
stă numai din motive naționale, e atât 
de drăgălașă și atât de fermecătoare, 
încât captivează și delectează necondi
ționat. Ea e o compoziție de multă va
loare, atât în ceea-ce privește libretul, 
cât șl în privința cuprinsului ei mnzical. 
«Moșul Ciocârlan» e negreșit cea mai 
bună compoziție, dintre câte le 
avem noi pănâ acuma. Ba mă încumet 
a zice, că această operetă întrece mult 
compozițiile străine de azi, deșî nu s’ar 
putea zice că ea ar fi rămas de tot ne- 
influințată de ele.

Caracterul românesc național în 
«Moșul Ciocârlan» zace mai mult în li
bretul ei, în limbă și costumele ei. Va
loarea muzicală a operei «Moșul Cio
cârlan» însă e netăgăduită și fără pri
vire la caracterul ei național.

Astfel deci serbarea jubilară a reu- 
niunei române de muzică din Sibiiu 
ne-a dat ocaziune să ne convingem ce 
progrese am făcut noi în restimp de 
25 de ani, nu numai pe terenul exercierii 
muzicei, ci chiar șî pe cel al literaturei 
muzicale.

Un lucru însă ași voi să nu treacă 
cu vederea cu această ocaziune. Și 

Ungariei, în fruntea unui cabinet 
neparlamentar și lipsit de colorit 
politic.

Sâfie aceasta întru adevăr 
alarmanta primejdie pentru consti- 
tuțiune?! Să fie aceasta începutul 
faptic al absolutismului și al revo- 
luțiunei de sus?!

Iată unde zace simburele fabulei 
despre băiatul zburdalnic, care 
alarmează în van satul că vine 
lupul !

Cine privește nepreocupat la 
desfășurarea evenimentelor, nu poate 
consideră această numire decât ca 
o încercare loială a M. Sale 
dea îndruma o acțiune toc
mai pentru salvarea consti
tuționalismului, adânc compro- 
mitat chiar de aceia, cari para
dează necontenit cu postulatele 
constituțiunei. fără să-și dee seamă 
ori chiar fără să le pese, că pro
voacă o criză fatală tocmai pentru 
mult lăudatul lor constitutionalism.A

Insolența șovinistă a provocat 
dizolvarea dietei înainte de vreme 
și publicarea alegerilor noui în ca
pul ernii. Rezultatul întâmplător 
al acestor alegeri a fost eșirea la 
suprafață a unor elemente ca în- 

’vingători, cari n’au fost nici pe 
departe pregătite a luă pute
rea în mână.

De aproape cinci luni decurg 
zadarnice încercări de a creeâ un 
program de guvernament cu con
cursul ambilor factori constituțio
nali, al Coroanei și legislațiunei.

Prevenirea prudentă și tacticoasă 
a Coroanei s’a isbit de noianul de 
lozince iresponsabile, cari constitue 
astăzi atmosfera politică ce pla
nează nu asupra țerii, ci asupra 
-■mptuosului palat al legislațiunei 
din Budapesta. Beția de vorbe a 
sugrumat judecata calmă și cum- 

acesta este: că deșî reuniunea română 
de muzică din Sibiiu în adevăr s’a în
ființat numai înainte cu 25 ani, cultiva
rea muzicei aici la noi s’a început cu 
mult mai înainte și anume deja prin 
anii 1860.1.

Pe timpul acela mult regretatul 
loan Dragomir, — după cât știu eu, 
primul cântăreț român de valoare, pe 
care marele Șaguna» însuși l-a cre- 
-cut anume în scopul promovării 
muzicei naționale și biseri
cești, care însă durere în floarea 
vieței sale a reposat — acest Dragomir 
deja prin anii 1860/1 a fost înființat aici 
în Sibiiu un cor bărbătesc, care se 
recrută din juriștii și teologii de pe 
aeele vremuri, trecuți azi mai toți la 
eternitate.

Acest cor căruia îi aparțineau pe 
acele vremuri regretații: Nicolae S t r ă - 
voiu mai târziu advocat în Brașov, 
loan Bădilă jude la tribunalul din 
Sibiiu, Dr. Aurel Brote directorul 
Transilvaniei, Mihail Dob o jude în 
Orăștie, Augustin Muntean advocat 
în Dej, Moise B r a n i s c e protopretor, 
Moise Topârcean — vestitul bas — 
și alții, ear dintre cei ce mai trăesc azi : 
părintele C u n ț a n actualul profesor de 
muzică bisericească la seminariul An- 
dreian, profesorul Corn șa, advocatul 
și fiscalul consistorial Preda, judele 

pătată a puținilor, cari mai aveau 
ceva couștiență a responzabilității 
ce apasă umerii lor.

Deodată cu falimentul sistemului 
vechiu s’a declarat și falimentul 
sistemului nou — tot atât de nefi
resc ca și cel vechiu — căci inau
guratorii erei «noui» s’au dovedit 
incapabili a se avântă la înălțimea 
reclamată de postulatele situațiunei 
creeate în mod neașteptat, dar de 
tot firesc !

Guvernul vechiu a vegetat cum 
a putut vre-o cinci luni și mai 
bine, fără ca să mai poată răspunde 
condițiilor parlamentare, așteptând 
ceas de ceas absolvarea sa. Ca 
guvern, trântit la alegeri, nu mai 
avea rost să rămână la cârmă. Iar 
din sinul învingătorilor nu s’a pu
tut — pe lângă toate stăruințele 
Coroanei — formă pănă acum un 
guvern. Mașinăria țerii nu putea 
însă rămâneă fără guvern. Iată 
deci rostul guvernului Fejăr- 
văry, chemat să gireze afacerile 
curente, pănă ce vor cădea de 
acord cei doi factori constituțio
nali, Coroana și legislația, asupra 
unui program de guvernament, in- 
dispenzabila bază a unui cabinet 
cu șanse de trăinicie.

Nu stăm deci acum în fața 
unei lovituri contra constituțiunei 
și peste tot primejdia nu vine de 
sus, ci din partea acelora, cari 
pozând acum pe reprezentanții vo
inței «nestrămutate» a țerii, nu mai 
cunosc margini în asmuțarea in
stinctelor brutale ale masselor.

Noi, Românii, ca și peste tot 
naționalitățile scoase cu forța din 
cadrele vieții constituționale, privim 
cu adâncă îngrijire la lucrurile ce 
se desfășură în jurul nostru, căci 
vedem căzând rând pe rând toate 
redutele apărării noastre naționale, 

în penziune Alexie On i țiu și alții; — 
acest cor încă pe acele vremuri se ocupă 
serios cu muzica și își ținea probele 
sale regulate. Corul menționat, deși nu 
sub numirea pretenzivă de concert, a 
aranjat mai întâiu sub conducerea lui 
loan Dragomir, mai târziu apoi sub 
a lui Dr. Aurel Brote producțiuni 
muzicale românești și a cultivat și pro
movat muzica națională pănă la înfiin
țarea reuniunei române de muzică de 
azi, care nu este altceva decât fiica 
isvorită din asociațiu nea de 
muzică, fără nume, de mai îna
inte.

