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în psihologia șoviniștilor se ivește 
un moment interesant, care merita 
să fie relevat. Anume între spaimele 
produse în tabăra șoviuistă prin pe
ripețiile actualei crize se ivește >i 
chestiunea de naționalități! C\te- 
stiune mare și importantă, din care 
rezultă multe dificultăți în calea re
zolvării crizei!

Adevărat, că deocamdată se 
ivește numai în mod timid — așa 
în paranteze — dar se ivește și 
deschide cu încetul ochii șoviniștilor, 
că în Ungaria nu numai că 
există chestiunea de naționalități, 
dar și că este încă nerezolvatâ 
și că starea aceasta a chestiunei 
este de tot neprielnică rezol
vării crizei în mod definitiv.

Și acesta este un pas important 
pe calea care duce la cunoașterea 
adevărului. Deocamdată avem de a 
face numai cu un început timid și 
este încă de totdeparte punctul, unde 
vor trebui să recunoască conducă
torii vieții publice din Ungaria, că 
cea mai arzătoare chestiune 
a țerii nu este nici limba de co
mandă și nici teritoriul vamal se
parat, ci chestiunea de naționalități 
și că peste tot în viața publică a 
Ungariei ca stat independent nu 
se poate ajunge la nici o stabilitate 
și stare normală fără rezolvarea ace
stei chestiuni.

Suntem încă departe dela acest 
punct, dar totuși pare că șoviniștii 
sunt împinși prin forța evenimen
telor a păși pe calea ce duce spre 
acest punct. Și între împrejurările 
de astăzi este acesta deja un pas 
important.

Petrea Străinul.
— Novelă —

De Mihail Saâoveanu. 
(5)

Popa se desbrăcase de giubeâ, se 
descălțase și se așezase lângă sobă. 
Un sătean descurcă șî pe Petrea de 
hainele-i sărace și-l grămădi la căl
dură. Nenorocitul făcea mișcări do- 
moale, încurcate, ca un om beat; ochii 
pe jumătate închiși păreau învăluiți de 
o durere posomorită pe fața palidă ca 
de mort.

Preoteasa sta înlemnită în mijlocul 
casei, cu mânile subpuse;se uita când 
la popă, când la străin și clătina ne
dumerită din cap. însă în ochii ei că- 
prii, umbriți de gene lungi, pe fața ei 
rumenă și blajină, se citiă mulțămirea, 
bucuria, după așteptări cumplite și bă- 
tae de inimă.

O lampă săracă împrăștia lumină 
roșcată pe păreții îmbrăcați cu scor- 
țuri ”) și în odaia plină de buclucuri,") 
ca o cutie. Pe păretele dela răsărit,

”) scorț ~ covor.
’’) bucluc — obiecte de trebuință.

Până acum eram considerați de 
șoviniști numai ca slugi plecare ale 
Vienei. capabile la ori-ce serviciu 
contra Ungariei, dacă ui-se po- 
runciâ aceasta din Viena.

Ca toate legendele începe să se 
spargă și reducă la nimic și acea
stă legendă în ochii șoviniștilor. 
cărora deodată li-se deschide cu 
totul altă perspectivă.

O coincidență siguificativă ne 
îndeamnă la această concluziune.

Deodată, așâ zicând în mod 
spontan, s’a ivit chestiunea de na
ționalități în două ziare șoviniste. 
cari se combat astăzi la cuțit. în 
organul tiszaist «Az Ujsăg» și în 
organul devenit celebru prin arti- 
colii lui N Bartha «Magyarorszăg>. 
Și modul cum ating — așâ în fuga 
condeiului — aceste două ziare 
chestiunea de naționalități din 
punctul de vedere al crizei, ne 
arată orizonturile cele noui.

«Magvarorszâg» crede a ști, că 
guvernul Fejervăry pregătește un 
plan diabolic, anume caută să des
chidă în numele statului național 
maghiar ... o p r i g o n i r e aspră 
națională și confesională, ca pro
vocând astfel tulburări națio
nale și confesionale să detragă 
atenția țerii dela politica postula
telor naționale și să angajeze 
forțele șoviniste întru spri
jinirea guvernului în lupta 
contra naționalităților și confesi
unilor tulburate.

Adevărat plan diabolic. Nu știm 
de este autentică știrea ori este 
numai o născocire a fantaziei bol
năvicioase, dar atâta știm, că acest 
plan ar corespunde pe deplin tra
diției politicei șoviniste. Cu toate 

icoane îmbrăcate în argint străluciau 
în rumeneala tainică a unei candele, 
ca intr'o taină de zori.

«Da-da, preoteasă, zise popa, reș- 
chirându-și »*) barba mare cu degetele ; 
mare cumpănă!... Ce te uiți așâ la 
Petrea al nostru ?

— Petrea-1 chiamă ?
— Da, Petrea. Și eu mă uitam din- 

tru’ntâiu așâ la dânsul, în stână...
— Care stână ?
— Ei, apoi nu știi nimica: stăi 

să-ți spun dela capăt cum a fost cu 
viforul, cu stâna... Să vezi...

— Ăra ”) părinte, eu stau și mă 
uit, ca o proastă... Ți-o fi fiind foame, 
ți-o fi fiind sete, — să-ți aduc ceva să 
pui la inimă... Pe urmă, vin și ascult...» 
Și, fără să mai aștepte răspuns, preo
teasa eșî.

«Hm! ce are să se mai mire! mor
măi popa, uitându-se gânditor la străin. 
Petre, Petre, te-ai mai desmorțit? Nu. 
Mare cumpănă am tras, frate!...»

