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Coaliția opozițională, a cărei ca
pacitate de acțiune este robită 
prin insanitățile lozincelor năbădă
ioase electorale, a creeat prin re
fuzul seu rigid față de iperloialita- 
tea Coroanei o situație enorm de 
dificilă, ale cărei consecvențe 
nu este în stare să le tragă.

Din toate părțile se pune acum 
întrebarea: Quid nunc? și nime 
nu poate da răspuns satisfăcător. 
Va trebui să mai treacă vreme și 
să se mai calmeze spiritele prea 
înfierbântate, pentru a face în ca
petele cugetătoare ale coaducători- 
lor vieții publice loc pentru o 
apreciate justă a situațiunei.

Deocamdată n’are deci să ne 
prindă mirare, dacă vedem cele 
mai aventurioase combinațiuni puse 
în circulațiune și luate ca bani 
buni de cei însetați după senzații.

Aducând în unele privințe situ
ația actuală cu situația din ulti
mele zile ale cabinetului Batthyă- 
nyi din 1848, vedem că din dreapta 
și din stânga se lansează deja ver
siuni despre i n ter venți u ne stră
ină pentru a face ordine în Un
garia.

Bine înțeles, că după catastrofele 
de pe câmpiile Manciuriei și diu 
apele chineze și iapoueze nu mai 
poate fi vorba ca Rusia să-și re
pete rolul din 1849, când și-a tri
mis Cazacii încoace pentru a face 
«ordine».

Cine are să facă deci «ordine» 
în Ungaria?.'

Din izvoare «pangermane», cari 
consideră deja de mult Monarhia 
noastră ca un apendice al marelui
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fTetrea Străinul
— Novelă —

De Mihail Sadoveanu.
(4) II.

După miezul nopții, viforniț 
mai liniști. Săniile cu fân porniră iar 
agale21) prin noapte; părintele Miron 
veniâ în urmă, calul mergea la pas. 
Viscolul oftă rar, aducând cele din urma 
pânze subțiri de pulbere albă. Noaptea 
părea că cere pace, după un zbucium 
uriaș; câmpiile se liniștiau din ce în 
ce, larma cumplită scăzuse, fiorii de 
groază se stinseseră. O părere de lu
mină vânătă începu să lămurească 
câmpia.

Oamenii mergeau liniștiți pe lângă 
boi; numai Petrea, străinul, slab și 
amețit, sta cucuiat de-asupra unei clăi 
de fân. în urmă, clopotele calului su
nau după pas, rar și limpede, în noapte. 
Stâna se pierduse în urmă; unda ei 
de lumină scăzuse, cucerită de întune- 
rec, se stinsese.

Se auzi, din urmă, glasul popei:

’*) agale : încetișor, a lene. 

imperiu german, e numai firesc, 
dacă se lansează acum cu o oare
care predilecție ideea. că rolul Ca
zacului din 1849 are să-l iee acum 
...Grenadirul pomerian. Idee deam- 
nă de caniculele, al căror sezon se 
începe.

și neorientarea generală este un 
mediu prea potrivit pentru a des
chide calea astorfel de combiua- 
țiuni aveuturioase la masa politi- 
cianilor de cafenea. Și este greu 
de a spune «Cui prod est?'.», 
cine trage folosul din asemenea 
alarmări iresponzabile.

La aparență s’ar putea crede, 
că Viena caută să intimideze și 
terorizeze Ungaria cu asemenea 
fantasmagorii. Cine cunoaște însă 
firea poporului maghiar știe prea 
bine, că lansarea știrilor de soiul 
acesta nu poate avea alt efect, decât 
a întărâtă și mai mult m as- 
sele populați unei contra 
Vie nei. Iar că aceasta nu poate 
fi interesul Vienei, care caută pace, 
zace aproape de mintea omului.

Cine trage deci folos din aseme
nea știri neghioabe și insipide?! 
Evident, că... șovinismul dominant, 
al cărui interes este să ațițe cer
curi tot mai largi contra Vienei, 
ca agitația și revolta faptică a 
mulțimei să iee greaua răspundere 
de pe umerii coaliției opoziționale, 
care s’a dovedit incapabilă de a 
trage consecvențele din noua si
tuație.

Și în privința aceasta avem un 
indiciu de tot suspect.

«Adevărul» din București scrie 
in unul din ultimii sei numeri, că 
rolul de a face «ordine» în 
Ungaria revine... României

<S’a mai luminat o leacă par’că...» 
Și o voce răspunse, din întunerec: 
«A răsărit luna, în dosul nourilor. 
— Aha! zise altcineva, a răsărit 

luna, da.
• — Ce vifor, vorbi iar popa; cum 

urlau lupii! mare cumpănă eram să 
trag!

— Puterea lui Dumnezeu...» 
înaintau greu prin troian”). Pe 

une-locuri, pe unde drumul se încovoia, 
omătul se suia la pieptul boilor. Oa
menii luptau din greu, alăturea cu vi
tele, tăcuți, încordați. Popa stătea gră
mădit în săniuța lui, cu nasul in blana 
giubelei; par’că-i eră somn; sunetul 
trist al clopotelor îi răsuna la urechi 
slab, de-departe, ca o îngânare de 
cântec.

Aproape de ziuă vremea se liniști; 
norii se risipiră, deschizând ferestre 
luminei dulci a lunei.

Frigul crescu; aerul începu să în
ghețe. O lumină de basme se întinse 
pe câmpiile albe; în fund de zări se 
arătau, din vreme în vreme, șiruri de 
plopi, ca niște linii drepte, negre, vrâ- 
stând”) un petec mai luminos de cer. 
La cotituri de drum răsăriau crânguri 
pestrițe; crengile încărcate de omăt 
atârnau obosite. Câte odată umbre negre 
vâșcau”) pe omătul alb, se înfundau 
sub bolțile ninse.

”) troian ~ grămadă, morman.
”) vrăstare — vărgare. 

vășcare — a juca ca o nălucă. 

și crede a ști. că Regele Carol, 
care se rentorceâ dela înmormân
tarea fratelui seu mai mare, a fost 
anume invitat de Regele și îm
păratul Francisc Iosif I în ziua 
critică de 21 Iunie n. la Viena în 
Burgul împărătesc pentru a pune 
la cale detaliile acestei interveniri 
armate.

Se îuțelege. că «Adevărul» deo
dată cu «desvălirea» aceasta «sen
zațională» condamnă în termini 
aspri intervenirea României în afa
cerile interioare ale unui stat străin 
și tot odată, luându-și aer de pro
tector față de noi Românii din 
Ungaria, ne atrage luarea aminte, că 
«împăratul» ne-a resplătit pană acum 
pentru tradiționala noastră alipire 
totdeauna cu... ingratitudine.

Nu încape îndoială, că «desvăli- 
rile senzaționale» ale «Adevărului» 
din București sunt tot așă născociri 
caniculare ca și aiurările panger
mane despre o pretinsă intervenție 
armată a Germaniei.

Dar nu asta este de interes 
pentru noi!

Ce ziar este «Adevărul»?!
Ziar socialist și antinațional 

care face sport și câștig din... anti- 
dinasticism publicistic. Și nu servește 
spre gloria marelui public cetitor 
din România, câ acest ziar este 
unul din cele mai cetite și mai 
respândite în România. Dar nu asta 
ne impoartă acum, ci altă calitate 
a «Adevărului», anume, astăzi nu 
mai este secret, că redacția 
«Adevărului» a stat în cele 
mai intime conexiuni cu 
fosta secție de naționalități 
a lui Bănffy, fapt care la timpul 
seu s’a remarcat de repețite ori!

