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|| + Zeno Mocsonyj de Foen. I
I în ultimii patru ani deja al tre- 
lilea caz de doliu adânc ce cu- 
Iprinde familia Mocsonyi și neamul 
■românesc, a cărui ilustrațiune este 
■această generoasă familie.
I Eri. Luni în primele ore ale 
■dimineții, a trecut din viață, după 
Igrele și lungi suferințe, ultimul fiu a 
•frarelui Antoniu : Zeno Mocsonyi 
\de Foen în etate de 63 ani. lăsând 
|in adâncă jale soția sa, pe unicul 
Iseu fiu Antoniu, pe vărul seu 
[Alexandru de Mocsonvi. marele 
jnostru politician și filozof, și pe 
nepoții și nepoatele, copiii rămași 
klela mult regretatul și prea tim- 
jpuiiu decedatul seu văr Eugemu 
Lie Mocsonyi.

Decedatul, care a luat parte 
activă în viața noastră politică și 
bisericească, s’a născut în Septem
brie 1842 în comuna Prisaca din 
paraș-Severin, studiile liceale le-a 
tăcut în Terezianul din Viena și 
tot la Viena a urmat la universi
tate cursurile juridice, dând exa
menul de stat.

ocupațiunea sa principală 
i&ai mare parte a vieții sale pe 
extinsele domenii ale acestui ram 
al familiei, a ținut să iee parte — 
amăsurat tradiției familiare — la 
toate actele mai importante ale 
vieții noastre naționale.

în prima eră după restabilirea 
constituțiuuei. a fost deputat die- 
tal, aparținător clubului național 
român.

A fost membru în directoriul 
«Tribunei», a participat activ la 
memorabilele couferențe naționale 
din 1892/93 și a fost fundator al

Petrea Străinul.
Novelă

De Mihail Sadoveanu.
(3)

Toți rămaseră gânditori; iar afară, 
cele dintâiu vânturi ale ernii buciu
mau în largul câmpiilor. Prin crăpă
turi intra omăt, rotindu-se ca pleava 
vânturată și se așeză, în dungi albe, 
în colțurile pline de umbră. împrejur, 
pe păreții de scânduri înnegriți de fum, 
jucau umbrele celor cinci oameni; flă
cările se învăluiau și bâzâiau, când of
tările viscolului năvăliau în stână. 
Oamenii stăteau tăcuți; în singurătatea 
câmpiilor, în adăpostul șubred plin de 
fum și de umbră, piepturile lor se în- 
călziau de fiori și sufletele așteptau 

■^întâmplări supraomenești.
Popa nu pierdea din ochi pe străin, 

într’un răstimp, murmură înduioșat, 
întinzând baciului garafa :

«Am să-l iau cu mine la Lunca...» 
Baciul dădu încet din cap și puse 

mâna pe șip. Străinul, la vorbele po- 
pei, ridică capul o clipă și șopti ră-

ziarului «Dreptatea», întemeiat 
la 1894 în Timișoara. După apune- 
rea acestui mare ziar românesc s’a 
retras din viața noastră politică.

In viața noastră național-biseri- 
cească a participat dela inaugura
rea autonomiei bisericești încoace 
neîntrerupt ca deputat sinodal și 
congresual. fiind ales și membru în 
delegațiunea pentru despărțirea hie- 
rarhică de Sârbi.

A luat parte activă la mișcarea 
noastră economică-financiară, fiind 
mare acționar dela înființare la 
cele mai importante institute na
ționale de credit și economii.

A fost membru fundator și pe 
viață la toate instituțiunile noastre 
mai mari culturale și a sprijinit cu 
mână darnică toate întreprinderile 
noastre culturale-literare. A spriji
nit cu ajutoare tineri săraci dar 
talentați la studii și a căutat să 
facă bine unde numai i-s’a dat oca- 
ziune și i-a stat în puteri.

Bărbat încă în plină putere a 
căzut victimă unui morb canceral 
(rac) încheiâiidu-și viața între mari 
și grele suferințe la Budapesta, uude 
plecase ca să-și caute de sănătate.

Deja de săptămâni ne venise 
trista știre că nu mai există scă- 
kJ 1 1 Oi»,-- *--- -

Eri pe la ameaz a sosit la Lu
goj apoi știrea obștescului sfârșit. 
De pe palatul administrativ al co
mitatului, al cărui prim virihst a 
ost, precum și de pe Casina ro
mână. al cărui membru a fost, tâl- 
ăe în semn de doliu steagul negru.

Remășițele pământești vor fi 
depuse Joi dimineața spre odihnă 
în mausoleul familiar din Foeni.

Fie-i odihna ușoară și memoria 
binecuvântată I

Lugoj, 14/27 Iunie 1905.

Cetim zilnic din sute de ziare, 
ca prin evenimentele furtunoase 
ale ședinței de Mercuri și mai ales 
prin cele două autografe regale 
s-a declarat șl formal absolutis
mul in Ungaria. Ba ni-se spune 
că Maj. Sa Regele a venit în con
flict deschis cu constituțiunea și că 
remânerea la putere, precum și gu
vernarea cabinetului Fejervâry stă 
în contrazicere flagrantă cu lega
litatea.

Mari și mici propagă deschis 
rezistența pasivă până la ultima 
consecvență și consideră moțiunea 
Bănffy, primită de dietă după ce
tirea autografului regal de proro
gare, ca act de salvare a constitu- 
țiunei, act care impune nu numai 
autorităților publice și funcționarilor, 
ci chiar și singuraticilor cetățeni sâ 
se opună guvernului pe toate te- 
renele.

Suntem oare de fapt în abso
lutism deschis?!

Chestie greu de rezolvat, căci 
stările publice din Ungaria așâ s’au 
încurcat, încât nu se mai poate ști, 
ce este în Ungaria regim constitu- 

Poate că suntem de fapt în ab
solutism, dar atunci acest absolu
tism nu datează de eri alaltăeii, ci 
de zeci de ani, de când s a resta
bilit în Ungaria constituționalismul 
în acel senz, că de sus în jos se 
impunețeriicearesăvoească. 
Absolutism mascat în forme con
stituționale. Doar și cel mai recent 
absolutism nu este altcum decât tot 
îmbrăcat în forme constituționale. 
De aceea este greu de tot a fixa 
punctul în care încetează regimul

cuKil: «La Lunca!...» Apoi iar căzu în < 
® . Inesimțire.

«I-s’a suit rachiul la cap... zise Ne- 
culai, zimbind.

— Vai de capul lui! șopti baciul, 
ducând la gură garafa ; ce-i pentru el 
un gât, două, de rachiu? — Hm ! pă
rinte, mare minune, să știi, ai făcut 
când ai scos garafa asta și ai adus-o 
între noi. Umblă căldura prin tot tru
pul... Așă creștin înțeleg și eu ... He- 
he-he-he! — Iaca și păcătosul ista
străin, s a mai înviorat par'că... Petrea 
îl chiamă. Na! măi Petre, mai soarbe 
și tu un gât. — De ce a rătăcit părin
tele drumul și a apucat la stânga, spre 
stâna noastră? Vezi, asta-i puterea 
Celui-de-Sus... Te-a găsit pe unul ca 
tine, flămând și trudit. — Ai băut? 
Părinte, poftim, luați și sfinția-voastră! 
Nu? Să mai sorb eu dar, o leacă ; eu, 
dă, îs mai bătrân... A! umblă căldura 
prin toate vinele! — Să vezi, bre, eră 
la noi, la Șomuz, un om care venise 
așă din lume, și sta tot așa, ca tine: 
nu grăiă, nu nimica, se uită înnainte 
ca un nebun. Acela eră fermecat, să
racul; da-da, părinte, nu rîde, zău fer
mecat! Zaharia lui Zadoina îl chemă. 
Sta-a și se uită țintă la foc și, dela 
o vreme, începea să cânte încet. 
cu-cu-rigu! cu-cu-riguuu!... Nimeni nu 
știa de unde a venit. într o zi, și-a 
luat traista’n băț și a pornit, ș apoi 

constituțional reprezentativ și se 
începe absolutismul nelimitat.