Era deci bine, dacă cu ocaziunea 
jubileului seu de 25 ani, reuniunea de 
muzică de azi își aducea aminte de 
antecesora sa și batăr cu câteva cuvinte 
șî pentru istorie făcea amintire de ea. 
Dar n’a făcut-o. Și dacă n’a făcut-o o 
fac eu cel ce scriu aceste șire, pentru 
ca posteritatea să fie orientată și pen
tru ca să constat un adevăr neîndoelnic.

Sibiiu, la 11 Iunie 1905 st. n.

Un participant 
la serbările jubilare. 



căci adevăratele noastre redute de 
apărare se bazează toate pe stric ta 
legalitate și genuinul con
stituționalism.

De nenumărate-ori am strigat 
luptacilor amețiți de himere șovi- 
niste, să nu submineze legalitatea și 
să nu dărime valurile constituțiu- 
nei, căci nu numai pe noi ne pierd, 
ci duc orbiș întreaga țeară la pier
zare Zadarnic le-am strigat și za
darnic le strigăm. Ei mână nebu
nește spre catastrofa inevitabilă.

Prin alarmul nesocotit și asmu- 
țările păcătoase nu duc la altceva, 
decât la zădărnicirea tuturor în
cercărilor loiale de a restabili func
ționarea normală a aparatului con
stituțional, alterat și păgubit nu 
de eri-alaltăeri, ci de când s’a în
ceput nenorocitul experiment de-al 
pune în serviciul unei singure pă
turi a țerii, exchizând cu forța 
majoritatea țerii dela participarea 
la viața publică.

Și dacă în aceste zile de grea 
cumpănă pentru patria noastră are 
poporul român o dorință ferbinte, 
aceasta este restabilirea celui mai 
genuin constituționalism, ca toate 
popoarele țerii, egale în drepturi 
și datorințe, să stabilească pentru 
toate vremurile, bune și rele, a r- 
monia condițiilor de exi
stență națională cu postu
latele suveranității statului 
în toate direcțiile.

Ajunsă această țintă, va putea 
și țeara serba Rusaliile existenței 
sale. Pănă atunci nu!

«s>43825®»-

Inchiderea sesiunei corpurilor le
giuitoare române. Mercuri la 14 Iunie 
n. a fost închisă prin mesagiu regal 
sesiunea corpurilor legiuitoare ale Ro
mâniei. Regele își exprimă în mesagiul 
de Tron mulțămirea sa pentru lucrările 
săvârșite în această sesiune din partea 
parlamentului conservator. Amintește 
legile și reformele mai importante, vo
tate de curând. Mesagiul conține apoi 
un pasagiu despre succesul în che
stiunea macedo-română și ac
centuează că după muncă de 40 ani 
s’a făcut un pas deciziv pentru eman
ciparea politică, culturală și 
religioasă a Românilor ce se 
află sub dominațiune tur
cească. La finea mesagiului Regele 
își exprimă convingerea, că în viitorul 
period de legislațiune corpurile legiui
toare conservative vor continuă cu 
aceiași iubire de patrie opera în
cepută.

Ministeriul Fejervâry.
Precum am anunțat în nrul trecut, 

ministeriul Fejervâry e deja format 
gata și în curând (probabil Luni) va 
urmă numirea lui oficială din partea 
Maj. Sale și publicarea autografelor 
de numire în foaia oficială.

Alaltăeri a fost bar. Fejervâry 
în audiență la Maj. Sa, ca să ceară 
aprobarea prealabilă a Maj. Sale pen
tru planul de acțiune al noului 
guvern. Se svonește, că planul de ac
țiune al guvernului imparlamentar Fe
jervâry este următorul:

Guvernul se va prezentă Marți 
sau Mercuri dietei și premierul Fejer
vâry va da declarațiunea, că numirea 
noului guvern s’a făcut cu scopul ca 
să fie asigurată conducerea necontur
bată a administrațiunei țerii și activi
tatea neîmpedecată a mașinăriei statu
lui. Va învitâ apoi pe toate partidele, 
cari se nizuesc la susținerea comuni
tății cu Austria și cari țin de valabilă 
constituția din 1867 depusă în legile 
țerii, ca să satisfacă îndatoririlor ce le 
au în urma transacției cu Austria și 
datorințelor constituționale față de țară. 

Cu alte cuvinte: guvernul va cere ca 
dieta să exmită comisie pentru stabili
rea cuotei și să voteze contingentpl 
militar și indemnitatea bugetară. în 
fine va rugă partidele dietale să caute 
cale și mod pentru descurcarea defini
tivă. Va accentua premierul Fejervâry 
șî aceea, că guvernul actual e numai 
guvern de transiție, care va 
conlucra din toate puterile sale pentru 
restabilirea înțelegerei reciproce 
între Rege și națiune.

E aproape cert, că guvernul Fe
jervâry va aduce șl unele concesiuni 
principiale din partea Coroa
nei pe seama Maghiarilor, concesiuni 
cari însă — de sigur — nu vor mul- 
țămi șovinismul potențat, ce dominează 
de prezent dieta.

Se susține, că Fejervâry are deja 
în buzunar autograful p. î., prin care 
va fi ajurnată dieta pe timp nelimitat 
și în caz că majoritatea dietei nu va 
voi să asculte declarațiunea guvernu
lui sau va încercă să dea guvernului 
vot de neîncredere, baronul Fe
jervâry va ajurnă imediat dieta 
prin autograf regal.

Ce va urmă după ajurnarea dietei, 
nu se poate prevedea. Baronul Fejer
vâry a declarat după audiență cores
pondenților de ziare, că dacă dieta va 
refuză guvernului votarea proectelor 
urgente pentru satisfacerea necesită
ților de stat, va primi el dela țeară 
pe altă cale dare și recruți.

Comitetul executiv al partidelor co- 
aliate va ținea Luni sau Marți confe
rință, spre a decide: ce atitudine să 
ia față de guvernul Fejervâry și în ce 
mod să-i voteze guvernului neîncre
dere.

— Reflexii politice din voiagiu —

De Dr. George Jellinek, 
Profesor la Universitatea din Heidelberg.

(2)
Și de altfel îi auzi foarte des pe 

Unguri așezând parlamentul lor ală
turea cu cel englez, atribuindu-i putere 
și importanță egală ca șî acestuia. 
Aceasta au exprimat-o șl pentru ve
dere. Cine pășește în halele adunării 
legislative ungare, poate fi sedus a 
crede, că este transpus la malul Them- 
sei, atât de mult aduce construcția 
dela Dunăre cu mândrul palat dela 
Westminster. Asemănarea construcții
lor are să învite la reflexii asupra 
asemănării sorții politice a celor două 
națiuni. Aici ca șî acolo un monument 
al luptelor mari dintre potestatea re
gală și libertatea poporului, precum șî 
un simbol care profesează viitorului 
stabilitatea dominațiunei libertății. Dar 
prin înaltele ferestri ale pompoaselor 
săli noui cade privirea dincolo de pu
ternicul fluviu asupra castelului regal 
ce se înalță majestos în Buda, nease
mănat mai frumos decât liniile plane 
neguroase și afumate ale Londonului 
de sud dincolo de malul Themsei, vă
zute din Westminster.