Au mers așa multă vreme.
Popa plutiâ în aceiași legănare de 

somn. Deodată, ca’n vis, văzu ceva cu
rios. Din sania din urmă Petrea se lă
sase la vale, din vârful clăei, și căzuse 
alăturea cu drumul, până la piept în 
omăt. Nimeni nu băgase de seamă.

Popa se gândi mirat: <De ce s’a 
dat jos din sanie?-* Apoi tot el murmură : 
<De unde pot ști eu?»

Mai merse o bucată bună de drum, 
apoi șopti iar : «Să văd, vine după noi ?» 
Voia să se întoarcă și nu putea; nici 
glasului nu putea să-i dea drumul. Un 
fior ascuțit îl deșteptă. Gândi: Poate 
a murit!

Se întoarse greu și se uită în urmă. 
Umbra neagră a lui Petrea eșiă din 
troian. Se mișcă puțin pănă în mijlocul 
drumului, apoi se făcu una cu omătul, 
rămase nemișcată pe luciul alb.

Popa se opinti deodată și răcni 
sperios: «Stați! s’a întâmplat ceva!» 

îndată, oamenii opriră boii.
«Ce este părinte?
— A căzut Petrea din vârf.
— Care Petrea ?
— Cel pe care l-am luat dela stână. 

Uitați-vă colo, în lungul drumului, o 
pată neagră. Moare! să știți că moare, 
săracul; haideți după mine; moare să
racul !»

Popa întoarse calul și se îndreptă 
spre străin; oamenii se luară după el.

«Iată-1, șede nemișcat, cu fața în 
jos; să știți c’a murit!»

Bănuim deci cu tot dreptul, că foști 
membri ai secției de naționalități 
banflyane susțin și astăzi legături 
cu «Adevărul», mai ales că «des- 
vălirile senzaționale» ale «Adevă
rului» s’au respândit în Ungaria 
mai întâiu prin un ziar șovinist din 
Budapesta, care numără între 
redactorii sei și pe un fost 
membru al acelei secții de 
rușinoasă amintire.

Astfel apoi e de înțeles rostul 
«desvâlirilor senzaționale», cari ori 
cât de neghioabe ar fi tot sunt 
apte a ațiță și asmuță marele 
public maghiar neorientat și a-1 se
duce la fapte nesocotite și regreta
bile din toate punctele de vedere.

Eată deci răspunsul la întreba
rea «Cui prodest?»! Eată cine vrea 
să tragă foloase din actualele în
curcături! Eată cine are interes să 
împiedece calmarea spiritelor agi
tate prin diferitele teoreme întorto- 
chiate, cu cari își hrănește presa 
iperșovinistă publicul cetitor!

Noi în situația aceasta critică 
n avem alta de făcut, decât să ape
lăm la acei concetățeni maghiari, 
a căror judecată încă nu este tul
burată de aiurările șoviniste, să nu 
se lase nici pe sine și nici poporul 
maghiai* pradă unor asemenea 
născociri tendențioase și păcătoase, 
ci să caute a vedea limpede și 
a înțelege, că în situația actuală 
destul decritică nu este nimic mai pri
mejdios, decât a agrava încurcătu
rile destul de mari prin nutrirea cu 
mijloace artificiale a urei între po
poarele țerii.

Să fie destul cu cât a fost!

-- >, * _ ----------------

Părintele Miron se dădu cu greu
tate jos din sanie, cuprins de o milă 
nespusă. Se apropie de necunoscut și-l 
atinse. Zise, cu glas mișcat:

«Petre, măi Petre; scoală, frate!...»
Unul din oameni șopti: «Eră slab, 

a băut cam multișor, a stat nemișcat 
în sanie și a amorțit. Poate pe urmă a 
vrut să se dea jos, ca să se mai poarte; 
a căzut și acum nu se mai poate mișcă. 
Petre, scoală, bre omule, iaca te strigă 
părintele; scoală bre!»

De data asta, un mormăit se auzi 
și Petrea făcu o mișcare.

«N’a murit, săracul, îngână popa 
și-și simți ochii umezi. N’ai murit, frate ; 
scoală și hai cu noi; nu mai avem mult 
păn’ la Lunca, scoală, hai! — Ia puneți 
mâna ici, să-l sculăm și să-l punem în 
sanie...»

Când simți mânile oamenilor, străi
nul începu să bolborosească :

«Lăsați-mă!... lăsați-mă... e cald pe 
cuptor, dați-mi pace...

— Hai și l-om ridică! șopti popa, 
făcând cu mâna semne oamenilor.

— Lăsați-mă ! gemea Petrea ; aici, 
pe cuptor, e cald; cine știe... de când 
n’am dormit eu... pe cuptor... E cald 
aici...» Și se strânse ghem pe omăt.

«Hai, sus!» îndemnă iar popa, fă
când semn ca să-l ia și să-l svârle în 
sanie.

Oamenii îl luară încet de jos, pe 
brațe, și-l puseră în sania popei. Petrea
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Maj. Sa nu ofere concesiuni militare. 
Cu ocaziunea ultimelor audiențe Maj. 
Sa s’a exprimat cătră mai multe per
sonagii, că la nici un caz nu va 
o f e r î U n g a r i e i n o ui co n ce s i u n i 
militare.

Rezistența pasivă. Comitatele Jâsz- 
Nagy - Kun - Szolnok și Bâcs - Bodrog, 
apoi orașele Alba - Regală, Didsgyor, 
Seghedin, Cașovia și Cinci - Biserici 
(Păcs) au adus în congregațiile și 
adunările lor de reprezentanță hotă- 
riri, că pe timpul, cât stă în fruntea 
țerii guvernul actual imparlamentar și 
•neconstituțional», nu vor incassâ 
dări, nu vor con lucră la asen- 
tarea de recruți și la chemarea 
sub drapel a rezerviștilor su
plinitori. Orașul Alba-Regală a adus 
șî hotărîrea, ca să fie rugat episcopul 
de acolo Iuliu V â r o s s y, ca la proce
siunile religioase să nu mai cheme or
hestra militară, pentrucă această orhe
stră cântă imnul «G o 11er h a 11e», 
care vatămă adânc pe cetățeni 
în sentimentele lor naționale 
și patriotice și-i turbură în exer
cițiul lor religios, ci la viitoarele cere
monii bisericești să angajeze orhestră 
civilă.

Comitetul camerei advocațiale 
din Balassa-Gyarmat a adus hotărîrea, 
că ia cu regret și cu îngrijorare 
patriotică la cunoștință numirea lui 
Bertalan Lânyi în postul de ministru 
al justiției, consideră remânerea lui 
Lânyi în oficiu ca fapt anticonstitu
țional și prin urmare nu ofere mi
nistrului sprijinul dorit.

Corpul advocațial din Sân-Nicolaul- 
mare a decis — asemenea celui din 
Cluj — că sub actualul guvern anti
constituțional nu pun timbre pe acte, 
ci banii pentru timbrele necesare îi 
depun la casse de păstrare.