Că se observă «formele» consti
tuționale, ne-o probează chiar ținuta 
dietei, care a luat la cunoștință «cu 
supunere omagială» atât autograful 
Regelui privitor la numirea noului 
cabinet, cât și autograful privitor 
la prorogarea dietei. Formele s’au 
observat deci aproape scrupulos.

Adevărat că dieta a făcut și mai 
mult. A votat neîncredere noului 
cabinet și a votat și un interdict, 
care pretinde a opri noul cabinet 
de a face plăți referitoare la aface
rile comune și de a luă angagea- 
mente în numele țerii atât privitor 
la apărare cât și la îndatoririle 
internaționale ale țerii.

Nu discutăm că procedat-a legal 
dieta, când a desbâtut afacerea de 
încredere deși eră deja autograful de 
prorogare prezentat, și nu cercetăm 
nici de a fost în drept dieta a mai 
aduce un concluz de interzicere 
după ce s'a cetit autograful de 
prorogare.

Chestiunile aceste nu sunt fixate 
prin dispoziții pozitive ale legii sau 
regulamentului dietal, ci se bazează VIUUTITUCU pitvvyiM.

Admitem, că dieta este în drept 
a vota unui guvern neîncredere dejâ 
în momentul când se prezentează 
și c.ând n’are afară de autograful 
regal nimic la acti vul seu. Ad
mițând chiar practica aceasta puțin 
cam ciudată, tot nu se poate zice, că 
nu s’au observat «formele» constitu
ționale, căci noul cabinet imediat și-a 
dat demisiunea. Va să zică a tras 
consecvențele, constituționale și 
politice din actul de neîncredere.

«Sărutăm dreapta, părinte, zise 
unul; cum se poate? Șî sfinția-ta ai 
apucat pe drumul Blăgenilor? Iaca, 
șl noi am pățit comedia, cu carele de 
fân. Am apucat la stânga prin vifor
niță; noroc c’am dat de oameni.... 
De-acu, trebue să ne întoarcem înnapoi 
o bucată bună. Aici 
nilor... he-he! unde-i 
suntem noi!

— Iaca șl eu am 
i cumpănă, zise popa mișcat dintr odată.

Dacă am auzit lunii cum te-aud!... Ne
culai ! — și se întoarse cătră ciobanul 
Axinte, - ia du-te și mai cată, că mai 
este un clondir ,9) în sanie».

Oamenii se grămădiseră toți pe 
lângă foc; suflau greu din gât, își în
tindeau mânile deasupra flăcărilor, apoi 
își trăgeau țurțurii din mustăți și din 
barbă.

Axinte se întoarse cu șipul.
«Mare mânie a lui Dumnezeu! cu

vântă popa, privind garafa; noroc că 
m’am abătut pe la velniță,19) și noroc 
șl de focul ista! Altfel... — Ia hai, 
mai înviorați-vă câte-o leacă, mai sor
biți de ici».

Șipul începu să umble din mână 
în mână.

de atunci nu l-am mai văzut. Dumnezeu 
știe pe unde îi putrezesc ciolanele! ’

— Și vreai să zici că ș’acesta-i i 
fermecat?» întrebă popa cam îngrijorat, i

Baciul Gheorghe își umplu luleaua 
cu tutun, o aprinse și începu să pu- 
făiască.

«Crezi că nu? zise el; cine știe ce 
păcate îl mână așâ prin lumea mare! 
Nu vezi cum l-au purtat și l-au bătut 
vânturile?».

Deodată glasul răgușit al lui Petrea 
răsună ca un gemăt:

«Sufletul meu, sărmanul... numai 
Dumnezeu de sus știe ce-i în el! Nu-i 
farmec, nu-i nimic. Așâ a fost să fie!» 
Și cu ochii ațintiți se grămădi mai 
aproape de flăcări, se strânse și păru 
mai hotărît decât oricând a se închide 
în muțenia lui.

Urmă tăcere lungă, în stâna sin
guratecă.

Deodată, de-afară, prin viforul care 
i umplea câmpiile de freamăt, pătrun

seră în stână glasuri omenești, odată 
’ cu hămăituri întăritate de dulăi.

«Aho-ahooo!».
Popa tresări speriat, ca trezit din 

somn. - Ce-i? ce este? - Neculai 
Axinte eși; se auziră glasuri nelămu
rite, învăluite de vânt, apoi o mulțime 
de oameni, albi de omăt, cu bărbile și 
mustățile înfundate de țurțuri, intrai ă 
c’o undă aspră de viscol.

e stâna Blăge- 
Lunca și unde

fost să trag o

1S) clondir — carafă, sticlă cu gât strâmt 
și pântece mare.

19) velniță ~ povarnă, fabrică de spirt.



„DRAPELUL0 Nr. 67.—1905

Ear Maj. Sa Regele, al cărui drept i 
de numire s’a recunoscut de toate < 
partidele, nu a primit demisiu- 
n e a, ceea-ce e în drept să facă și 
ceea-ce dieta, dacă ar fi adunată, 
ar trebui să iee cu aceeași «supu
nere omagială» la cunoștință ca și 
autograful de numire.

Va să zică «formele» s’au salvat.
Ni-se mai spune, că prorogarea 

dietei în timp de «ex-lex» este ne
legală. Poate că da și poate că ba! 
Dar cazul nu stă fără precedent, 
doar însăși dieta s’a prorogat pe 
sine cu vre-o câteva săptămâni mai 
înainte pe timp nelimitat (pănă la 
numirea noului cabinet), deși «ex- 
lex»-ul ține dela 1 Ianuarie 1905! 
Prin urmare —dacă nu este legală 
prorogarea în timp de «ex-lex» 
apoi însăși dieta a comis acest act 
nelegal cu săptămâni mai înainte.

Ni-se mai spune, că și toate 
actele publice din «ex-lex» sunt 
lipsite de criteriile legalității și 
trebue considerate sau ca fapte 
punibile sau ca neexistente din 
punctul de vedere al constituțio
nalismului. Poate că da și poate 
că ba ! Dar dacă este așă, atunci 
dejă existența dietei actuale este 
nelegală, căci este aleasă în timp 
de 
nu

noul cabinet cererea, încassează ’ 
domnii șoviniști cu mandat de de
putat fără scrupuli dejă acum 
diurnele ce le compet pentru luna 
. . . August.

Așă n’are să ne mire, că țeara 
nu se lasă alarmată prin teorii în
câlcite și nu consideră «furtunile» 
de Mercuri de altceva, decât ca 
ultimele licăriri ale unui opaiț ce 
se stinge. în loc de revoltă este 
liniște în țeară.

Și în fața agitațiunilor artificiale 
ce se încearcă de o parte și alta 
este consult ca poporul nostru să 
rămână liniștit și să-și împlinească 
în mod leal datorințele cetățenești. 
Noi n’avem voie să părăsim nici 
cât un fir de păr terenul legalității 
și n’avem să ne lăsăm seduși de 

, teorii a căror practică de mult s’a 
. compromitat în Ungaria.