Involuntar se ridică înaintea ochiu
lui privitorului imaginea luptei mari. 
Tocmai pe vremea, când se temea par
lamentul englez de trupele mercenare 
ale lui Iacob II și se gândiâ la scă
parea pentru totdeauna de sub tirănia 
Stuarților, asediau șî trupe armate 
străine fortăreața dela Buda. Erau «im
perialii», cari la 1686 au spart fortă
reața Turcilor și au ferit Ungaria de 
rușinea a rămânea un stat vazal al 
Porții. «Revoluțiunea glorioasă» din 
Anglia ia măsuri pentru toate timpu
rile, ca haiduci străini să nu mai poată 
periclita drepturile și libertățile Engle
zilor; un an mai înainte însă mulțu
mește dieta ungurească împă- 
ratului pentru eliberare a, ce i-a 
adus-o cu trupele lui, și schimbă țeara 
electorală în o țeară ereditară. 
Eată deci, că pe lângă analogii există 
șî deosebiri nu neimportante în 
istoria celor două state.

Chestiunea dreptului de stat un
gar ascunde șî pentru mine un interes 
de natura cea mai personală. Marea și 
merituoasa întreprindere, care a fost 
fondată înainte de aceasta cu aproape 

un sfert de veac de Enric de M ar- 
quardsen, Compendiul dreptu
lui public, care avea să conțină ex
punerea dreptului public al tuturor 
statelor cu civilizație apuseană, lucrat 
de specialiști competenți, aparținători 
de regulă națiunilor din chestiune, 
este general cunoscută în cercul poli- 
ticianilor și al profesorilor de drept 
public, ca indispenzabil ajutor pentru 
cunoașterea raporturilor interioare ale 
statelor civilizate.

După moartea lui Marquardsen au 
luat asupra-le Max de S e y d e 1 și Ro
bert Piloty conducerea acestui mare 
op colectiv și după prea timpuria de
codare a lui Seydel am intrat eu în 
locul lui. Dar nici astăzi nu suntem în 
situațiunea a putea pune în vedere si
gură terminarea operei, deșî dreptul 
public al celor mai multe state euro
pene se află deja în mâna publicului. 
Din colecție lipsesc tinerele state din 
Balcani și... Ungaria.

Și nu se poate băgă vină redac- 
țiunei că lipsește Ungaria, pe când ex
punerea dreptului public austriac a 
apărut deja în a treia edițiune. Re- 
dacțiunea a căutat necontenit un cola
borator cu vază pentru dreptul țerilor 
coroanei Sftului Stefan și mai mult 
decât un contract de editură zace as
cuns în arhive. Și astăzi căutăm — 
aproape fără speranță — un bărbat, 
care va rezolvă de fapt ghici tur a 
dreptului de stat ungar. Ni-s’a 
promis în destul, dar nici odată nu s’a 
luat în serios împlinirea promisiune!.

Să o spunem deci pe față, că ce 
considerăm noi toți, cari cunoaștem sta
rea lucrului, drept cauza faptului demn 
de remarcat, că pe când Francia, Italia, 
Svedia-Norvegia, Spania, Belgia etc. 
etc. ne-au dat monografii consistente 
despre structura statelor lor, n u m a i 
Ungaria a întârziat și mai în
târzie încă cu aceasta. Noi cre
dem, că nu cutează, ori cel puțin 
nu consideră ca oportun a da 
pradă privirilor profane ale Europei 
secretele dreptului de stat ungar în o 
limbă universală. Un op despre drep
tul de stat ungar, lucrat de un spe
cialist distins și publicat (fie șî în tra
ducere) în limba germană, ar produce 
fără îndoială pretutindeni mare sen
zație și Maghiarii nu i-ar mai puteâ 
reproșa necunoașterea și falza inter
pretare, cum reproșează aceasta expu
nerilor, lor incomode, din condeiul scrii
torilor nemaghiari.

Un asemenea op ar fi însă supus 
șl criticei nemaghiare, care de sigur 
nu ar procedă din convingerea, că 
toate postulatele temporale cari cores
pund patriotismului maghiar sunt șî 
deducțiile corecte al dreptului public 
istoric. Isvorul nesecat al dreptului un
gar, din care curge în mod miraculos 
totdeauna aceea, ce îneacă fără urmă 
postulatele incomode, nu ar mai puteâ 
clocoti în mod așa pompos. De aceea 
ne pare de înțeles, dacă doctrina Mon
roe maghiară se formulează astfel: 
Dreptul public ungar numai 
pentru Maghiari!

(Finea va urmă.)

Răsboiul ruso-iaponez.
Lupta decizivă.

în Mangiuria s’a început o nouă 
luptă, mare. Aripa stângă a armatei 
rusești a trebuit să se retragă din- 
naintea trupelor iaponeze. Iaponezii 
au împresurat o diviziune rusească 
de cavalerie.

Condițiunile de pace.

Ziarul parisian < Eclair» a reușit 
să afle condițiunile de pace ale Rusiei 
și ale Iaponiei și anume:

Condițiunile Iaponiei sunt:
1. 1250 milioane ruble despă

gubire de răsboiu.
2. Protectoratul Iaponiei asupra 

Coreei, în fruntea căreia să stea un 
vicerege și administrația să fie iapo- 
neză, iar porturile coreeane să fie ocu
pate de marina iaponeză.

3. Mangiuria să fie redată Chinei, 
dar să stea sub protectoratul militar 
și administrativ al Iaponiei.

4. Port-Arthur să fie cedat Iaponiei, 
asemenea șî calea ferată mangiuriană.

5. Linia ferată transsiberiană să 
fie deschisă pentru comerciul interna
țional.

6. Fortăreața Wladiwostok să fie 
dărimată.

7. Insula Sahalin să fie cedată 
Iaponiei.

8. Toate năile rusești, internate în 
decursul răsboiului în porturi neutrale, 
să fie predate Iaponiei.

9. Rusia să se deoblige, că in curs 
de 20 ani năi rusești nu vor apare in 
marea iaponeză și în Oceanul Pacific

10. Iaponia ține ocupat Wladiwo- 
stokul și părțile de lângă mare ale re- 
giunei Amur pănă ce Rusia va plăti 
despăgubirea de răsboiu.