Mandatul dela Beiuș. Curia, termi
nând pertractarea petiției date contra 
deputatului «liberal» loan Buteanu, 
ales la Beiuș contra lui Barta Ferenc, 
a ordonat anchetă referitor la 
1043 cazuri de mituire și de tractație 
cu mâncări și beuturi, precum șl refe
ritor la punctele principale din contra- 
petiție. Cu săvârșirea anchetei a fost 
încredințată tabla regească din Ora- 
dea-mare. Vor fi ascultați vre-o 3000 
martori.

|i-Zeno Mocsonyi de Foen. |
Cu posta de eri am primit din par

tea văduvei defunctului următorul 
anunț funebru:

Maria Mocsonyi de Foen năs
cută baronesă Maria Fischer de 
Nagy - Szalathnya, BudamAr și 
scânciă’6) ca un copil. Apoi, în sanie, 
păru că se deșteaptă, ridică o clipă 
capul, se uită în jur, apoi se ghemul, 
fără de nici un cuvânt, în fân.

«Bine, bine! zise popa Miron suin- 
du-se în sanie; de acu a scăpat. Hm! 
dar cum am băgat eu de seamă că a 
căzut! Ei, dacă rămânea el acolo, în 
omăt? Muriâ, nici vorbă că muriâ! — 
Săracul! toate păcatele cad pe capul 
lui! Mie, nu știu cum, mi-i milă de omul 
ista; pare că a fost chinuit mult în 
viața lui...»

Săniile porniră iar încet. Frigul 
creștea odată cu lumina. Printre gră
mezi de nouri, se vedea luna în aburi 
violeți.

Clopotele calului sunau rar și trist; 
popa se alătură cu giubeaua de Petrea, 
ca să-i ție cald, apoi se grămădi șî el 
în blană și începu să se gândească la 
întâmplările nopții. Simțiâ o bucurie 
mare că a scăpat viața unui om. Din 
când în când ridica încet capul și pri- 
viâ la Petrea. în lumina lunei obrazul 
nenorocitului erâ galben, ca de mort.

Când se opriră la marginea satului, 
la casa părintelui Miron, — se revărsă 
de ziuă, într’un frig cumplit. Pletele 
și bărbile tuturor erau argintate de 
promoroacă56); boii suflau aburi deși 
în lumina dulce, cenușie. O liniște 
adâncă stăpâniâ satul, casele stăteau

55) scâncire — a plânge înădușit.
”) promoroacă ~ văl de brumă.

Bacskb în numele seu, precum șî în 
numele fiului ei Antoniu Mocsonyi de 
Foen, al copiilor ei din prima căsătorie 
văduva Martha Berzeviczy de Ka- 
kas-Lomnicz și Berzevicze născută 
contesa Sztdray, Agatha Schu- 
dawa născută contesa Sztdray și 
contele Tassilo Sztdray de Sztdra 
și Nagy-Mihdly, cu soția sa contesa 
Irma Grimaud d’Orsay, al vărului 
seu Alexandru de Mocsonyi și al 
tuturor rudeniilor cu inima frântă de 
durere aduce la trista cunoștință moar
tea soțului ei

Zeno Mocsonyi de Foen
carele în Budapesta la 13 Iunie st v. 
în etate de 63 ani și în anul al 26-lea 
al fericitei sale căsătorii după un morb 
greu și îndelungat și-a dat nobilul seu 
suflet în mânile Creatorului.

Rămășițele pământești ale ferici
tului repausat se vor depune după ri
tul greco-oriental în 16 Iunie st. v. în 
cripta familiară la Feni la odihnă 
eternă.

Parastasele se vor celebră în 25 
Iunie st. v. în capela familiară din 
Feni, precum șî în biserica patronală 
din Bulei și în bisericele din Batta, 
Țella, Ohaba sârbească, Bruznic și 
Prisaca.

Budapesta, 13 Iunie st. v. 1905. 
Fie-i țărâna ușoară și memoria 

binecuvântată!
*

Casina română din Lugoj, al că
rui membru fundator a fost defunctul, 
a trimis din ședința comitetului ținută 
Luni, anume în acest scop, o adresă de 
condolență mult întristatei familii.

La înmormântarea, care are loc 
astăzi Joi în Feni, participă din Lugoj 
d-nii: Dr. George Dob rin, Dr. Va- 
Ieriu B r a n i s c e, Dr. Tiberiu B r e- 
diceanu secretarul «Albinei», care 
petrece de prezent în concediu la Lu
goj, și Dr. Caius Brediceanu.

Funeraliile le va celebra — con
form dispozițiilor luate — P. Ou. dn. 
protopresbiter al Ciacovei Ioan P i n c i u 
cu azistență potrivită.

Despărțământul Lugoj 
al „Astrei“.

— Raportul secretarului. —

în legătură cu darea de seamă 
publicată în nr-ul trecut despre de
cursul adunării generale a Desp. Lugoj 
al «Astrei» aducem acum raportul se
cretarului.

Onorată adunare generală!
Trei ani se împlinesc de când noul 

comitet reconstruit a luat asupra-și con
ducerea agendelor acestui Despărță- 
tupilate'7) sub glugile lor albe. Și’n ră
sărit, o undă roșie de văpae nășteâ.

Petrea erâ amorțit, nu-și venise 
încă în fire; fu dus de subsuori în 
casă. Oamenii traseră carele în ogradă”) 
și dejugară boii, apoi după ce le dă
dură să ronțăiască”) câte ceva, intrară 
șî ei în bucătăria caldă, mare, unde 
încă stăpâniâ căldura nopții.

Preoteasa Irina aștepta. La zgomo
tul de afară, eșî în prag, în cațaveica-i3") 
de vulpe.

«Vai de mine, părinte! zise ea cu 
grijă, când dădu cu ochii de popă; 
tare m’am înfricoșat! Ce noapte cum
plită! Tare mai tremură inima ’n mine 
și eram scârbită, care nu se mai află! 
Pănă acu am așteptat.

— He, nu știi nimica, începu popa 
cu glas așezat; câte am pătimit, numai 
Cel de sus știe! Șî lupii i-am auzit, cum 
te aud; puteam chiar să nu mai fiu 
acuma; dar a avut milă de mine Dom
nul ! Și un om am scăpat de moarte, 
preoteasă ; da, un om, preoteasă ! iată-1, 
chiar aista51) care-i de față... Da, preo
teasă, da, un om sărman; iată-1!...» 

(Va urmă)
”) tupilat — ascuns.
S8) ogradă — curte, avlie.
”) ronțăire ~ a roade cu zgomot. 
”) cațaveică — scurteică, bundă scurtă. 
!l) aista: (moldovenism) acesta.

... -----------------------  

mânt al Asociațiunei pentru literatura 
română și cultura poporului român și 
după încercările ce le-am făcut pentru 
chemarea la viață a acestei institu- 
țiuni importante, ne simțim datori a 
Vă prezentă un raport în liniamente 
generale despre rezultatele ce le-am 
obținut.

N’avem multe de înregistrat, căci 
deșî se închee mandatul ce l-am pri
mit dela Dv., tot nu am reușit să în
vingem greutățile începutului. încă 
tot n’am ajuns să afirmăm cu putere 
și succes organismul Asociațiunei în 
viața noastră socială și culturală.

Dar greutățile aceste n’au să ne 
sperie, ci din contră au să ne îndemne 
ca cu zel îndoit și înzecit să lucrăm, 
ca să facem părtașe șî aceste regiuni 
de binefacerile culturale și sociale ale 
celei mai mărețe instituțiuni culturale 
ce avem noi Românii din țerile co
roanei stului Ștefan.