Să ne ferim a deveni iarăși 
«hoțul de păgubaș», precum am 
fost de atâtea ori în cursul neno
rocit al desvoltării lucrurilor la noi.

pentrucă astăearnă«ex-lex»,
numai că s’a prorogat dieta, 

dar s’a chiar dizolvat prin auto
graf regal în timp de «ex-lex» și 
nouile alegeri dietale tot în «ex-lex» 
s’au făcut. Și nu încape îndoială, 
că dacă rămânea opoziția în mi
noritate la alegeri, se făcea mare 
capital din aceste «alegeri în «ex- 
lex», ieșind însă opoziția biruitoare 
s’au considerat alegerile ca mani
festație impozantă a voinței țerii 

xfijjâ" faptul acesta ne arată cât 
de puțin serios este jocul ce se 
face de prezent cu teoriile consti
tuționale. Caracteristic mai este 
pentru lipsa de seriozitate a șovi- 
niștilor stăpânitori, că pe când de- 
neagă de o parte guvernului nou 
dreptul de a face plăți, cer de 
altă parte dela acelaș guvern 
asemnarea diurnelor de deputați 
pentru luna August și, satisfăcând

In noaptea de viscol și urletȚtu- 
turora nu li-se părea nimic ciudat, și 
nu se mirau, cum nu te miri de mi
nunile cari ți-se întâmplă într’un vis. 
Oamenii tremurau scuturați de fiori și 
se grămădiau în flăcări; vorbiau rar 
și puțin, ca oameni cari au îndurat 
multe în viață; cuvintele curgeau în
cete, învăluite de o sfială stranie.

Părintele Miron se uită la toți, cu 
ochii plini de mare mulțămire. Petrea, 
străinul, rămăsese la o parte tăcut, 
cufundat în durerea lui neînțeleasă.’ 
Iar viscolul zguduia clădirea șubredă™) 
țipând, aduceâ unde subțiri de răceală 
și de omăt; de-afară, veniau din vreme 
în VT0H1G, ca niște mângăeri, murmu
rele duioase ale tălăngilor din perdeâ.

După ce clondirul popei mai făcu 
câteva roate, baciul Gheorghe începu 
să spue șî sătenilor cine-i Petrea. Popa 
ascultă, -- - ” 
noaptea aceea de cumpănă, și scotea 
strigăte scurte de mirare. Se desche
iase la giubeâ, în căldura focului; 
ochii negri îi sticliau sub sprâncenele 
dese; își mângăiâ barba neagră, mare 
cât o mătură, și dădea din cap des la 
cuvintele moșneagului.

(Va urmă)

cu mila care-1 năvălise în

”) șubred : fragil, slăbuț.

au construit vre-o 30 baricade în stra
dele mai principale. Armata la început 
nu s’a ivit.

La ameazi a fost sistat lucrul în 
toate fabricile și muncitorii s’au adu
nat pe strade în număr de mai multe 
mii. Acum au venit și Cazacii să cu
rețe stradele de muncitori. Aceștia s’au 

I ascuns în case și de aici au pușcat 
asupra Cazacilor, cari imediat au în
ceput apoi focul. Cazacii au dat sute 
și sute de salve asupra caselor și 
oamenilor. în câteva minute stradele 

nuiui, erau pline de morți și răniți. Numă- 
multă \rul morților și răniților se urcă, la

Maghiarizarea firmelor advocațiale. 
Deunăzi camera advocațială din Timi
șoara, iar acum comitetul camerei ad
vocațiale din Arad au adus deciziuni, 
prin cari li-se oprește advocaților ro
mâni să-și pună la cancelaria lor și 
pe actele lor firmă românească, ci 
le ordonă să pună firme curat un
gurești. Comitetul camerei advoca
țiale din Arad își motivează hotărîrea 
sa nelegiuită cu aceea, că «folosirea] 
firmelor advocațiale în limba 
nemaghiară nu se unește cu 
autoritatea corpului advoca- 
țial maghiar». Patrusprezece advo- 
cați români de pe teritoriul camerei 
advocațiale aradane au prezentat ener
gic protest contra hotărîrei șoviniste 
a comitetului camerei advocațiale ara
dane. Protestul se începe astfel: «Nu 
ff/A Jjînnii și am cetit hotarirea corni- 
teiului. Ba resimțind noi spiritul tim
pului a trebuit să roșim, că tocmai 
comitetul camerei advocațiale din Arad, 
ai cărei membri suntem șî noi subscrișiî 
advocați de naționalitate română, s’a 
lăsat răpit a aduce această hotărîre 
neprecumpănită, care abstragând dela 
nelegiuirea ei, ba dela izbirea ei de 
lege dovedită , mai jos, reîmprospătează 
acel timp negru, când libertatea per
sonală și proprietatea personală erâ 
izbită cu piciorul!» Arată apoi energi
cul ~ protest, că hotărîrea comitetului 
vatămă 1 i b e r t a t e a personală a 
advocaților români și egala îndrep
tățire, ba provoacă agitație con
tra națiunilor nemaghiare, așâ 
că procurorul ar fi dator să înceapă 
procedură penală contra celor ce 
au adus această hotărîre, iar camera 
advocațială ar trebui să înceapă pro
cedură disciplinară contra lor. 
Hotărîrea șovinistă e contrară legei 
despre egala îndreptățire a naționali
tăților și altor legi ale țerii, precum 
șî dreptului istoric, și «protestăm 
contra ei cu toată puterea sufletului 
nostru, pe temeiul dreptului istoric, cu 
mândria ce nu poate fi înjosită a 
Romanității noastre și cu indig
narea noastră adâncă !» Protestul arată 
pe larg și convingător netemeinicia și 
nelegiuirea hotărîrei extrem de șovi
niste.

țământului, Coriolan Brediceanu, 
împedecat prin boală, presidiul adunării 
l-a ocupat dl secretar al despărțămân
tului Dr. Valeriu Branisce, care a 
numit notar ad hoc pe George Noa- 
ghea, redactor intern al «Drapelului».

Presidentul deschide în cuvinte 
[avântate adunarea și salută ca oaspe 
la această adunare pe dl Dr. Cornel 
Diaconovich, prim secretar al «Aso
ciațiunii», și-l roagă să ia parte activă 
la desbateri.

Tot presidentul adunării cetește, in 
calitate de secretar al despărțământului, 
raportul seu general, lucrat cu i_ . .. . „
conștiențiozitate, despre starea despăr-\mai multe mu. Ranițn se svarcohau 
țământului în toate detaliile, despre ac- ore întregi pe pavagiu și mulți au mu
ți vitatea acestui despărțământ în ultimul rit în urma finelor primite, 
an, expunând totodată șî motivele, pen
tru cari acest despărțământ n’a putut s 
desvoltâ activitate mai extinsă, precum L 
se face în alte despărțăminte. (Raportul < 
îl vom aduce în nr-ul viitor).

S’a deschis apoi discuția asupra 
raportului prezentat. Au luat cuvântul 

•1 dnii Titu Hațieg, loan Boroș, Dr. Cornel | 
Diaconovich, Dr. D. Florescu. I 
rel Vălean și Dr. --------- .
care recomandă — între altele — să 
se facă la Făget despărțământ separat 

Raportul a fost luat la cunoștință 
și s’a decis, ca despărțământul Lugoj 
al «Asociațiunii» să fie divizat în 2—3 
despărțăminte separate, pentru a se 
putea astfel lucră mai intenziv în inte
resul scopului, ce și’l-a propus «Asocia- 
țiunea». .