Condițiunile Rusiei:

1. Rusia nu plătește despăgu
bire de răsboiu, ci mai bine continuă 
răsboiul pănă în infinit.

2. Rusia nu predă Iaponiei năile 
rusești internate în decursul răsboiulu. 
în porturile neutrale.

3. Rusia nu primește condițiunea, 
ca în curs de 20 ani să nu trimită 
vase de răsboiu în Extremul Orient.

4. Celelalte condițiuni ale Iaponiei 
—cu unele modificațiuni — le primește.

Șansele păcii.
Fiind mari divergențe între condi

țiunile de pace ale Rusiei și Iaponiei, 
nu e speranță de pace în timp apro
piat. Iaponia nu voește nici armistițiu, 
pănă ce Rusia nu primește în principiu 
condițiunile principale de pace ale Ia
poniei. De altă parte s’a ținut la 
Țarskoje-Selo nou consiliu de răsboiu, 
în care unii au pretins continuarea 
răsboiului. Pentru răsboiu au fost: 
marele duce Nicolaevici, ministrul 
de răsboiu Sacha row și generalul 
Grippen berg. Pentru pace au fost: 
marii duci Wladimir Alexis și 
Alexandru Mihajlovits și ministrul 
de marină A v e 11 a n.

Și totuși o telegramă mai noua 
anunță, că Rusia va fi silită să închee 
cât mai curând pace, pentrucă ministrul 
rus de finanțe a declarat, că dacă se 
va continuă răsboiul, el nu mai pri
mește responzabilitatea pentru finan
țele țerii, iar generalul suprem Lene- 
w i t s a fost necesitat să împuște su
medenie de soldați și ofițeri ai sei, 
cari s’au revoltat și au făcut propa
gandă contra răsboiului. Se anunță în 
mod privat, că Leneivits a împușcat 
150 soldați și ofițeri.

Locul conferenței pentru pace.

Se anunță în mod oficial, că locul 
de întâlnire al plenipotențiaților ruși 
și iaponezi, cari vor începe pertrac
tările de pace, va fi orașul Was
hington.

Informatiuni.
J

Din cauza sftelor serbători va apărea 
proximul număr al ziarului nostru 
Miercuri seara, purtând datul de Joi 
9,22 Iunie.

Regele la Budapesta. Mâne, Duminecă, 
sosește la Budapesta Maj. Sa împăra
tul și Regele nostru, ca să ia parte la 
înmormântarea arhiducelui Iosif, care 
va avea loc Luni. După înmormân
tare, Maj. Sa se va întoarce încă Luni 
la Viena.

Logodnă princiară. Alaltăeri a avut 
loc la Windsor (Anglia) logodna prin
țului Gustav de Suedia cu princi
pesa Margareta de Connaught. Din 
acest prilej a fost numit regele Oskar 
al Suediei admirai al flotei engleze.

f Dr. George Ilea, advocat în Cluj 
și unul dintre apărătorii acuzaților în 
procesul Memorandului la 1894, a în
cetat Luni din viață. Dr. George Ilea 
a fost tată de familie exemplar, Român 
verde, și a luat parte la numeroase 
manifestații culturale și naționale ro
mânești. Fie-i țărina ușoară și memoria 
binecuvântată.

t Sabina Maniu, sora dlui Dr. Cassiu 
Maniu advocat în Cluj și a dlui Dr. 
Iuliu Maniu, advocat în Blaj, a răposat 
la 13 Iunie n. în Blaj după lungi și



grele suferințe, provăzută cu sf. taine, 
înmormântarea a avut loc la 15 Iunie 
n. în cimiteriul comun dela Blaj. Odih
nească în pace!

t Augusta Missits de Zamobor n. Szerb, 
văduva defunctului primar al Lipovei 
ti mama tinerului adv. Dr. Constantin 
Missits, a încetat din viață Joi la 
Lipova după grele și îndelungate su
ferințe în etate de 57 ani. înmormân
tarea s’a făcut eri, Vineri, d. m. după 
ritul greco-oriental, depunându-se ră
mășițele pământești spre eternă odih
nă în capela familiară din cimiteriul 
greco-oriental român din Lipova. 
Pe defuncta o deplânge, afară de sin
gurul fiiu, fratele George Szerb 
deputat dietal, cumnatul Constantin 
B r â n d u ș proprietar în Lugoj, pre
cum șî numeroși consângeni. Fie-i 
odihna ușoară și memoria binecu
vântată !

t Silvia Cirlea n. Rusu. soția dlui Mi
halți Cirlea, notar public regesc în 
Abrud, a încetat din viață la 13 Iunie 
n. după un morb greu, în etate de 42 
ani, împărtășită cu sf. taine. Rămășițele 
pământești au fost transportate la Vi- 
draseu și în 16 Iunie n. au fost depuse 
spre vecinică odihnă în cripta familiară. 
-Odihnească în pace!

înmormântarea arhiducelui losif va avea 
loc Luni în 19 Iunie n. la Budapesta. 
Cadavrul va fi transportat la Buda și 
așezat pe catafalc în capela Sf. Stefan 
din palatul regal din Buda. Cadavrul 
nu va fi înbalsamat. La înmormântare 
vor fi reprezentate oficios : Casa Mag
naților, dieta, orașul Budapesta, reu
niunea de policlinică din Budapesta, 
Academia, etc. etc.

Alegere de preot reformat în Lugoj. 
Comuna bisericească reformată din 
Lugoj, înființată de curând, și-a ales 
paroh pe Pap Lajos, preot in Szeg- 
halm.

Adunarea «Schulverein>-ului german. Re
uniunea școlară germană din Austria, 
așă numitul «Der deutsche Schulverein», 
care are ca scop susținerea și apărarea 
germanismului în locurile expuse ale 
Monarhiei, și-a ținut în primăvara 
aceasta iubileul de 25 ani ai existenței 
sale, iar în 11 Iunie și-a ținut la Linz 
a 25-a adunare generală. Spre a ne 
face idee despre activitatea mănoasă 
și extinsă a acestei Reuniuni, remar
căm numai, că în anul 1904 «Schul- 
verein»-ul a avut un venit de 419000 
coroane, că in acelaș an s’au făcut 
fundațiuni pe seama <Schulverein>-ului 
în sumă de 100000 coroane și că din 
incidentul iubileului de 25 ani s a adu
nat prin colecte un fond jubilar 
de jumătate milion coroane, 
din care se vor folosi 300000 coroane 
pentru înființări de școale noui și de 
grădini de copii germane, iar restul 
va fi fond de rezervă. Mult exprimă 
aceste câteva cifre și multă învățătură 
și îndemn putem scoate noi, Românii 
subjugați, din spiritul de jertfă al 
Germanilor pentru limba și naționali
tatea lor.

Examenul de maturitate la liceul ro
mân din Năsăud s’a terminat în 9 Iunie 
n. cu următorul rezultat: din 37 can
didați au reușit: cu foarte bine doi. 
Victor M o tog n a și Sabin Trăilă: 
cu bine cinci, Vasile Buda, loan 
Chiș, Ioachim Ci urea, Stef. Chiu a 
și Emil Pataki; cu suficient 
douăzeci; 9 au picat din câte un 
studiu pe 3 luni, ear 1 pe un an.