Sunt multe cauzele, cari pănă 
acum au împiedecat și împiedecă încă 
în continuu nu numai Despărțământul 
nostru, care e de dat nou, ci putem 
zice peste tot toate Despărțemintele 
noastre în desvoltarea contemplată la 
instituirea lor.

Fără îndoială cea mai mare greu
tate zace în organismul centralist al 
Asociațiunei, care subtrage toate pu
terile dela aceste sucursale, menite de 
a împlini o lucrare culturală la pe
riferie.

Centrala absoarbe toate puterile 
noastre materiale, căci din taxele de 
membri — singurul venit regulat al 
Asociațiunei — numai în acel caz ne 
lasă centrala 20°/fl pentru trebuințele 
Despărțământului, dacă însuși Despăr
țământul se îngrijește de încassarea 
taxelor, în cazul contrar nu compete 
Despărțământului nici un ban din 
aceste taxe.

De altă parte, deșî îi stă Despăr
țământului în voie a adună bani pen
tru Asociațiune, nu are dreptul de a-și 
creeâ vre-un fond propriu în admini
strația sa, ci trebue să-l lase în admi
nistrația centralei.

Prin dispozițiunile aceste sunt lip
site Despărțemintele de seva vieții, 
adecă de puterea materială, fără de 
care nici în lupta culturală nu te poți 
extinde.

Altă cauză zace în împrejurările 
locale. De obiceiu datorințele impuse 
prin organizarea și lucrarea Despăr- 
țemintelor revin asupra acelor per
soane din viața noastră publică, cari 
deja prin prea mari și prea multe an
gajamente culturale și sociale sunt 
astfel însărcinate, încât vin în conflict 
cu lucrarea și îndatorirea ce le-o im
pune susținerea lor proprie în zilele 
grele ce le trăim.

între astfel de împrejurări este o 
problemă de tot grea a lucră și sus
ținea un Despărțământ, mai ales când 
din fiecare acțiune revine folosul în 
cea mai mare parte Centralei, care la 
rândul seu nu a găsit pănă acum mo
dalitatea a sta fie șî numai moralicește 
în ajutorul Despărțemintelor.

La noi în Lugoj se mai adaugă 
șî dificultatea ce rezultă din mul
țimea instituțiu nilor noastre 
culturale cucaracter local, cari 
toate reclamă sprijinul public și aproape 
toate sunt avizate la același public, 
la sarcinile benevole ale acelorași 
membri ai societății.

Este o considerantă de existență 
pentru toate aceste instituțiuni a nu 
întinde prea tare coarda în favorul 
uneia, ca de o parte să nu iee viața 
noastră culturală-socială o direcție prea 
unilaterală, ear de altă parte ca suti- 
narea uneia din instituțiuni să nu fie 
în defavorul celorlalte.

Ca să ilustrăm disproporția enormă 
între puteri și problemă aducem urmă
toarele date, cari ilustrează mai bine 
situația.

Teritoriul acestui Despărțământ 
cuprinde 120 comune ale comitatului 
Caraș-Severin, aparținătoare circum
scripției cercurilor pretoriale Lugoj, 
Făget, Bega și Timiș, precum șî orașul 
Lugoj cu magistrat regulat. Afară de 
6 colonii recente (Bodofalva, Bethlen- 
hâza, Szapâryfalva, Igazfalva, Imre- 
falva și Istvânfalva cu 6203 locuitori) se 
extinde populațiunea română asupra 
tuturor acestor comune. Și anume 72-7% 

a populațiunei acestui teritoriu este de 
naționalitate română.

Conform ultimului recensemânt face 
— pe baza datelor oficiale — numărul 
locuitorilor pe acest teritoriu 104,565 și 
din acest număr, tot pe baza datelor 
oficiale, sunt 76,065 Români și anum^ 
71 mii aparținători bisericei gr. or. și 
5 mii bis. gr. cat.

Pe acest teritoriu avem în sumă 
rotundă 300 preoți și învățători ro
mâni. Avem sediul unei episcopii cu 
Conzistor și sediul a 4 protopopiate. 
Avem aproape 30 reuniuni de cântări, 
avem vre-o 10 instituțiuni culturale de 
natură mai generală, 7 bance econo
mice cu caracter românesc și o socie
tate de conzum. Va să zică - amăsu- 
rat acestor date — avem o populațiuue 
ajunsă la un grad mai înalt a: 
desvoltăriisale naționale pe 
teren cultural și economie.

Și cum stăm cu Despărțământul 
nostru ? !

Avem 2 membri fundatori, 5 mem
bri pe viață și 28 membri ordinari! 
Evident că acest număr nu stă în nici 
un raport cu puterea culturală șt eco
nomică a ținutului și nici cu problema 
culturală națională ce ar avea să îm
plinească Despărțământul pe acest te-_^ 
ritoriu.

Numărul minimal al membrilor ace
stui Despărțământ, ca să poată cât de 
cât ținea pas cu marile probleme ce 
i-se impun, ar trebui să fie cel puțin 
o miie de membri ordinari și ajutători! 
Pare poate exagerat acest număr, când 
întreaga Asociațiune deabeă de vre-o 
câțiva ani a atins și întrecut acest nu
măr, și tot nu este exagerat, dacă so
cotești, că luând în medie numai 10 
membri pentru o comună, ar întrece 
deja această sumă numărul minimal 
amintit. Și fără membri și anume fără 
membri însuflețiți nu poțiface 
nimic.

Noi ținem că activitatea Despăr
țemintelor n’are să se reducă la niște 
forme birocratice, adecă niște procese 
verbale trimise centralei și câte-un 
discurs-toast. Despărțemintele ca să 
aibă drept la viață trebue să desvolte 
o activitate largă și extinsă, să des- 
cindă în fiecare comună, să reguleze 
lectura poporului, să studieze trebuin- 
țele poporului, să-și aibă șl în cel mai 
mic sătuleț agentura sa și să inundeze 
poporul cu lectură bună și sănătoasă, 
să vină întru ajutor acțiunei culturale 
cu sfatul și cu fapta !

Aceste probleme nu depind dela 
un om, ci dela totalitate. Noi am în
cercat în mod loial să angajăm cât mai 
mulți pentru acțiune, dar n’am reușit. 
Am dat de piedici pe cari nu le-am 
putut învinge. Greutățile sunt atât de 
mari, încât nici nu se pot expune în 
cadrul unui raport. (Finea va urmă).

Răsboiul rușo-iaponez.
Nouă victorie iaponeză.

3000 Ruși, infanterie și cavalerie, 
au fost alungați în 22 Iunie n. de 
pe dealul Nansanchengtsu și Iaponezii 
au ocupat această poziție. în acelaș 
timp trupele Japoneze au împresu- 
rat pe Ruși dinspre nordost, au tăiat 
linia de retragere a Rușilor și le-au 
cauzat per d eri mari. Rușii în per
plexitatea lor au arborat steagul crucei 
roșii, dar Iaponezii n’au curmat focul. 
Rușii în fine au fugit în mare 
dizordine spre nord, lăsând 50 morți 
pe câmpul de luptă. Perderile totale 
ale Rușilor sunt peste 200 oameni. 
Perderile Taponezilor sunt neînsemnate.