Punctul al doilea din ordinea zilei 
a fost participarea despărță
mântului la expoziția dela Si-1 
bi iu, ce se va aranja cu ocaziunea 

I inaugurării Muzeului național. La des- 
batere au luat parte dnii: loan Boroș, 
Dr. Cornel Diaconovich, Mihail Besân și 
Dr. Valeriu Branisce. Se decide parti
ciparea despărțământului la expoziția 
dela Sibiiu, ear pentru adunarea obiec
telor pentru expoziție se designează 
un comitet special, care să fie compus 
din comitetul despărțământului și din 
câte 1—2 delegați din fiecare reuniune 

i sau instituțiune română din Lugoj^ 
■1 având să ceară acest comitet special șî 
i ajutorul damelor române la adunarea 

aaime' &bxpe'’terîfofiuT despăr-
■ țământului obiecte de importanță pe
■ seama expozițiunii și apoi să le trimită 

la Sibiiu, având totodată responzabilita- 
tea pentru obiectele adunate și grijind ca 
obiectele să nu se peardă nici să se de
terioreze. După trimiterea obiectelor la 
Sibiiu, responzabilitatea o ia comitetul 
central, care e dator — după expoziție 
— să restitue proprietarilor în bună 
stare obiectele trimise.

A urmat alegerea a 2 delegați pen
tru adunarea generală a «Asociațiunii». 
Aleși sunt dnii: Dr. George Dobrin 
și Dr. Izidor Pop.

Ca ultim punct a urmat reconsti
tuirea despărțământului. Au fost aleși 
cu aclamațiune: director Coriolan Bre
diceanu, subdirector: Dr. Aurel Vă
lean, membri în comitet: Dr. George 
Pop o vi ci și loan Boroș, secretar 
Dr. Valeriu Branisce.

Dizertațiunea «Tinerimea și al
coolul», fiind timpul înaintat, nu 
mai putut ceti, dar se va tipări și di
stribui între membri.

Despărțământul Lugoj 
al „Astreic<.

Adunarea cercuală anuală —

Alaltăeri s’a ținut în sala Reuniu- 
nei române de lectură din Lugoj (casina 
română) adunarea generală a despărță
mântului Lugoj al «Asociațiunei pentru 
literatura română și cultura poporului 
român». Adunarea a fost destul de 
bine cercetată.

în locul dlui president al despăr-

Scenele înfiorătoare în curțile ca
selor nici nu se pot închipui, necum 
descrie. Cadavrele fură transportate 
cu droaia în cimiter, pe lângă asistență 
militară.

După ameazi s’a decretat starea 
de asediu, dar luptele desperate totuși 
n’au încetat. Muncitorii se apărau cu 

J. Fiuresvu, Dr. Au-1 petri, cu bâte, cu cărămizi, cu revol- 
Valeriu Branisce, | vere și cu armele smulse dela soldații 

uciși. în câteva locuri muncitorii au 
aruncat bombe de dinamită asu
pra Cazacilor, dintre cari foarte mulți 
au căzut morți.

în oraș a încetat circulația de tră
suri și tramvaie, cafenelele, birturile 
și otelurile au fost închise; negustorii 
și industriașii fug cu familiile lor din 
oraș. Liniile de telegraf și telefon au 
fost distruse.

Nici pănă seara n’a încetat lupta. 
Din case în continuu pușcau munci
torii asupra Cazacilor. Aceștia n’au 
cruțat pe nimeni: au întrat în casele, 
din cari muncitorii pușcau, și au ucis 
pe toți din casă. Pușcăturile s’au con
tinuat toată noaptea.

Se crede, că la Lodz au murit 
hi au fost răniți în ziua măcelurilor 
înfricoșate de Joi cam 2000 oameni. 
Se susține, că lupta s’a dat între 60000 
muncitori armați și între 4 regimente 
de infanterie, un regiment de Cazaci 
și un regiment de dragoni.

La Lodz au proclamat muncitorii 
greva generală.
h • UC uenstoKov/ Aici sol-
dațn încă au dat mai multe salve și 

' au ucis 19 muncitori și au rănit 42.
, Tot în ziua fatală de Joi 22 Iunie 

s a comis atentat la Petersburg contra 
secretarului de stat al curții imperiale 
Smielski. Atentatul n’a reușit.

s’a

Slevoluția în ffiusia.
Dela Rusalii încoace s’au întâm

plat în Lodz (Polonia-rusească) con
tinue ciocniri sângeroase între munci
tori și armată. Joi în 22 Iunie n. 
muncitorii ovrei și socialiștii poloni 
s’au înarmat cu revolvere și au puș
cat asupra patrulelor de cazaci, omo- 
rînd 7 soldați și mai mulți ofițeri. în 
suburbiul ovreesc al orașului Lodz 
muncitorii ovrei au ridicat mai multe 
baricade înalte. Trupele au dat asalt 
cu baioneta contra acestora și au puș
cat fără cruțare asupra muncitorilor, 
cari au pușcat șl ei, rănind grav pe 
colonelul de gendarmi Andrejew.

Vineri dimineața în cele mai multe 
fabrici nu s’a început lucrul. Pela 10 
ore a. m. muncitorii au început să dă- 
rime prăvăliile de rachiu ale statului. 
Peste tot au dărimat 30 prăvălii de 
rachiu. în același timp alți muncitori

„Școala pentru economia 

și industria de casă“.
— înștiințare —

Se aduce la cunoștința onoratului 
public român, că «Școala pentru econo
mia și industria de casă», proiectată de 
reuniunea noastră, se va deschide cu 
începerea anului școlar 1905/6. Inaugu
rarea acestei școale se va face în mod 
festiv în 28 August n. a. c., la orele 
11 a. m., după celebrarea sfintei liturgii 
din acea zi de sărbătoare.

în anul școlar 1905/6 va funcționa 
numai secțiunea economică a școalei. 
Instrucțiunea va cuprinde: a) învăță
mânt practic: pregătirea bucatelor și a 
panei; conservarea legumelor și a poa
melor ; spălatul, călcatul și îngrijirea 
rufelor; curățirea și ținerea în ordine 
a locuinței; grădinăritul; confecționarea 
rutelor; b) învățământ teoretic: econo
mia de casă, chemia bucătăriei, conta
bilitatea; igiena, îngrijirea bolnavilor- 
literatura română.

Elevele, ai căror părinți sau îngri
jitori nu sunt în Sibiiu, au să locuească 
in edificiul școalei, Strada Baier Nr 1 
(edificiul «Albinei»).

Se vor primi numai eleve, cari au 
împlinit 15 ani și au terminat cel puțin 
școala elementară.

Instrucția va fi excluziv în limba 
română. Se va conversa însă sî în pU/x l™u: . A . T 11
și germană, dar numai în pauză 
masă.

Taxele prescrise: 1. Fiecare 
internă va avea să solvească o 
lunară maximală de 50 cor., din 
se vor achită spesele efective ale școa
lei, cu exceppunea remunerațiunei in-

alte limbi, îndeosebi în limba maghiară 
și la

elevă 
taxă 
care
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structoarelor, pe care o achită reuniu
nea din al seu; când spesele efective 
vor fi mai mici, diferința se va restitui 
elevei. 2. Fiecare elevă externă va avea 
să solvească o taxă lunară de 40 cor., 
pentru care va primi și ameaza șl ojina,

Taxele sunt a se solvi tot pentru 
trei luni anticipativ.

In caz, că o elevă înscrisă dejâ 
întrerupe cursul fără motive accepta
bile, e datoare a despăgubi reuniunea 
pentru fiecare lună a anului școlar cu 
câte 10 cor.