Uciderea ministrului president al Gre
ciei. Marți după ameazi ministrul pre
sident al Greciei Deliannis a mers 
la ședința camerei din Atena. Când 
era să între în cameră s’a apropiat de 
el un jucător pasionat de cărți cu nu
mele Gherakoris și după ce a sa
lutat și a sărutat ministrului mâna, a 
scos repede un cuțit și l-a înfipt pănă 
în prăsele în corpul ministrului. Peste 
o oră ministrul a murit. Atentatorul 
erâ cât p’acî să fie ucis cu pumni și 
bastoane de mulțimea înfuriată. Atenta
torul e om de 45 ani, de profesiune 

jucător de cărți. El a declarat că a 
voit să-și răsbune asupra ministrului 
Deliannis, pentrucă acesta l-ar fi ame
nințat, că va închide toate casele de joc.

21 zile fără mâncare. Artistul în flă- 
mânzire Sacco din Viena a stat închis 
într’o celulă 21 zile întregi fără să mă
nânce nimic și trăind numai cu apă mi

nerală. Public enorm s’a adunat în 
cafeneaua unde erâ închis Sacco, ca să 
vadă pe artistul după postul de 3 săp
tămâni. Sacco apăru vesel și zimbitor 
înaintea publicului, ca șî cum totul ar 
fi fost numai o glumă. Publicul l-a pri
mit cu ovațiuni. Artistul s’a pus apoi 
la prânz în fața publicului și a mâncat 
și beut mult, ca șî când ar fi voit să 
suplinească lipsa de nutremânt din cele 
21 zile de post strașnic. El a luat mai 
întâiu o supă de vin cu 3 ouă și a 
mâncat o bucată de pâne neagră, apoi 
încă 2 cești de supă de vin, pe urmă 
o friptură de vițel cu 3 feluri de legume 
(spinat, morcovi și mazăre verde), o 
farfurie de orez cu lapte, un blid cu 
fragi și alte poame, în fine un litru de 
lapte cu 3 franzele. în timpul flămân- 
zirei de 21 zile temperatura lui Sacco 
a scăzut cu ", grad, pulsul cu 27, greu
tate cu 10'8 kilograme. Prin foamea 
benevolă a sa artistul Sacco a câștigat 
2500 franci.

Concert în Alba-lulia. Reuniunea de 
cetire și cântări a economilor și mese
riașilor români din Alba-Iulia aran- 
gează Duminecă in 25 Iunie st. n. 
concert cu următorul program: 1. 
Mureșian-Ganea: «Hora pedagogilor», 
cor. 2. V. Alecsandri: «Eroii dela 
Plevna», declamată de Aurel S. Mi cu 
ped. abs. 3. I. Vidn: «Răsunetul Ar
dealului», cor cu solo de bariton. 4.
I. Vulcan: «Prima rochie lungă», deci, 
de dșoara Elena Pleșia. 5. N. Ga- 
nea: «Stroie Plopan», cor cu soli de 
tenor, bariton și bas. 6. C. Negruzzi: 
«Vespasian și Papinian», dialog pre
dat de Inocențiu Borza și T. V. 
Stoia, pedagogi. 7. a) A. Popoviciu: 
«Dulce Bucovină», b) Kirschner: «Pe 
crengi de soc», cor. 8. G. Coșbuc: 
«Moartea lui Gelu», declamată de L. 
Moldovan ped. abs. 9. N. Ganea: 
«Sentinela română», de V. Alecsandri, 
cor cu soli de tenor, bariton și bas. 
10. V. Alecsandri: «Mama Anghelușa», 
canțonetă, predată de Traian Novac.
II. A. Popoviciu: «Marșul lui Tudor», 
cor. Corul va -fi dirigiat de dl Emil 
A. Suciu, pedagog absolut. în pauză 
se vor juca «Bătuta» și «Călușerul». 
După concert urmează dans. Venitul 
curat e destinat pe seama reuniunei.

Cât a costat răsboiul ruso-iaponez. Pe 
baza calculelor aproximative Rusia a 
spesat pănă acum în răsboiul ruso- 
iaponez cam 4 miliarde de franci, 
iar Iaponia cam 2', miliarde. Pentru 
acoperirea enormelor spese Rusia a 
luat împrumut din Paris 300 milioane 
franci, din Berlin 250 milioane, din 
țeara proprie 450 milioane. Iaponia a 
luat împrumut din Londra și New- 
York 500 milioane yen (17< miliarde 
franci), iar din țeara proprie 370 mili
oane yen.

Turburările din Rusia. Tribunalul mi
litar din Varșovia a condamnat Marți 
la moarte prin glonț 46 muncitori ovrei, 
cari au luat parte la ultimele revolte, 
în scurt timp vor fi condamnați încă 
420 muncitori arestați. — în orașul 
Brest-Litowsk din Rusia s’a iscat bă
taie între populațiunea izraelită și mai 
mulți rezerviști din Basarabia, cari 
aveau să meargă pe câmpul de răs- 
boiu din Mangiuria. O patrulă de sol
dați a intervenit cu arma, dând 2 
salve de pușcă asupra mulțimei. Re
zultatul a fost înfiorător: 9 persoane 
au fost transportate în spital, rănite 
mortal, 30 au fost rănite mai ușor. Un 
Ovreu a fost ucis de rezerviști.

Dar de 125 milioane coroane... respins. 
S’a întâmplat nu de mult, că univer
sitatea din Boston (America) a respins 
o mare fundațiune ce avea de gând 
s’o facă pe seama universității miliar
darul Rockefeller, regele petrole- 
ului. Motivul a fost, că Rockefeller și-a 
câștigat milioanele pe cale nedreaptă 
din sudoarea săracilor. Acum aceeași 
rușine a pățit-o miliardarul Carnegie. 
El a donat universității statului Mis
sissippi 125 milioane coroane pentru 
înființarea unei biblioteci, dar senatul 
universității a refuzat darul pe motiv, 
că milioanele lui Carnegie sunt câști
gate prin sângele și sudoarea munci
torilor săraci.

Procesul de divorț al marelui proprietar 
dela Boldur. De ani de zile e în curgere 
procesul de divorț al spăiei Pa,lik- 
Ucsevny dela Boldur (1. Lugoj). 

Tribunalul din Lugoj și tabla regească 
din Timișoara au șî dizolvat căsătoria 
între Palik-Ucsevny și baronesa Flora 
Haubitz. Procesul a fost alaltăeri per- 
tractat șî la Curie. Curia a respins 
definitiv' acțiunea de divorț a 
lui Palik-Ucsevny.

20 milioane spre scopuri filantropice. 
Nataniel Rothschild, decedat zilele 
aceste la Viena, a testat 20 milioane 
coroane spre scopuri filantropice și 
totodată a lăsat ca scurt după moartea 
lui să se împartă 40.000 coroane între 
săracii din Viena fără deosebire de 
confesiune.