întregirea armatelor.
Atât Rusia, cât șl Iaponia trimit 

necontenit trupe noui în Mangiuria.
Mareșalul Oyama primește zilnic 

trupe noui.
Gând generalul rus Lenevits a pri

mit comanda supremă, armata rusă eră 
de 171.000 soldați, de atunci a crescut 
însă cu 135.000 soldați. Afară de aceea-Af 
s’au reînsănătoșat 50.000 soldați răniți 
în lupta dela Mukden. Rusia dispune 
acum de 351.000 soldați și cam 9OO 
tunuri. Armata iaponeză e prețuită 
la 500.000 soldați.

Numărul prisonierilor ruși în lapo- 
nia este de 70.000.
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f Vasile Dragoșiu, advocat în Șom- 
cuta mare, a încetat din viață la 26 
Iunie n. în etate de 59 ani, după morb 
greu și îndelungat și după ce a fost 
împărtășit cu sf. Taine. Defunctul a 
fost un om într’adevăr bun. A trăit 
fără ca să vateme pe cineva, a fost 
prietinuj tuturora, fără deosebire de 
etate sau rang, a fost adevărat pă
rinte al săracilor și Român adevărat, 
care s’a interesat de toate cauzele ro
mânești. Osemintele regretatului dece
dat au fost binecuvântate după ritul 
gr. cat. la 28 Iunie n. în Șomcuta 
mare și apoi au fost transportate la 
Hideaga, locul natal al defunctului, 
unde au fost așezate lângă iubiții sei 
părinți spre vecinicâ odihnă. Fie-i ță
râna ușoară și memoria binecuvântată.

01 Sandu Balanescu ne aduce la cu
noștință, că la 26 Iunie n. a fost pro
movat doctor în științele iuridice la 
universitatea din Cluj.

Fiul arhiducelui losif, arhiducele Io
sif August a primit dela Maj. Sa 
concesiunea să poarte de aci înainte 
numele decedatului seu tată, numele 
losif. Arhiducele losif August se va 
numi de aci înainte: arhiducele 
losif.

Comitatul nostru și asentările. Vice- 
comitele Carol Fialka al comitatului 
Caraș-Severin a interzis proto- 
pretOrilordin comitat și pri
marilor din Lugoj și Caranse
beș să extradee atestate de 
intrare la oaste acelor indivizi — 
deobligați să se prezinte la asentare în 
1905, cari de bunăvoie se prezintă 
spre a fi asentați și înrolați în armată. 
Vicecomitele își motivează ordinul seu 
mai ales cu alinea 5 din § 22 al art. 
de lege VI din 1889, în senzul căreia 
«^acelor indivizi obligați la serviciul 
militar, cari în urma clasei lor de etate 
sunt obligați la asentare, nu li-e per
mis pe timpul asentării gene
rale să între de bunăvoie în 
legăturile armatei».

Cursul de muzică pentru dirigenți de 
coruri. Poimâne Sâmbătă în 1 Iulie n. 
se va începe la Lugoj cursul de muzică 
vocală pentru învățători români diri
genți de coruri. Cursul e înființat de 
oficiul protopresbiteral român gr. or. 
din Lugoj și instrucția necesară mu
zicală o va preda cunoscutul compozi
tor poporal-național și dirigent de cor 
I. Vidu, învățător în Lugoj.

Stipendii din fundațiunea Antonescu. 
Vice comitele din Lugoj Carol Fialka 
a publicat în foaia oficială a comitatu
lui concurs la stipendii din fundațiunea 
Antonescu. Fundațiunea e de 2400 
coroane. Jumătate din interesele acestei 
sume sunt oferite ca stipendii tinerilor 
români, săraci sau orfani, de religiunea 
gr. or. sau gr. cat., născuți în comita
tul Caraș-Severin și cari au absolvat 
cel puțin cu nota «bine> din fiecare 
studiu vre-o clasă a liceului de stat din 
Lugoj și au avut purtare morală ne- 
excepționabilă. Preferiți vor fi elevii, 
cari au obținut nota cea mai bună din 
limba română și maghiară. Petițiile și 
documentele necesare trebuesc prezen
tate pănă la 30 Septembrie n. a. c. la 
vicecomitele Carol Fialka în Lugoj.

„Unirea* și „Timoteiu Cipariu1. Din 
incidentul aniversării de 100 ani dela 
nașterea lui Timoteiu C i p a r i u, părin
tele filologiei române, ziarul «Unirea» 
din Blaj a scos număr festiv, dedi
cat memoriei lui Cipariu. Acest număr, 
care cuprinde 25 pagini de ziar (peste 
3 coaie) cuprinde articoli scriși de o 
samă de bărbați erudiți, cari articoli 
se refer la viața și activitatea multila
terală și mănoasă a marelui Cipariu. 
Numărul «Cipariu» al «Unirei» desvă- 
lește pagini de aur din istoria culturală, 
literară și națională a Românilor și în 
special a Românilor de dincoace de 
Carpați și este o operă de valoare ne
prețuită pentru toți Românii. în frunte 
se află portretul lui Timoteiu Cipariu, 
apoi poezia «Memoriei lui Timoteiu Ci
pariu» de Emil Sabo; urmează «Amin
tirea lui Cipariu», panegiric de Dr. 
Augustin Bunea; «Distichon» în me
moria lui Timoteiu Cipariu (în limba 
latină) de loan Popiliu; «începutul filo
logiei române și direcția etimologică 

pănă la Cipariu», de Octavian Prie; 
«Timoteiu Cipariu ca un fundator al 
unității naționale», de Dr. Cassiu Maniu ; 
«T. Cipariu ca istoric» de Dr. Augustin 
Bunea; «în memoria primului filolog 
român, Timoteiu Cipariu» de M. Stra- 
jan; O epistolă a lui Alexandru P. 
Ilariau» de Emil V. Degan; «Versifi
cări de-ale lui T. Cipariu» de I. Agâr- 
bicean; «Cipariu și istoria naturală» de 
Dr. Ambrosiu Chețianu; «Non omnis 
moriar» (La moartea lui T. Cipariu) 
poezie de G. Coșbuc; «Dulce este lu
mina și plăcut ochilor a vedeâ soarele» 
de I. German: «Cipariu ca filolog» de 
A. Viciu; «Părerile lui T.Cipariu asu
pra originei limbei și a poporului ro
mân» de prof. Gavrilă Precup; «Cipariu 
și ziaristica română > de prof. Dr. Ioan 
Rațiu; «Din «jurnalul» lui Cipariu dela 
1836» de m. m.»; Din viața lui T. Ci
pariu» (tradițiune) de A. Blășian; «Ti
moteiu Cipariu» de I. Bianu; »T. Cipa
riu» (date biografice) de I. M. M.; «Adu
narea despărțământului Blaj al Asocia- 
țiunii»; «Carte iubilară». Numărul acesta 
festiv al «Unirei» costă 30 bani și se 
poate comandă la librăria seminariului 
arhidiecezan din Blaj.

Rector al universității din Cluj pe anul 
1905/6 a fost ales Dr. S z a b 6 Dănes.