Elevele interne au să aducă 
sine : saltea, plapomă, 2 perini, 
schimburi pentru pat,

cu
2

‘A duzină din 
rufele necesare, 6 ștergare pentru bu
cătărie, piepten, perie pentru cap, pe
rie pentru dinți, hainele necesare. 
Șorțurile pentru bucătărie și-le vor 
face elevele însăși; dar șorțuri pentru 
casă au să aducă cu sine.

Cursul se începe în mod regulat 
la 1 Septembrie n. și se termină la 31 
Iulie n.

Informațiuni mai detaliate se pot 
primi dela conducătoarea școalei, dra 
Veturia Papp, Sibiiu, Strada Baier 
Nr. 1.

Comitetul «Reuniunii 
femeilor române din Sibiiu*.

Informatiuni
9

Statistica școalelor române din Mace
donia. Lupta între Greci, Bulgari, Ro
mâni și Sârbi în Macedonia se poartă 
aproape excluziv pe terenul propagan
dei școlare. Chiar de aceea e de mare 
importanță să cunoaștem datele oficiale 
mai recente despre cifra exactă a școale
lor române ce au funcționat în Turcia 
în anul școlar 1903—1904. în Albania au 
fost 10 școale primare române cu 302 
elevi, 152 eleve, 16 învățători și 5 în
vățătoare. în Epir: 26 școale primare 
române cu 608 elevi, 408 eleve, 24 în
vățători și 10 învățătoare. în districtul 
Monastir: 29 școale primare române cu 
1101 elevi, 565 eleve, 41 învățători și
27 învățătoare. în districtul Salonic:
28 școale primare române, 1444 elevi, 
590 eleve, 38 învățători și 13 învățătoare, 
în total au funcționat deci în anul șco
lar 1903—1904 93 școale primare 
române cu 3445 elevi, 1715 eleve, 119 
învățători și 55 învățătoare. Afară de 
aceste Aromânii mai au în Macedonia 
1 școale secundare și anume: liceul 
de băeți în Monastir cu 99 elevi și 16 
profesori; școala normală profesională 
de fete în Monastir, cu 71 eleve și 11 
profesori; școala comercială din Salonic 
cu 54 elevi și 10 profesori; în fine 
școala comercială din Ianina cu 48 
elevi și 9 profesori. în total cele 4 
școale secundare (medii) române din 
Alacedonia au avut în 1903—1904 272 
elevi și eleve, 30 profesori, 4 profesoare 
și 12 învățători și învățătoare. Numă
rul tuturor școalelor române a fost deci 
de 97 cu 544^ elevi și eleve și 220 
profesori și învățători, profesoare și 
învățătoare. Atât Grecii cât și Bulgarii 
constată — falz — în statisticele lor eu 
mult mai puține școale române. Grecii 
prezintă numai 38 școale române cu 
2070 elevi și eleve și 117 învățători și 
învățătoare, ear Bulgarii prezintă în 
statistica lor numai 43 școale române 
cu 2207 elevi și eleve și 125 învățători 
și învățătoare.

Advocații din Cluj contra guvernului. 
Corpul advocațial din Cluj a decis, că 
după numirea guvernului Fejervâry 
nu mai pun timbre pe actele lor, ce le 
prezintă la judecătorii, la comitat, la 

slampRe-du -it«cripV» ma
ghiară : «Cu privire la ex-lex și la gu
vernul anticonstituțional nu mai punem 
timbre pe acte» și, în loc de^re 

circular cătră 1“^* Nu toțj advocații din Cluj s’au 
-----"supus acestei hotărîri.

Universitatea din Cluj... asediată de ri- 
gorozanți. De câțiva ani a devenit ade-

inte de a primi greaua sarcină de a 
formă guvern, l-a îndemnat o rudenie 
de-a lui să nu primească a fi ministru 
president. «Gândește-te, că ești om iri
tabil, radicalii te vor ofenză și tu vei 
fi silit să-i provoci la duel. Gândește-te 
la Keglevich». Fejervâry a răspuns: 
«Dacă așa e scris în cartea soartei, 
atunci mă voiu expune să mă împuște. 
Dar nu voiu retirâ. Sunt soldat și 
dacă Maj. Sa mă trimite în răsboiu, 
mă supun poruncei Lui. Acum m’a 
pus Domnitorul în fața unei probleme 
cu mult mai grele. Mă trimite la luptă 
contra fraților mei, dar trebue să mă 
supun. Mă duc!»

Numărul Alecsandri al «Luceafărului» 
a apărut la 1 Iunie v. și are cuprins 
bogat și foarte interesant, referitor la 
bardul dela Mircești. Sumarul este ur
mătorul: Alecsandri la părinți și la 
școală; Hora Ardealului, poezie de V. 
Alecsandri; Iancu 
poetului ; Scrisori 
Vasile Alecsandri 
drescu, cătră Ion 
Hurmuzachi, cătră 
tră Vasile Mangra, cătră C. Negri și 
cătră colonelul I. Piroski; Improviza
ție, poezie de Vasile Alecsandri; Wăr 
ich geliebte (De-aș fi iubito), nemțește 
de Carmen Sylva; Odă la unirea Ro
mânilor, de Iancu Alecsandri, fratele 
poetului ; Mărgărita, un epizod din 
viața poetului; O pagină inedită 
(Amintiri din 1855, V. Alecsandri că
tră I. Ghica); începuturile literare ale 
lui Alecsandri în franțuzește; Cugetări 
de V. Alecsandri; ’ 
notițe bibliografice; 
poporale culese de 
Ilustrațiuni: Statua 
pertă); Alecsandri 
vornicului Alecsandri ; 7 
C. Negri; Artistul Millo în diferite ro
luri din comediile lui Alecsandri; V. 
Alecsandri la 1867; Ion Ghica și V. 
Alecsandri; V. Alecsandri mort. Pre
țul acestui număr excelent 50 bani. 
Se poate comandă la redacția «Lucea
fărului» : Budapesta, IV, str. Zoldfa 7.

Maghiarizare de nurne. George L a - 
zar eseu, originar din Arad ironii™.

Mulțămitâ publică.

Alecsandri, fratele 
inedite de-ale lui 

cătră Gr. Alecsan- 
Ghica, cătră Alex. 
Pantazi Ghica, că-

tropiei, din stofă roșie, brodată cu 
aur și mătasă, în valoare de 15 cor.

Toate aceste odoară sunt lucrate 
elegant și cu mult gust și dexteritate.

Pentru aceste obiecte foarte pre
țioase, aduse pe altarul Domnului, aduc, 
în numele comitetului parohial, M. 
Știm, donatoare șl pe această cale cele 
mai ferbinți mulțămiri și rog pe bu
nul Dumnezeu ca să verse darul Seu 
ceresc asupra lor și familielor lor și 
să le răsplătească însutit dinarul jertfit 
Sionului, lungindu-le firul vieții întru 
mulți ani cu sănătate și fericire.

loan Rădoiu, 
înv. pens, și not. comit paroh.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit ;
Iconografia și întocmirile din inter- 
bisericei răsăritene, de Dr. Elie 

ieromonah. Sibiiu 1905.
nul
Miron Oristea, 
Tipografia arhidiecezană. Prețul unui 
volum broșat 5 cor., legat fin 6 cor.

*
Notițe asupra viermilor de mătase (cre

șterea și boalele lor), de Marius G a 1- 
fard. Tradusă și însoțită de o pre
cuvântare de Ion Kalinderu, membru al 
Academiei române. București 1905. 
Tipografia Gutenberg, strada Doamnei 
nr. 20.

Hymen. Tinea Simonescu, Dr.
George Proc a, căsătoriți. Sibiiu
Iunie 1905.

DI loan Baltescu, practicant admini
strativ în Lugoj, a dat zilele aceste 
ultimul rigoros și a fost promovat doc
tor în științele de statla universitatea 
din Budapesta.