Știri mărunte în biserica rom. cat. 
din Szerb-Keresztur a trăsnit chiar pe 
când preotul cei oră vecernia. Biserica 
a luat foc și turnul ei a ars total. 
Preotul și toți credincioșii au căzut la 
pământ și mulți au fost arși grav de 
fulger. — Maiorul Haralambie, ata
șatul militar al României la armata ru
sească din Mangiuria, se va re’ntoarce 
în România, obținând concediu de 2 
luni. — Sublocotenentul de honvezi 
Gustav Herczeg din Sibiiu a ucis 
Luni seara la Sibiiu cu un glonț de 
revolver pe amantă-sa Ella Schunn, 
apoi s’a sinucis. Pricina acestei drame 
e, că cei 2 tineri erau înamorați unul 
de altul, dar nu se puteau căsători 
împreună, fiindcă fata — la dorința 
părinților — erâ logodită cu altul și în 
curând avea să se cunune cu logodni
cul ei. — Voluntarul pe un an la reg- 
97 de infanterie din Triest, Arnold 
Fenyo s’a sinucis din cauza as- 
primei oficerilor dela compania sa și 
în urma îndelungatelor și asprelor pe
depse, la cari a fost condamnat din 
partea superiorilor sei. — Zoltan I o- 
nuț din Baia-mare și-a maghiarizat 
numele în Kovâcs. — în noaptea de 
12 spre 13 Iunie s’a întâmplat la S k u- 
t a r i încă cinci cutremure de pă
mânt, însoțite de vuet subteran. 5 pră
vălii s’au dărimat. — Precum se anunță 
ulterior, orcanul de Duminecă în 
Constanținopol a ucis 19 oameni, 
ear pe 190 i-a rănit grav.

39** Acesta este ultimul număr, ce se 
expediază acelor abonați, cari nu au 
renoit la 1 Iunie st. v. abonamentul ! 
Avis celor interesați!

Mulțămitâ publică.

în numele comunei noastre bisericești 
vin a-mi exprimă mulțămitâ publică acelor 
evlavioși creștini din comuna Mehadica, 
cari prin îndemnul preotului nostru Nicolae 
Coca ca coleetant, au donat pentru ușile 
împărătești (dveri) cari sunt lucrate de 
sculptorii naturaliști Nestor Bosioc și fiii 
sei Iulian și losif în Berliște, intr’un stil 
artistic cu o măestrie rară în felul lor; 
donatorii sunt: Iancu Milu preot în Uzdin 
50 cor. Stefan Draghiciu învățător in 
Iam 20 cor. George Marșavela preot 10 cor. 
Nicolae Coca preot 8 cor. losif Fotoc în
vățător 10 cor. Simeon Draghiciu epitrop 
2 cor. Lupu Urecheata epitrop 10 cor. Io
sif Șandru epitrop 4 cor. Gregore Milu 
oficiant în penzie 10 cor. Mihail Mihaly 
notar 10 cor. Gregore Baderca comerciant 
14 cor. George Baderca prim codr. în pen
zie 4 cor. Vichentie Șindru cantor 4 cor. 
George Popoviciu cantor o cor. Pavel Po
poviciu cantor 2 cor. P. Ghimboașa cantor 2 
cor. Petru Ghimboașa cantor2 cor. Solomon 
Haiasi sergent 5 cor. Petrn Urecheata Pinea 
10 cor. Teodor Teleagă faur 4 cor. loan 
Riteș Nr. 1 10 cor. Pavel Ghimboașa brutar, 
Ianăș Ignea, câte 10 cor. Nicolae Gher- 
ghinescu (Banda), Andrei Trandafir cojocar, 
losif și Ion Vadrariu a lui Sima și loan 
Șandru crâsnic câte 8 cor. Constantin Șan
dru Videscn), George Coca (Stoican),George 
Urecheata (Orza), Pavel Frînculescu (Șar- 
poca), loan Gherghiuescu (Chiviler), Ianăș 
Baiaciu (Feneșan) și Constantin Pepa (Ne- 
cea) câte 6 cor. Nicolae Șandru (Gherghe- 
seu mic), Pavel Gaița ospătar, loan Șandru 
(Findricel), Nicolae Șandru (Tuptăr), Gi- 
urgi Ignea, Teodor Șandru (Videscu), Nes
tor Șandru (Gogan), Alexe Ghimboașa 
(Boroveiu), loan Urecheata (Mioc), Petru 
Baderca (loca), Gregore Șandru (Jurcheseu), 
Ghiță Șandru (Ganți, Pavel Șandru Nr. 124, 
George Șandru (Jurcheseu) Nr. 165, loan 
Șandru (Unguru), Anton Jurcheseu (Blaj), 
George Draghiciu (Buchin), Nicolae Coca 
Nr. 268, Petru Hinda, George Ghimbosă 
Nr. 7, loan Urecheatu Nr. 302, Dimitrie 
Catana și George Coca Nr. 290 câte 4 cor, 

Dimitrie Riteș rotar, Dimitrie Bojinesou 
296, Iacob Șandru (Vue), Dimitrie Ure
cheata (Bulzu), Lazar Vadrariu. Petru 
Urecheatu Nr. 132, Emilia Draghiciu făr- 
băriță, Maria Fetescu (Valdir), Moise Me- 
gheleș zidar, Ilia Ghimboașa Nr. 7, George 
Urecheatu (Ursuica), Dimitrie Șandru (Jur- 
chescu) Nr. 124, Nicolae Gherghiuescu 
Dragulescu), George Fetescu Nr. 111, și 

George Baderca (Șpanu), câte 2 coroane 
și losif Cristescu (Cucuia), 10 cor.

Să zicem așă: „ Doamne Dumnezeul 
nostru, mântuește poporul Teu, și bine
cuvânta moștenirea Ta, p’inirea bisericei 
Tale păzește-o, sfințește pre cei-ce iu
besc frumstța casei Tale, Tu pre aceia îi 
preamărește cu Dumnezeească puterea Ta, 
și nu ne lăsă pre noi cei-ce nădăjduim 
întru Tine“.

Mehadica în 28 Mai st. v. 1905.

Gligore Milu 
notarul comitetului parohial.

BIBLIOGRAFIE.
Cine se interesează de răsboiul actual 

din Extremul-Orient și dorește să aibă o 
icoană fidelă despre poporul iaponez, să 
procure cartea acum apărută:

de Mihail Gașpar.
Prețul 1 coroană 50 bani.

Volum elegant, tipar fin!
Comandele se pot face la autor Mihail 

Gașpar diacon, Lugoj.
Portul postai îl plătește autorul.