Averea națională. «Revista economică» 
din Sibiiu publică în ultimul seu nu
măr bilanțul general al băncilor ro
mâne pe anul 1904. Din acesta aflăm, 
că și în anul trecut au făcut băncile 
române progrese mari. Activele bănci
lor române s’au urcat în anul 1904 dela 
circa 807» milioane coroane la circa 
977, milioane coroane, adecă cu circa 
17 milioane au fost mai mari activele 
bancelor noastre decât în 1903. Ban- 
cele române au avut în 1904 profit 
net de 1,811.088 cor., cu 113.549 co
roane mai mare decât în 1903. Din 
bilanțul bancelor noastre prezentăm 
următoarele pozițiuni, cari arată apro
ximativ averea națională, ce o repre
zintă cele peste 100 bance românești 
dela noi: capital societar coroane 
11.184,903'4:6, fond de rezervă cor. 
4.337,637-90, fond de penziune cor. 
1.124,462-67, depozite spre fructifi
care coroane 53.519,890'27, fond de 
binefaceri cor. 117,081'81, profit net cor. 
1.811,088-43, realități cor. 2.868,247'93, 
laolaltă cor. 74,963.312-47. Astfel averea 
națională, ce o reprezintă bancele noa
stre, este de circa 75 milioane co
roane.

Român angajat la opera din Viena. 
Sublocotenentul Victor M a d i n c e a, ori
ginar din Caransebeș, care în timpul din 
urmă se află în serviciu militar activ 
la regimentul 67 din Eperjes, având 
o voce frumoasă de bariton, a fost 
angajat — scrie «Gaz. Trans.» — cu 
1 Septembrie 1906 la opera din Viena 
(directorul operei este Gustav Mahler) 
cu leafă anuală de 6000 coroaue, plus 
6000 cor. leafă suplementară și 85 cor. 
onorar pentru fiecare debut al seu.

Examen de maturitate. La liceul român 
din Brașov au fost admiși la exame
nul de maturitate 30 candidați, din 
cari 1 nu s’a prezentat, iar din ceilalți 
29 au reușit: patru (4) cu foarte 
bine (Lionel Blaga, losif Caragea, 
Dim. Coltofean și Petru Fleșeriu); 
nouă (9) cu bine (Cornel Albu, Tr. 
Crașovan, Octavian Crâșmariu, Petru 
Debu, Iosif Mircea, Ioan Negrea, Vir
gil Nistor, Nicolae Popea și Alexandru 
Vasu); nouă (9) cu suficient; 
șeapte (7) au să repețească în Septem
brie examenul din câte 1 studiu.

Emigrarea în săptămâna trecută. Săp
tămâna trecută au sosit la New-York 
3917 emigranți din Ungaria și 
anume: 1008 Maghiari, 1903 Slovaci, 
579 Șvabi, 359 Croați și 68 Români- 
Dintre emigranții români 2 s’au așezat 
în statul New-York, 11 în Pennsylvania, 
51 în Ohio și 4 în New-Yersey.

înșelătorie de 96 milioane coroane in 
răsboiul buro-englez. După răsboiul En
glezilor cu Burii, a rămas armatei 
engleze cantitate enormă de proviant 
și nutreț, cu care Englezii nu mai 
aveau ce face. Proviantul și nutrețul 
superfluu era suficient, ca să hrănea
scă în decurs de 4 luni 300000 oameni 
și 200000 cai. Comandantul suprem 
lord Kitchener a decis ca provian
tul și nutrețul superfluu să fie vândut 
acolo în Africa-sudică. Cu vânzarea a 

fost încredințat colonelul Morgan. 
Acesta a vândut cu preț mic tot. Ast
fel mai târziu armata neavând pro
viant și nutreț de ajuns pentru susți
nerea sa, a trebuit să cumpere îndărăt 
proviant și nutreț dela aeeleași firme, 
cărora le vânduse Morgan tot provian
tul și nutrețul; acum însă a cumpărat 
cu un preț cu mult mai mare, decât 
prețul de vânzare. Prin aceasta Mor
gan și frate-seu au păgubit statul en
glez cu 4 milioane funți sterlingi (96 
milioane coroane), dar a câștigat pen
tru sine sume enorme. Acum au eșit 
la iveală aceste înșelătorii și au pro
dus mare consternație în toată Anglia, 
însuși regeie Eduard a luat afacerea 
în mână și a numit o comisie pentru 
cercetarea abuzurilor. Se așteaptă cn 
mare interes rezultatul.

Pracesul fostului deputat Balint Eotvos. Ta
bla reg. din Budapesta a condamnat 
pe fostul deputat Dr. Balint Eotvos 
pentru defraudare la trei ani 
temniță și la perderea oficiului pe 
timp de 10 ani. Procurorul s’a decla
rat mulțămit cu sentința, acuzatul și 
apărătorul au apelat.

Clironomul turcesc grav bolnav. Moș
tenitorul tronului turcesc, Resad Ef
fendi, s’a bolnăvit grav. Principele 
sufere de rac în gâtlej și medicii zic, 
că starea lui e foarte critică.

Baia de aburi și de putină a societății 
p. a. de baie din Lugoj se va redes
chide — după o scurtă întrerupere — 
Sâmbătă în 1 Iulie st. n. Aviz celor 
interesați.

Revoluția din Polonia-rusească. în ora
șul Lodz din Polonia-rusească s’au 
continuat în 24 Iunie luptele sânge
roase între muncitori și armată. Un 
tinăr a aruncat o bombă într’un grajd 
cu cai de-ai Cazacilor. Explozia a fost 
grozavă, panica între soldați enormă. 
Patru Cazaci au căzut morți, 16 au 
fost grav răniți, 23 cai sfășiați. Aten
tatorul a scăpat cu fuga. Din casa nr. 
69, strada Konstantinowska, a pușcat 
un necunoscut asupra unui soldat și 
l-a ucis; urmarea a fost, că 50 soldați 
au dat 6 salve de pușcă asupra casei 
și au ucis 4 bărbați și 2 femei din 
casă; 12 oameni au fost răniți mortal. 
Conform datelor oficiale au fost, uciși 
în noaptea de 21 spre 22 Iunie 224 per
soane. Lupta pe strade mai durează; 
la fabrica de gaz a fost ucisă o femee 
și fiica ei. Cazacii au scotocit prin bu
zunarele acestor 2 femei ucise și au 
furat toate obiectele de valoare. Toate 
fabricele pauzează. Muncitori armați 
patrulează prin jurul fabricelor și si
lesc pe toți muncitorii să se pună în 
grevă. Tramvaiele sunt oprite cu forța 
dela circulațiune.

Treceri dela religia catolică la religia 
luterană. Locuitorii germani din comuna 
Bares au ajuns în conflict cu preotul 
lor Iuliu Huber, pentrucă acesta ținea 
predici tot în limba maghiară, pe care 
credincioșii germani nu o pricep. 
Din această pricină au trecut 150 fa
milii germane din Baros dela catolicism 
la religia luterană.

Familie inveniaatâ cu bureți. Familia 
lui Ioan I v â n din Vatta (aproape de 
Mișcolț) a cinat intr’o seară bureți și 
peste noapte s’au bolnăvit toți, căci 
bureții au fost veninoși. Plecând a 
doua zi toată familia la spitalul din 
Mișcolț. pe drum soția lui Ivan a mu
rit. Nu peste mult au murit și 3 copii 
ai lui Ivan. Capul familiei, Ivan, se 
află in agonie.

Naie scufundată. 22 oameni Înecați. O 
mare naie daneză, numită «George 
Stage», s’a ciocnit în noaptea de Du
minecă spre Luni lângă inzula daneză 
Saltholm cu vaporul englez «Ancona« 
și într’o minută și jumătate s’a scu
fundat. Pe naie se aflau 79 persoane, 
mai ales cădeți, dintre cari 22 s’au 
înecat. Ceilalți au fost salvați.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Note ți reflexiuni la situația politică a 

Românilor din regatul ungar, de Aurel Ciato. 
Sibiiu, 1905. Se poate comandă la autor 
în Ocna-Sibiiului (Vizakna-fiirdd). Pre
țul 1 coroană plus 10 bani porto postai.