Expoziția generală română la București.
Sub acest titlu cetim în «Familia» : Am 
scris în mai multe rânduri, că în 1906 
se va aranjâ la București o expoziție 
generală română spre a serba aniver
sarea de 1800 ani dela descălecarea 
Romanilor în Dacia și aniversarea de 
40 ani de când regele Carol s’a urcat 
expoziția’ se va ținea pe caiiipiaxuaio» 
dela marginea Bucureștilor, ear comi
sar general a fost numit dl Dr. C. I. 
Istra ti, profesor la universitate, mem- 
bru al Academiei romane. 1)1 Istrati a jmprjmeazâ actele lor cu aceasta stam- 
îndreptat primul seu <’ 1 ni„j o’Qn
toți Românii, în care accentuează, că 
expoziția va trebui să reprezinte toată 
activitatea României și a Românilor 
de pretutindeni deci face apel la toți tr7cerea"absolvenților de
fiii neamului sa-și dea concursul. In carata uoa .......R„Hanesta
tot timpul expoziției se vor ținea con- Cluj, ca să dea la
grese speciale, dela științele cele mai . . .. ,
pozitive pănă la științele economice, 
sociale și juridice.
vlțaD?d;tG“,i:“xoTn”din-°-«.seu. 

advocat la Budapesta.
Dl Dr. luliu Pordea, advocat

Dări de seamă și 
Din popor (poezii 
George C ă t a n ă). 
lui Alecsandri (co
la 1853; familia

Ion Ghica și

♦

Circulara privitoare la creșterea ver- 
milor de mătase, adresată agenților do
meniului Coroanei române, de Ion 
Kalinderu. București 1905. Tipografia Gu
tenberg, strada Doamnei 20.

Borlova, 1/Iunie v. 1905.
Duminecă în 29 Mai v. a. c. avu 

loc în sf. noastră biserică din Borlova 
sfințirea mai multor odoară dăruite sf. 
noastre biserici de o cunună de dame, 
cari cu mâna lor proprie le-au brodat 
v........ ....... . - . ’
Dumnezeu. Sfințirea acestor odoară s’a- - ’ • » 1

VARIETĂȚI.
»

Cum să ne ferim de fulger. 
Omul, pe care îl prinde furtuna afară 
și care formează unica ridicătură pe 
câmp, e în mare pericol că va fi trăsnit. 
Omul acela face bine, dacă se așează 
imediat jos pe pământ sau se tupilește 
într’o groapă, fără să ia în seamă că 
se udă rău la picioare. E periculos a 
tfpi‘vpiuîd«> dinaintea furtunei sub un 
ascunzi sutri.^.,.-----~, ,"-x
cel mai înalt. Daca'sWV-.SJ?jne sa te 
de pomi, ascunde-te sub fag, teiu, 
arin, dar nu sub stejar sau brad. Mai 
mic e pericolul într’o pădure deasă. 
Mulțimea arborilor cam egal de înalți 
paralizează tenziunea electrică din nori 
și periclitat e cel mult pomul cel mai 
înalt din apropiere.

VLXXLXUVX ~ x, —------

iură dela universitatea din Budapesta -- .«ă dea la 91 mfrumsețat spre podoaba casei lui
Cluj' riguroasele și șă-șf câștige la Cluj Dumnezeu. Simțirea acestor odoară s’a 
diploma. Motivul acestor treceri e - P™ .zf1<>sul ” ha™'cu Par°h
precum se spune din partea celor in- Dragai,na cu az,stenta can-
p „oradideHi tareților din loc, in fața poporului nu-

cenzura <>« “nTTdeseoA'irtntiti'pe nedrept la "■»'«• “ P--
riguroase și candida i, sunt siliți să se P»'»1™. donatoare e vil cat

.. . ......... - -------- 1, «duce acomodezeOferitelor comisiuni examl- P“'™ ”OTtu lor, mnlțum ndu;le
la cunoștința, că șl-a deschis cancelarie „Oare, di..:.. ' «-a totodată, prin o cuvântare potnvltă,

Cluj-Kolozsvâr, strada cruțare ja examene pe rigorozanți

5

advocațială în 
Deâk-Ferencz nr. 18.

Alexiu Pattyănszky. deputatul Lugo
jului în dieta din Budapesta, a 
din sinul partidului «liberal». în 
stola, prin care își anunță eșirea 
partid, spune că’și va susținea șl 
departe principiile politice, pe cari 
urmat pănă aci.

Din procesele „Poporului român“. 
o săptămână s’a pertractat înaintea tri- _ 
bunalului din Budapesta procesul al strucție. 
2-lea al ziarului «Poporul român» din ajută și 
Budapesta. Dl redactor responzabil Di- răbdare 
initrie B i r ă u ț i u a fost acuzat pentrucă 
ar fi publicat articoli politici în timpul, 
când «Poporul român» nu eră foaie 
politică. Incriminați au fost 9 articoli. 
Tribunalul a pedepsit pe dl Birăuțiu 
numai pentru articolul «Orszâgos Ma
gyar Szovetseg și Românii», la 150 
coroane pedeapsă în bani. Atât pro
curorul, cât șî acuzatul a apelat.

Concert. Reuniunea maghiară de cânt 
și muzică din Lugoj arangează Dumi
necă la 2 Iulie n. serată corală și mu
zicală în grădina otelului «Concordia» 
în onoarea membrilor sprijinitori ai 
Reuniunei. După concert urmează dans. 
Prețul de intrare: de persoană 2 co
roane, de familie 4 coroane. începutul 
la orele 8‘A seara.

arfa

, dintre cari unele trântesc fără i — . -:—pentru jertfele prestate. 
Ol LAUVtX X^--  | 1 J x
Acum se anunță, că așa de mare e 
aglomerația cai.dld. J-----
cari s’au anunțat la riguroase în Cluj,•------

Numele acestor st. dame sunt ui-țU, uti ața u.u axxxox» x, « 
ndidaților de advocați, mătoarele:

-T-- J----  * 1) Doamna Silvia Drăgălin a din
epi-J încât comisia examinatoare e imposibil caraiiseueș a dă. Mf. biccrieisă-i examineze pe toți pănă la înche- deă la ușile împărătești, de catifeâ* ro- 

erea anului școlar și astfel a trebuit șie, * -----
să respingă 200 petiții de-ale ri- 
.gorozanților, prin cari petiții cer 

i| termin de riguros. Rigorozanții res
pinși s’au adresat la ministrul de in-

I, VXVtx -----------------

„j__ vi astfel ei vor trebui să fie cu
răbdare pănă la toamnă.

«Note și reflexiuni la situația politică a —> —Românilor din regatul ungar». Sub acest aur și cu mătase, în valoare de 30 cor. 
titlu va apărea peste câteva zile în ~ ’>« -«- aîn
tipografia dlui J. Marschall din Sibiiu 
o broșură politică datorită dlui Aurel 
Ci a to. Broșura va tracta următoarele 
chestiuni: 1. Situația actuală a parti
dului național român. 2. Cum se înțe
lege la noi politica reală ? 3. Activitate 
parlamentară. 4. Revizuirea programu
lui din 1881. Doritorii de a avea acea
stă broșură, pot să și-o procure de pe 
acum, trimițând suma de 1 cor. plus 
10 bani porto postai autorului, Ocna
S i b i i u 1 u i (Vizakna-fiirdo).