VARIETĂȚI.»
Cum trăește familia regală 

română. O foaie engleză scrie amă
nunte interesante despre modul de 
traiu al părechei regale române, amă
nunte pe cari le-a comunicat ziarului 
englez însăși regina României. Viața 
regelui și a reginei României e îm
preunată cu lucru de dimineața pănă 
seara. Regina e așă de ocupată, încât 
abiâ în orele de dimineață mai are timp 
să se ocupe cu lucrurile sale private 
și mai ales cu literatura. Earna la orele 
4, vara la orele 3 se află Regina dejă 
la masa de scris și lucrează neîntrerupt 
până la 8. Atunci îl deșteaptă pe Re
gele și la orele 9 ia dejunul în socie
tatea Regelui. După dejun Regele lu
crează neîntrerupt pănă la 1. Citește 
scrisorile, telegramele sosite și rapoar
tele miniștrilor și rezolvă afacerile de 
stat curente. La acest lucru îi dă ajutor 
șî Regina. Urmează apoi audiențele 
atât la Regele, cât șî la Regina. Au
diențele la Regina sunt cu mult mai 
numeroase ca la Regele, pentrucă 
diferitele reuniuni, societăți de bine
facere, reuniuni școlare etc., cari stau 
sub patronagiul Reginei, au în fiecare 
zi să facă raport Reginei sau să-i pre
zinte vre-o cerere. După audiențe vine 
dejunul al 2-lea între orele 1 și 2, ear 
la orele 5 vine prânzul. In tot restul 
timpului Regele lucrează în continuu 
pănă la 8 seara. Seara familia regală 
se ocupă cu arta, cu muzica, cu lectura, 
ear după cină mai are loc puțină con
versație cu persoanele de curte, apoi 
se retrag la odihnă, pentrucă a doua 
zi să înceapă din nou lucrul.

Strânsul mânei. Un psiholog a 
început să examineze pe oâmeni după 
strânsul mânei și iată la ce rezultat a 
ajuns: Șiretul nu strânge niciodată 
mâna ce i-se întinde. Omul fălos în
tinde un deget sau două, după im
portanța persoanei pe care crede c’o 
onorează. Fricosul își lasă mâna, pe 
când îndrăsnețul strânge și sguduie 
degetele altuia, după cum fac Ameri
canii. Leneșul își alunecă mâna. Pe 
omul bun, drept îl poți cunoaște după 
strângerea lui de mână, puternică, 
hotărîtă și fără sguduitură.

O mică statistică. în anul 1904 
au trecut la Budapesta dela creștinism 
la iudaism 46 persoane în etate, între 
cari 35 creștini din naștere (17 bărbați 
și 18 femei) și 11, cari fuseseră dejâ 
odată Ovrei. Tot în anul 1904 au trecut 
în Budapesta dela iudaism la creștinism 
186 persoane.



Concurs.
Comuna bis. gr. ort. română din 

Lugoj escrie concurs pentru exaren- 
darea otelului «La Postă» aflător 
în Lugojul-român, sub Nr. 169, pe 
calea licitațiunii publice cu oferte 
închise și termin de 14 zile dela 
publicarea concursului.

Ofertele sigilate, provăzute cu 
timbru de 1 cor. și vadiu de 10°/», 
corespunzător sumei oferite, au a se 
înainta comitetului parohial gr. or. 
rom. din Lugoj incluzive până în 
16\29 Iunie 1905.

Condițiunile de licitațiune se pot 
vedea zilnic în cancelaria epitro- 
pială dela orele 8—9 a. m.

Reflectanții pot vizită localită
țile numitului otel, numai prin in- 
tervenirea epitropului primar dl 
Vasilie Dobrin.

Oferenții au să noteze apriat în 
ofertele lor că cunosc condițiunile 
de licitațiune și le acceptează în 
întregul lor.

Ofertele, cari nu corespund con- 
dițiunilor de licitațiune sau sunt 
înaintate după expirarea terminului 
indicat, nu se vor luă în conside
rare.

Dat în ședința 
român din Lugoj 
Mai 1905.

com. par. gr. or. 
ținută în 13/26

„Hote! Concordia,,l
Astăzi Sâmbătă și zilele următoare

Reprezentație de Orfeu
cu program senzațional, decent și nou pentru Lugoj.

Gisi Athenes 
cântăreață dansatoare

Carola van Syr Wally More
subretă. subretă vieneză

Duett Andore

Paula Ujhâzi
excentripue

Edi Halla 
comic conservator.

Szirmai Andor 
comic magh. germ.

Fredi Rudolfy
comic de caracter.

Edmund Burlan 
dirigent.

Ottilie Keller 
artistă dramatică.

Flora Becker 
artistă dramatică

Margit Winter 
subrietă maghiară

Max Alland
director

Nach Zapfenstreich
mare operetă.

Der Schadchen
farză hipercomică.

In studiu: miehses Mădi“, ,, Freund Fritzl“,
,,Aus einer kieinen Garnison“, „Jonâs Vitez“,„Die verkaufte 
Braut“ etc. etc.

începutul la orele 8*A seara. E n t r fi e 1 cor o a n ă.

Nr. 4222.
ad. 1905.

Publ ic ați une.

Dr. Gwje Popovici,
president.

Nr. 122 (1-1).

Mihail Kaspar,
notar.

Max A Hand,
director.

Nr. 123 (x—1)

Invităm cu profundă stimă,

Iuliu Cson t os,
otelier.

Csodtomegeladăs. |l,,|a iniinariidontșmui Lugoj.
I Nr. 5329.

Alolirt csodtbmeggondnok ezennel' ădm 1905. 
kozhirre teszi, hogy a vb. Hegyesi Geza 
lugosi czeg csodtoinegebe leltârozott s a 
csodleltâr 1—36, 41—64, 66—87, 89—151, 
153—187, 191—201, 203—349, es 352— 
359. tetei szâmai alatt felsorolt, osszesenf ’ t 1 
13.124 kor. 80 filler becserteku gepek, gep- '■ 
alkatreszek, mezogazdasâghoz

- , , , , • , • , - ,. , i eszauzuii, szerszâmok, alaj stb.-bol âllo:pitott arveres keresi vaiamint a meg tel-' • . , , 1r . ,.u , . , ,. . 6, ‘ingosâgok nyilvanos arveresen tetelenkent;merulendo koltsegek behajtasa vegett, f , , , , J I
tovâbbâ a ""_  ‘ _
1400 kor. toke es jârulekaibol âllo kovetelese- 
nek is vegrehajtâsi uton vald behajtasa 
vegett Borlovân Peter vegrehajtâst szen- 
vedonek a lugosi kir. torvenyszek mint 
tlkvi hatosâga teriiletehez tartozo Szilvăs- 
hely kozsegi 92. szâmu tjkvben A. I. / 
2. 4. 5. es 6. sorszâm alatt felvett ingatlanbol 
ot illeto ‘ă hânyadot egeszben az egyidejiileg 
kibocsâjtott ârveresi feltetelek ertelmeben 
Oszszesen 976 kor. kikiâltâsi ârban az

1905. evi jul. ho 17.-en deli 12 orakor

6883)905. tlkvi szâm.