VARIETĂȚI.V
Despăgubiri de răsboiu. Acum, 

când chestia despăgubirei de răsboiu, 
ce trebue să o plătească Iaponiei, pro
duce Rusiei zile amare, e interesant 
să știm ce sume au plătit în ultimii 
35 ani statele, învinse în răsboiu. 
Francia a plătit Germaniei după răs
boiul din 1870—71 5 miliarde franci 
: «păgubire de răsboiu. După răsbo- 

iu! româno - ruso - turc din 1877 — 1878 
Ru-ia a cerut dela Turcia 700 milioane 
: <:.■ despăgubire de răsboiu. Turcia 

plătit nici pănă astăzi suma în- 
treigă Iaponia după răsboiul cn 
1 h’na, din 1895. a primit 600 milioane 
franci (200 milioane tael) despăgubire. 
Turcia, după ce a bătut pe Greci în 
189«, ar fi dorit asemenea să ceară 
sumă enormă ca despăgubire de răs
boiu, dar puterile europene — luând 
în considerare starea dezolată finan
ciară a Greciei — au stabilit suma 
despăgubirei de răsboiu numai la 100 
milioane franci. E interesant, că după 
răsboiul americano-spaniol din 1897 
Spania n’a plătit Statelor-Unite nici o 
despăgubire de răsboiu. Aceasta din 
cauză, că a cedat Americei teritorii 
uriașe.

Statistica producției de cartofi. 
Germania, unde se produc mai mulți 
cartofi, a produs în anul trecut 860 
milioane măji metrice, Rusia 510 mi
lioane, Austro-Ungaria 280 milioane, 
Francia 240 milioane, Anglia 114 mi
lioane și Statele-Unite 102 mii. măji 
metrice de cartofi.

Călătoriile principelui Ferdi
nand. Dintre toți domnitorii, mai mult 
călătorește principele Ferdinand al 
Bulgariei. Deunăzi a fost la Berlin, 
Londra, Paris și Roma. Bulgarilor nu 
le place absența atât de deasă a prin
cipelui din Sofia. O foaie bulgară a și 
calculat câte zile a petrecut principele 
în străinătate. în 1889 principele a 
petrecut în țeri streine 26 zile, în 1890 
50 zile, în 1891 65 zile, în 1892 108 
zile, în 1893 135 zile, în 1894 92 zile, în 
1895 73 zile, în 1879 80 zile, în 1898 
139 zile, în 1899 67 zile, în 1900 121 
zile, în 1901 126 zile, în 1902 105 zile, 
în 1903 75 zile, în 1904 119 zile, în 1905 
pănă acum 57 zile. Precum se vede 
din această statistică, principele Ferdi
nand a petrecut în străinătate 1438 
zile, adeșă aproape 4 ani; cu alte 
cuvinte principele a petrecut în țeri 
streine a patra parte din timpul do- 
minațiunei sale.

Cursul pistei Lugoj.
ZMZ a. r f a,

« 
a
31 
©
UD co

ro
an

e 1

a as -Q

Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc .... 85 14 40

Săcară prima calitate . 80 14 60
» de mijloc . 75 14

Orz prima calitate . . - . 80 14 60
» de mijloc................................ 75 14

Ovăs prima calitate . «. 45 14 80
» de mijloc .... 40 13 60

Cucuruz pruna calitate . 85 16 20
ae mijloc .... 85 15 60

» nou................................ 10 -
Făină 0............................................. 75 27 20

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

Orez . ........................................ 1- 40 —
Gris................................................ 80 32
Arpăcaș ...'.. 70 36 —
Mazăre ..... 90 40 L—
Linte................................................ 85 60 _
Fasole........................................ 80 34 _
Mălaiu mărunt .... 70 _ _

> Cartofi........................................ — 9 _
i Fân prima calitate .... — 8 —

» de mijloc .... 9 —
Paie................................................ — 3 —
Stejar........................................ — 6 20
Cărbuni de peatră .... — 4 40

» de Petroșeni . — 4 —
Oloiu de rapiță .... — 80 —
Lumini de atearină —- 80 —

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

» » » II. » . — 1 12
Unsoare de porc .... — 1 68
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin ..... -. . 80
Spirt I.............................................. — 15 —
«II....................................... — 14

FBoarrosjL 
institutului reg. .magh. meteorologic 

pentru 29 Iunie n. 1905-
Cald. La sud: Furtuni.
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1 Prima fabrică ungară excluziv privilegiată pentru lespezi mozaic de 
marmoră romană și venețiană, plăci de cern ut și articoli de cement. 
Construcții de cement și beton:

i
Societatea pe acții lugoj ană

5 Filiala Lugoj, Șirul Deak, deocamdată la depozitul de 
material. Reprezentant Carol Ridval, arhitect.

»

s Lespezi mozaic de marmoră romană și venețiană. Plăci :e cement 
4—9 câmpuri, după model de heramită. pentru pavatul străzi. —.
Construcții sistem Rabitz și Mother. Mai» depozit de țevi ovale și ro
tunde din beton comprimat. Stative pentru grajduri și vita. Canalizare 
de orașe și pregătirea planurilor necesare. Scurgeri de apă p-mm edificii 
publice și industriale. Specialitate, acoperemânt costat „Concret** da 
beton înfiorat, construcția cea mai ieftină și mai una. -.sie:ratt in ' 
statele civilizate. Fundamente pentru mașini. Scurgerea apei din pivnițe 
și edificii umede. Acopereminte și petri artificiale cvadrata. Recervoare 
de apă, putini de gaz aerian și pentru stabilimente de băi. Prinderea 
apelor neregulate pentru scopuri industriale. Stavile, turbine, —țnr. și 
poduri din beton comprimat de Portland după sistem propriu evaluat pnn 
experiență de ani îndelungați. Preț-curent gravi ■ ? fra-

Nr. 126 (4—3).

redeschide la 1 Iulie st. n. a. c.

6aia de a6uri și de putină.
Nr. 133 (2—1)

Rudaria kozseg eloljarosaga.

Sffirdetmeny.
Am onorul a aduce la cunoștința știm, public, că am luat sub 

îngrijirea mea

BERĂRIA CENTRALĂ.
și azi la 29 Iunie n. va avea loc

Deschiderea

Rudaria kozsegnek mintegy 2000 hol- 
•ias koziegelojeben levo foglalâsok rendezese 
---- leite' ven. a kov<*tkezo mernoki munkâ- 
atok -ivallaia-ara pâlyâzat hirdettetik es 

felkivatnak a pâiyazbk. hogy ajânlataikat 
1905. evi Julius lO-ig anual is 

a ijak be, mivel kesobb erkezbk 
ngyeiembe nem vetetuek : es pedig:

a_ a kozlegeio hatârainak a telekkbnyvi, 
ia■fz-.e.. es egyeb adatok alapjân ieendo 
megallapitasa.

vegett, tovâbbâ a Lugosana takarek es 
hitelintezet’javâra 80 kor. toke sjâr. erejeig 
vegrehajtâsilag bekebelezett koveteles be- 
hajtâsa vegett is, Farkas Luka vegrehajtâst 
szenvedonek a lugosi kir. lorve .yszek mint 
telekkvi hatosâg teriiletehez tartozo român 
Lugosi kozsegi 237. sz. tjkvben A. + 5293. 
5294. es 4- |318--319j hrsz. a. foglalt in- 
gatlansâgât egeszben es kulon az ^gyidejiileg 
kibocsâjtott ârveresi feltetelek ertelmeben 
osszesen 2454 kor. kikiâltâsi ârban az

19,05. evi aug. ho 26.-ân d. u. 3 orator

a tkvi hatosâg hivatalos megtartando 
nyilvânos ârveresen a legtobbet igerbne.. 
sziikseg eseten a kikiâltâsi âron aiul is elfogja 
adatni.