Fejervâry rezolut. Ziarul vienez «Mit- 
tagszeitung» scrie, că pe noul ministru 
president baron Fejervâry, încă îna-

eșit

din 
mai 
le-a

Azi

4 I -posibil | Caransebeș a dăruit sf. biserici o per- 
a Ic natifnâ rn-

■), lucrată cu aur, în valoare de 50 
coroane.

2) Doamna Anghelina Pepa 
Caransebeș a dăruit o față pentru 

iX LI CIUIVUIAV *x~ ---- trapodul Evangeliei, de catifea vânătă,
, dar acesta nu le va putea I lucrată cu aur, în valoare de 30 cor

’ ’ ~x c;n "" • 3) Doamna Florica Șușoiu din
Caransebeș a dăruit o față pentru ico
nostas, din catifeâ roșie, brodată cu ’ 1 O/A —

din 
te-

V”
4) Doamna Maria C o j o c a r i u din 

loc a dăruit o față pentru tetrapod la 
Evangelie, din stofă roșie, brodată cu 
aur și mătase în valoare de 20 cor. și 
un măsaiu din pânză albă cu dantelă, 
pe sf. pristol, în valoare de 15 cor.

5) D-șoara învățătoreasă Elisaveta 
Belcota din loc a dăruit o față pen
tru sf. pristol, din stofă roșie, brodată 
cu aur și mătasă, în valoare de 30 cor.

6) Doamna Maria Babeu din loc 
a dăruit o față pentru tetrapodul Apo
stolului, din stofă roșie, brodată cu 
aur și mătasă, în valoare de 20 cor.

7) D-șoara Cornelia R o i t a n din' ' 1 T-5 __ •

Grâu prima calitate
» de mijloc 

Săcară prima calitate .
» de mijloc .

Orz prima calitate .
> de mijloc .

Ovăs prima calitate
» de mijloc

Cucuruz pruna calitate .
» de mijloc
»

Făină
»
»
»

Orez
Gris
Arpăcaș
Mazăre
Linte .
Fasole
Mălaiu mărunt
Cartofi
Fân prima calitate .

» de mijloc
Paie ....
Stejar
Cărbuni de peatră

» de Petroșe
Oloiu de rapiță
Lumini de stearină

» topite .
SăpunCarne de vită I. calitate

» » » II. »
Unsoare de porc .
Sămânță de chimin
Sare, bucăți
Zăhar
Vin ... .
Spirt I.

« II. .

nou .
0. . 
prima . 
albă 
brună .

- loc a dăruit o față pentru dulapul Epi-1



Fanflatiunea Altiaiin si Ana 
din Liioj.Concurs.

Nr. 67.—1905.

S>r. Constantin jgnea,
medic univ., operator, etc.

Institutul de cură naturalaComitetul parohial al bisericei gr.
or. române din Lugoj, ca administra
tor al «Fundațiunei Alexandru și Ana 
Nedelcu», escrie pe baza punctului 2 
lit. b) a testamentului fundatorilor, 
conform §§-lor 4-12 din statutele 
pentru administrarea fundațiunii și a 
punctului 2 lit. b) din literile fundațio- 
nale un Concurs pentru anul curent 1905 
în scopul conferirei a unui premiu de 1000 
coroane.

Condițiunile acestui concurs sunt:
1. Acest premiu se va împărți însură

țeilor lipsiți din comuna Lugoj, coin. 
Caraș-Severin, Gări sunt de naționali
tate români și de religiunea gr. or. 
română, duc o viață nepătată și 
dovedesc un trecut frumos și dela cari •>. 
e de așteptat, că vor întemeia o fami- 'despre cure făcute, 
lie harnică și onestă. Acest premiu1____ w-ratuit si franco
delOOOcoroanesevaimpăr-i s 5
țî unei părechi de economi. ■ dela Reprezentantul general:

2. La acest premiu pot concură : ~ ’ TTT‘
a) Căsătoriții dela 

ani, adecă acele 
bisericește, dela 
pănă la 1 Iulie 
trecut trei ani.
b) Tinerii încredințați, adecă logodiți
bisericește.

3. Recurenții au să dovedească :
a) că sunt născuți din părinți gr. or.

români și din Lugoj.
Aceasta să o dovedească cu cartea lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi

de botez a însuratului și a soției hat6sâg kozhirre teszi, hogy Dr. Jurca Cor- -
sale, respective a mirelui și miresei. n«i ttgyved âital kepviselt „Lugoșana“ de dare opidan pana la tei mmul

b) că recurenții nu au fost pedepsiți takarek es hitelintezet vegrehajtatonak sus fixat.

BILZ
în Radebeul I. Drezda (Germania)

Sanator de rangul prim.

1
i

și-a început praxa medicală în Lugoj.

Orele de conzultațiune: 10—11 a. m. și 2—4 p. m.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul*4,

Pinta Isabella. Nr. 121 (x-3).

I
Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea 

voastră în acest institut condus de medici 
ai metodului natural de cură (Dr. med.), 
negreșit că veți găsi în curând și sigur 
mult dorita-vă sănătate.

Cereți marele și bogat ilustratul pro-1 
spect, care conține și multe dări de seamă Nr. 2525.

2109. szâm.
a. u. 1905.

Dela oficiul de dare opidan.
- •

I

,_______________ I

i adm. 1905. |
! .. x'

Se aduce la cunoștință publică, că I
conscripția vitelor aflătoare pe terito-; Lugos

Iunie pană la 5 Iulie a. c. .s^. penztârt megilleto hozzâjârulâsi 
1». va fi expusă spre vedere publică la dijakrdl szolâ es mâr ervenyesitett

oficiul de dare opidan sub durata ore- kivetesi lajstrom a vârosi addhiva-
wawa w a W a W a W A W A W lor oficioase- Această conscripție va talnâI f
▼ AV A ▼Av AtAvAvAV serv! de pază pentru ejectarea arun-

cului taxelor de pășunat și a speselor 
pentru susținerea vitelor de prăsilă.

Despre aceasta sunt avizați în in
teresul lor propriu toți proprietarii de lâsaikat fennt 
vite cu observarea, că eventualele lor 
reclamațiuni le pot subșterne oficiului benyujthatjâk. 
d« dare onidan Dănă la terminul mai L u g o s o n,

24-en.
i

|P. P. 24 (1-1).
i

I

I

„nul până la ,]M4 SC» W181 V1II3.

părechi căsătorite ( ''
a căror căsătorie______________________ __________
1905 încă nu au________________________________

9856 905. tlkvi szâm.

Ărveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint

Hirdeimeny.
Ezennel kozhirrâ tâtetik, hogy 

i vâros 1905. evi orszâgos 
rhi’foraș’ului Lugoj este finită și dela gazdasâgi inunkâs es cseledsegely

îigyved âital kepviselt „Lugoșana“
__ ______ ,____ ___ ____ x . ___ -b es hitelintezet

de judecătorie sau de administrațiune Csorogâr Helena lugosi lakos vegrehajtâst ■
. I 1 i rvllzini 1 L/vv frvlro OU Ou Q.’Z 1 M( 14- '

toată evi december ho 14,-tol szâmitando 6°|01 xvu ■ •toata . . . ,—x _ , p. p. 23 (3-i) j. Chiritia,,
Șeful oficiului de dare opidan.

pentru atare abatere cât de mică și 
respective că purtarea lor în t__ _
privința a fost exemplară; acestea 
să le dovedească prin atestat dela1 
antistia comunală.

c) eă Dumineca și în sărbători mai 
mari recurenții au cercetat — cât se 
poate de regulat — biserica, că pe 
an s’au cuminecat odată, si că , — T— ven ȘI socoti atâta cât
e neincunjurat de lipsă pentru starea 
lor civilă.