Ărverăsi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 

hatosâg kOzhirre teszi, hogy Dr. Giupe Au
rel tigyved lugosi lakos vegrehajtatonak 
Borlovân Peter szilvâshelyi lakos vegrehaj- 
tâst szenvedo elleni 70 kor. toke, 32 kor. 
80 fill, per es vegrehajtâsi mâr megâlla-

Publicațiune.

Pe baza ordinațiunei ministe- 
riului reg. ung. de agricultură Nr. 
36451|1904, provoc pe toți acei pro
prietari, posesori sau arendatori de 
pământuri, cari se ocupă pe teri
toriul orașului Lugoj cu sămănatul 
de trifoi și lucernă, că pănă inclu
zive în 20 Iunie 1905 st. nou să în- 

) semne în mod bătător la ochi, prin 
)pari bătuți în pământ, toate petele 
' (vetrele) de mătasă din semănătu
rile lor de trifoi și lucernă, atât pe 
un an cât și pe mai lungă vreme, 
și vetrele (petele) de mătasă din 
trifoi și lucernă să le stârpească 
(nimicească) conform instrucției ur
mătoare :

în tablele ce se cultivă numai 
pe un an, și cel mai mic petec de 
mătasă trebue să se însemne în 

) mod bătător la ochi prin un par 
bătut în pământ.

După ce s’au însemnat trebuesc 
) petecele cosite pănă la pământ, dar 
mai corespunzător scopului ar fi să 
se secere. Să se bage bine de seamă 

[cât de departe se mai întind unele 
ifire de mătasă peste vatra secerată 
jîn trifoi și cel puțin un pas să se 
cosească mai departe.

Trifoiul cu mătasă cosit cu multă 
băgare de seamă trebue pus intr’un 
sac sau strâns într’o poneavă, ce 
se poate bine îinpătură, trebue gri- 
jit însă ca să nu se verse. Dacă 
mătasa n’are încă sămânță, trifoiul 
astfel cosit se poate da la vite ca 
mâncare, în caz contrar trebue să 
se ardă.

Tot în 
să se 
și în 
mulți 
astfel
resfire după cărarea nutrețului 
sit, paie în pătură, până la 30 de 
centimetri și să se aprindă Pentru 
astfel de economi, cari au teritorii 
mai mari sâmănate cu trifoi, e con- 
zult a stropi paiele înainte de a-le 
aprinde cu petroleu, ca să ardă mai 
bine și să

Două 
trebue să 
și mătasa 
depărteze
Vetrele să se sape în așa chip, 
fiecare rădăcină să vină afund în 
pământ. Dacă după alte două săp- 

) tămâni nu se mai arată trifoi cu 
mătasă, în fostele vetre de mătasă, 

H.se poate sămănâ de nou trifoi. Ast
fel de vetre însă trebuesc și mai 
târziu ținute în samă și mătasa ce 
s’ar mai arătă trebue să se depăr
teze cu trifoi cu tot în modul mai 
sus arătat.

Observ aci, că în caz de între- 
lăsare, antistia opidană după expi
rarea terminului mai sus expus va 
efeptui pe spesele întrelăsătorilor 

' stârpirea mătasei din trifoaie și tot* 
odată îi va pedepsi cu toată as
primea legei (art. de lege XII diu 
anul 1894 § 95 lit. k).

I

H Lugoj 3 Iunie 1905. 
jP. P. 21 (2-3).
I i 
i i

pitott 6s ezennel 7 koronâban megâlla-! . ..r , r 1 , r • , - r 1 1 eszkozok.

Magyar Agrar es Jâradekbank Madatnak.
Ezen ârveresnek a |helyszinen, — 

vagyonbukott raktârhelyisegeiben, — leendo 
eszkozlesere

j 1905. evi junius ho 26-ik napjâ- 
nak d. e. 9 drâja

es ezen napot koveto napok ttizetnek ki 
hatâridotil s ahhoz a venni szândekozok 
oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az 
eladâs alâ keriilo ingosâgok keszpenzfize- 
tes mellett, — de a becsâron aiul semmi-

sziikseges! a g a

vargut de țeară
II
proxim al Lugojului
începe în 30
va fini în 2

P. P. ‘20 (3—3).

asemenea mod trebue 
însemne vetrele cu mătasă 
trifoaiele semănate pe mai 
ani. Pe vetrele cosite din 
de trifoaie însă trebue să se 

co-

I 
Szilâshely kozseg hâzânâl megtartandd nyil- ! 
vânos ârveresen a legtobbet igeronek szukseg esetre, —■ hanem az egyenkenti becsâron 
eseten a kikiăltâ.si âron aiul is elfogja adatni. ) felul a legtobbet igeronek fognak eladatni, 

Ărverelni kivâuok tartoznak banat- ‘ — a ki azokat a veteli illetek lefizetese 
penziil az ingatlanok kikiâltâsi ârânak 20°|0 naellett a helyszinerol azonnal elszâllitani 
keszpenzben vagyovadâkkâpes ertekpaPQ--;kotele amennyiben azonban ezt nein 
ban a kikuldott kezehez letenm, vagv az\ , , , ... .. , „ , ,
annak elozetes biroi letetbe helyezest tenu-; tehe‘ne’ ^szelyere 3 napig a hdy-
sito szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.) sz'n®n hagyhatja. (

Az eladâs alâ keriilo ingosâgok a s 
arveres jogerore emelkedese napjâtol szâmi-) tomeggondnok kozbenjottevel naponkent 
tott 30 nap alatt a mâsodik reszet 5 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, 1 
a harmadik ‘/s reszet ugyancsak az ârve- ' 
res jogerore emelkedese napjâtol szămitando : 
90 nap alatt es âz arveres 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 ârveresi felteteleket a hiva- 
talos orâk alatt a tkvi hatdsâgnăl ugyszin-

a

A vevo koteles a vetelâr '/> reszet az ’

6 orâig d. u. megtekinthetok. 
Lugos, 1905. junius 10-en

Dr. Dobo Jeno,
Nr. 125 (1—1) tomeggondnok.

1

I

ten Szilâshely kozseg hâzânâl vagy 
biroi kikiildOttnel megtekinthetok.

Lugos, 1905. evi măjus hd 2-en.
Bagyik 

kir. trvszeki birdNr. 124 (1-1)

Cu 1 Iunie 1905 st. v. 
s’a deschis nou abonament la 
ziarul ,,Drapelul“ cu prețul 
indicat in capul foii.

se va 
Iunie și se 

Iulie ip05.
Primarul

V
-------------

Reclama

Reclama stabilă, afectuoasă 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 de anunțuri ,

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-korut 54, 

unde se poartă grije cu deosebită cn- 
noștințâ specială în mod conștiențios* 
punctual și eftin, de inserare și re
clame în toate foile -din Budapesta, 
din provință și din străinătate, pre
cum și în calendare.

Red. (x—15/

Preiiminare de apese I 
si planuri gratis.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

folosească mai mult, 
săptămâni după aceea 
se viziteze vetrele arse, 
ce se mai arată să se 

în sac sau alt vestmânt.
ca

Marsovszky,
primar.