Arverelni kivânok tartoznak banat- 
penziil az ingatlanok kikiâltâsi arânak 20“ 0

Cu această ocaziune va amuză publicul cunoscutul taraf na
tional Ghiuri Adamovici.

Berăria mea de I rang și sala de mâncare sunt aranjate spre 
cea mai mare comoditate a ou. public și culina bună recunoscută, pre
cum și beuturile excelente și veritabile fac ca berăria mea situata în 
centrul orașului să formeze centrul de convenire al publicului distins 
din Lugoj și străin.

Zilnic dejun proaspăt, bere de Steinbruch calitatea primă.
Se primesc abonamente lunare pentru prânz și cină cu preturi 

moderate
Asigur serviciu prompt și culant.
Nizuindu-mă a câștiga în toată direcția încrederea și 

onoratului public, sunt cu deosebită stimă

GILG I. restaurateur.

l.. az ekkent megâllapitott teruleten I keszpenzben vagy bvadekkepes ertekpapir- 
gyas lakosok âlcal elfoglalt es birtokolt ^)al1 a kikuldoit kezehez leteuni, avagy az

I tyr. Constantin 3gnea,
medic vmiv., operator, etc.

și-a început praxa medicală în Lugoj.

Orele de conzultatiune: 10—II a. m. și 2—4 p. m.* * ■

la locuința sa din palatul institutului ,.Poporul". I
I Piața Isabella. Nr. 121 (x-4,.

Aduc la cunoștință că 
mi-arn deschis

Cancelarie === 
' advocațiaiă 

în Lugoj, Strada Szechenyi, nr. 11.

Dr. Bend Sternheim
advocat.

Nr. 128 (4—3)

ac egyee lakosok âltal elfoglalt es birtokolt 
fiHdrâttÎMeket resale țese n felmerni es min- 
daa eifngtalt ăs fol meri teriiletekrol ter- 
rzziau* keaziteui.

Cl, a fog.ixasoz osszesegec kitiluieto 
^rvazuttot eikeszitem egy kimuiatâssal 
egyutt. me.ybbi <z elfoglalt tcruietek par- 
ceuănkănu termerteke es azok bircoklbja 
kitUujek.

d-, a meg ei nem foglalt, tehât a 
kozseg Oirtokaban ievo teriiletet es annak 
hacaratt mertamlag pontosan megâllapitani, 
a megâiiapitott hatârvonalakat hatârjelekkel 
eiiatui es ezen legeid teriiletroi ket pel- 

, U any ban 1"—40° mertekben rendes ter- 
kepet eikeszitem.

e., a mar tennert foglaiâsokat feliilvizs- 
gaxm es amennyiben azok felmerese ota 

. s.-.ozasok tortentek volna, a heiyesbitett 
. ujaob tervaziatokat elkesziteni.

£, a vailaikozo mernok 2000 kor. 
szovai kettbezer korona keszpenzt vagy 
ovadekkepes ertekpaptrost Rudâria kozseg 
penztaraba ietenm kbteies, meiyet a munka 

I feiuivizsgaiasa, atadasa es elfogadâsa utâu 
I vehet csak fel.

Az elosoroit mtuikâlatok a folyo evben 
megkezdendok es olykep fejezendbk be, 
hogy az egyes fogialasokrol keszitett ter- 
vaz.atok, a fogiaiasok osszeget kitunteto 

. tervazlat es kimutatas es az el nem foglalt 
termetrol keszitett ket terkep 1906. ev 
deczember 31-eig a megyei tiszti tigyesz- 
seghez beterjesztve legyen.

Az ajaniat elfogadâsa es a szerzodes 
koteseroi piiyăzok ertesittetni fognak.

Rudăriăn, 1905 evi junius ho 23-ân.

Tonei Fencz
korjegyzo.

Nr. 132 (2—1)

Haramusz Stefan
kozsegi bird.

Cărți si reviste

Intrate la redacția ^iarulai „D r a ; e 1 n 1“.

Cine se interesează de răsboiul actual 
din Extremul-Orient și dorește să aibă o 
icoană fidelă despre poporul iaponez, 
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.

9857906. tkvi szâm.

să

annak elozetes biroi letet.be helyezeset la- 
nusito szabâlysz. elismervenyt âtszoigâitatm.

Vevo koteles a vetelâr V, reszet az 
ârveres jogerore emelkedese uapjâtol sza- 
mitott 30 nap alatt, a mâsodik % reszet 
ugyanazon naptol szămitott 60 nap alatt. 
a harmadik % reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tando 90 nap alatt, es az ârveres napjâtol 
jâro 5% kamataival szabâlyszeru leteti 
kerveny meilett a lugosi kir. âilampeuztâr 
mint biroi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolsd reszietbe log 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi felteteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hatosâg- 
nâljUgyszinten Lugos vâroshâzânâl vagy a 
biroi kikiildottnel megtekinthetbk.

Az elrendelt ârveresi. a fobatetul szol- 
gâlb român lugosi kozsegi 237. sz. tjkv C. 
lapjân feljegyezni rendeli.

Lugoson, 1905. evi jun. ho 8-ân

Or. Râcz 
kir. tszeki albire.Nr. 131 (1-1)

Dela oficiul de dare opidan.
Nr. 2525 
adm. 1905.

Ârveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint teiek- 

konyvi hatosâg kbzhirre teszi, hogy Dr. 
Jurca Cornel ugyved âltal kepviselt lugosi | 
gor. kel. egyhâz kozseg vegrehajtatonak i 
Farkas Luka lugosi lakos vegrehajtâst szen- ' 
vedo elleni 56 kor. 28 fill, toke, ennek az i 
1893. evijanuâr ho 1. napjâtol szamitando' 
6°/0 kamatai, 15 kor. per es vegrehajtâsi mâr ;
megâllapitott koltsegek es ezennel 11 kor.' p p 23(3—!!) 
30 fill, megâllapitott ârveres keresi vala- 
mint a meg felmertilendo koltsegek behajtâsa

Se aduce la cunoștință publică, că 
conscripția vitelor aflătoare pe terito
riul orașului Lugoj este finită și dela 
28 Iunie pană la 5 Iulie a. c. st. 
n. va fi expusă spre vedere publică la 
oficiul de dare opidan sub durata ore
lor oficioase. Această conscripție va 
servi de pază pentru ejectarea arun- 
cului taxelor de pășunat și a speselor 
pentru susținerea vitelor de prăsită.

Despre aceasta sunt avizați în in
teresul lor propriu toți proprietari, da 
vite cu observarea, că eventualei^ 
reclamațiuni le pot subșterne oficiului 
de dare opidan pănă la terminu; tu-; 
sus fixat.

L u go j, 24 Iunie 1905.

letet.be