Aceasta să o dovedească prin ate
stat parohial sau prin cercetări din 
partea comitetului parohial.

e) Logodiții au să dovedească logodi
rea prin atestat parohial și pot prim! 
premiul numai dupăce s’au cununat.

Dacă atari logodiți

i szenvedo elleni 156 kor. toke, enek az 1904.

kamatai 42 kor. 50 fill, per es vegrehajtâsi 
mâr megâllapitott koltsegek es ezennel 15 
kor. 30 filben megâllapitott arveres keresi 
valamint a megfelmerttlendo koltsegek behaj
tâsa vegett, tovâbbâ a lugosi kir. kinestâr 
uradalom javâra 30 kor. 20 fillâr toke s jâr. 
erejeig a Concordia takarek es eiolegezesi 
szayelkaae-L vara._5(m.kw^J0kc)aF eiftT-._________ ....... „ ț eVe’!

J®rn Jakab lugosi lakos javâra 300 
kor. toke s jar. erejeig, Patzel Erno lugosi 
lakos javara 349 kor. toke s jâr. erejeig, a 
Lugosana takarek es hitelintezet javâra 100 
kor. toke s jâr. erejeig vegrehajtâsilag be- 
kebelezett kovetelesek behajtâsa vegett is 
Lsorogar Helena vegrehajtâst szenvedonek ' 
a lugosi kir. tdrvenyszek mint tlkvi hato-1 
sag teruletehez tartozo român lugosi 2356 I 
szamu tjkvben A. Kereszt 5311. ds a'!

maltadieau,"^„“ferire:

4. întâmplându-se ca să fie

J0‘g,

lakos javâra 349 kor&toke s jâr. erejeig, a

kor. toke s

Lugoj, 24 Iunie 1905.

Adup„,,Ja> pimnctiiifS

Cancelarie

udca atari logodiți, cărora li-s’a 
votat premiul, nu s’au cununat pană 
In '/îlln ------- • 1- „ *

premiului îșj perde valoarea.
4. întâmplându-se ca să fie concurenți 

binemeritați și din familia fundate- 
rului «Nedelcu», atunci aceștia se 
vor luâ în deosebită eonsiderațiune.

5. Cvitând premiații premiul au să facă 
făgăduință în evită, că șî pe viitor se 
vor purta bine și vor fi credincioși 
unul altuia și bisericei gr. or. rom.

Se așteaptă dela premiați, ca să 
vină la biserică în ziua parastasului 
celebrând pentru fundatori și odată 
pe an sa cerceteze capela din mor- 
minți, ducând cu sine un buchet de 
nori sau o cunună de flori.

6. Recursele înzestrate cu cele mai sus 
prescrise, au să se adreseze cătră 
comitetul parohial gr. or. rom. din Luqoi 
ca administrator al fundațiunei <Ale
xandru și Ana Nedelcu», la mâna 
presidentului aceluia Dr. George Po- 
poviciu, protopresbiter în Lugoi

7. Terminal pentru întrarea recurselor 
e 15 Iulie 1905 st. v. și acele re
curse, cari se vor prezentă după

acest termin, nu se primesc la concurs.
Dat în ședința comitetului parohial al 

comunei bisericești gr. or rom. din Lu
goj ca administrator al fundațiunei Ale- 
stanJrU|905Ana Nfldelcu“’ tinu,ă la 5

Dr. George Popovîci,
president.

Nr. 127 (3—2)

Mihail Gaspar,
notar.

evi junius ho 29-tol julius 
ho 7-ig kozszemlâre ki van tâve.

Mirol az erdekeltek azzal erte- 
sittetnek, hogy esetleges felszâlam- 

kituzott hatârido 
alatt, ezen vârosi addhivatalnâl

1905. 6vi junius lid

Chiritia s. k. 
v. adohiv. fonok.

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

Am primit:
Cine se interesează de răsboiul actual

liă diu Extremul-Oripni ai 
; procure cartea acum apărută:

i

“i

======= advocațială
în Lugoj, Strada Szechenyi, nr. 11.

szâmu tjkvben A. Kereszt 5311. es A 

u4’. a’ ,°z<; Munt/ân Lukrdczîa 

elvezetijog fentartâsâval egeszben es kfilOn 
az egyidejuleg kiboosâjtott ârveresi felte- 
telek ertelmeben dszszesen 630 kor. kikiâl- 
tasi arban az

1905, evi aug, hd 25,-en d. u. 3 drakor I 
------ I

J

Dr. Bend Sternheim
advocat.

Nr. 128 (4 —

de Mihail Gașpar.
Prețul 1 coroană 50 bani.

Volum elegant, tipar fin!
Cuprinsul: Pozițiunea geografică, 

j Clima, Istoria, Religiunea, Armata ia 
poneză, Caracterul, Ferneea și poziția ei 
socială. Băile si teatrul, Limbă și literatură 
Jurnalistica, Starea culturală, Artele, Re
ferințe agronomice etc., Marina, Răs- 
boaele Iaponiei și Proverbe iaponeze.

Comandele se pot face la autor Mihail 
Cxașpar diacon, Lugoj.

Portul postai îl plătește autorul.

a tlkvi hatbsâg hivatalos helyisegeban 
megtartando nydvânos ârveresen a leg-tob- 
bet igeroneksztiks^g esetena kikiâltâsi âron 
aiul îs elfogja adatni.

Ărverelni kivândk tartoznak bânat- 
penzul az ingatlanok kikiâltâsi ârânak 20»| = 
keszpenzbeu vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikuldott kezehez letenni, vagv aZ ® 
annak elozetes birdi letetbe helyezest tenu-' B 
sito szabalyszerii elismervenyt âtszolgâltatni. 'M 

A vevo koteles a vetelâr '/. reszet m tortVte30 J°ger6r 1 ®melked6se napjâtol szâmi-11 
tott30 nap alatt a mâsodik reszet.® 
a harTa°AntPtolszamitott 60 nap alatt, I ® 
a harmadik /, reszet ugyanesak az ârve- ® 
resjogerore emelkedese napjâtol szâmitando IfiJ 
7° nap alatt es az arveres napjâtol jâro 5°| ■' X 
kamataival szabâlyszerii leteti kerveny mei- ® 
lett a lugosi kir. âllampenztâr mint birdi 
£îtîhbarbefKetn^ A bânatP«nz az utolsd 
reszletba fog beszamittatni.

A megâllapitott ârveresifelteteleket a hiva
talos orak alatt a tkvi hatosâgnâl ugyszin- 
ten Lugos varoshâzânâl vagy a birdi ki- 
kăldottnel megtekinthetok.

, ®lrend®lt ârverest a fobetetul 
szolgalo Roman-Lugos kozsegi 2356 
tjkvben C. lapjâu feljegyezni rendeli.

Lugos, 1905. evi junius ho 8-ân.
Nr 130 H n , . Râcz• irfu (1—1) kir. trvszeki bird.

„Lugoșana”
institut de credit și economii

ca societate pe actii în Lu<’oi  . .. i.
ca

Anul fondării 1889.

sz. t

Fondurile proprii c. a. 9O.(^0 Cor.
Bepuneri spre frxxcti±i(^/re 

1,500.000 Cor. —_________—_

aconiă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecark Ș1 pe lombard cu 8% 
=ptează cambii cu 3 eveutual cu 2 g *

^.m, e ale privaților și de ale corporațiilor cu 7-8%, pnuieste 
jneri spre fructificare fără anunț eu 4 »/w, cu anunț 5% .

W Darea după interese o solvește însuși institutul.

Nr 8 x 31 Direcțiunea.
Tipografia Carol Traunfelîner, - Lugoj.