Preoteasa intră cu friptură rece și 
c’o cană cu vin. Le puse popei din- 
nainte și se așeză alături.

«Să vezi cum a fost... Am pornit 
pe sub sară...

— Da’ el nu mănâncă? întrebă în 
șoaptă preoteasa.

— Nu. Nici n’aude; adică nu că

34) reșchirare ~ a resfiră.
") ăra ! ~ exclamare uzitată în Moldova, 

derivată din «săracul!» ori «săracul de mine», 
la noi: Vai de mine ! 

prigonirile ce le-au înscenat guver
nele de până acum contra noastră 
nu au fost aceste guverne în ochii 
șoviniștilor destul de euergice con
tra noastră. Necontenit li-se reproșa 
că sunt prea doinoale și tolerante 
Dar totdeauna au sprijinit șoviniștii 
acțiunea guvernelor contra noastră. 
Pretinsul plan al lui Fejervăry n*ar 
fi deci lipsit de șanse, căci negreșit 
ar aduce prin o eventuală tulburare 
a naționalităților șovinismul în mare 
dilemă. Greșeala unui asemenea 
plan ar fi numai că naționalitățile 
nu se vor lăsă seduse la acte ne
socotite nici prin cele mai mari 
goane și prigoniri.

Și deodată cu acest comunicat al 
organului 48-ist. apare în foaia tisza- 
istâ o apostrofă la adresa coaliționiș- 
tilor, că. îupând aceștia legăturile cu 
Viena, pentru a duce lupta cu oare- 
cari șanse de reușită, vor trebui să 
primească teza lui.. Mocsăry, adecă 
de a face o t r a n s a c ț i e cu na
ționalitățile, ceeace ar însemnă 
înmormântarea politicei de unifi
care națională! Și acuza aceasta 
pare tot atât, dacă nu și mai fan
tastică, decât pretinsul plan al lui 
Fejervăry.

Dar nu asta ne impoartă acum. 
Noi suntem pregătiți la toate. în 
situația actuală este pentru noi 
important momentul psihologic, 
care arată că ce groază produce 
și într’o tabără și în alta i d e e a 
naționalităților sub rapor
tul actualei crize.

Și este știut, că groaza este în
ceputul... înțelepciunei

Atât am voit să remarcăm deo
camdată Criza e încă la început. 
Calea spre rezolvare e lungă. Poate 
ne vom mai întâlni.
n’aude, dar așa-i el; stă mut ca o mo- 
mâe... Petre, bre Petre, vină și îmbucă 
ceva... Nu vezi cum se uită înainte?

Să vezi... Și după ce am pornit, 
unde a început, bre, o viforniță... da’ 
viforniță nu glumă! Nu se vedeâ, nu 
se auziâ nici în cer, nici în pământ! 
Și urlau lupii, preoteasă, urlau lupii 
de mă treceau sudorile de groază...» 
Popa se opri deodată și întrebă încet: 
«Ce te uiți așâ la el? — Un străin ne
norocit... Să vezi cum am ajuns la 
stână... A! da’ bun vin... Petre, bre 
Petre; degeaba! Iaca așâ se uită la 
stână! — Să vezi...»

Preoteasa priviâ, ascultând vorbele 
popei, la Petrea, străinul. Așâ de tristă 
și de suptă îi eră fața, așâ de dure- 
roși ochii, stăteâ așâ de ghemuit în 
căldură, — încât păreă că de ani nu 
simțise mângăerea focului. Un fior ușor 
îi scutură carnea uscată. Toată ființa 
lui horopsită»«) și plină de durere te 
făceâ să te gândești la un gemăt sfâ
șietor.

Preoteasa se uită la străin. Popa 
povestiâ, îmbucând și sorbind din cană; 
în odae eră cald ; vorbele lui cădeau, 
în tăcere, ca niște fiori. Povesti des
pre noaptea adâncă, despre vânturile 
de groază, povesti întâmplările dela 
stână, întoarcerea și amorțeala lui 
Petrea.

3“) horopsire — a alungă cu mânie, a pri
goni.

„Libertatea" întrunirii.
Par’că anume ca să ilustreze situa

ția piezișă, în care au ajuns afacerile 
interioare ungare, primim următoarea 
sentință a căpitanului de poliție din 
Sibiiu. Actul n’are trebuință de co- 
mentar!
Nr. 580-1905.

în chestiunea contravenției co
mise de

1) George Pop, proprietar de pă
mânt în Băsești, și de

2) Dr. Vasile Lucaciu, preot gr.-cat. 
în Sisești, prin convocarea și deschide
rea conferenței române electorale ținute 
aici la 10 Ianuarie a. c. contra ordo
nanței ministrului de interne din 16 
Iunie 1894, Nr. 321. —1894 res., se aduce 
— pe baza ascultării prealabile protoco
lare a acuzaților, pe baza raportului 
făcut de reprezentantul autorității poli
tice despre decursul conferenței din 
chestiune, precum șî pe baza rapoarte
lor și expunerilor pressei române coti- 
diane referitor la această conferență — 
următoarea

Sentință:
1) George Pop, proprietar de pă

mânt, locuitor în Băsești, de 70 ani, 
de religiunea gr.-cat., văduv, pedepsit 
dejâ potiticește, și

2) Dr. Vasile Lucaciu, paroh gr.-cat. 
în Sisești, de 55 ani, căsătorit, pedep
sit dejâ pentru delict politic, au fost 
aflați vinovați pentru contravenție con
tra ordonanței ministrului de interne 
ungar reg. din 16 Iunie 1904 Nr. 321.— 
1894 res., — comisă prin aceea, că au 
convocat și au deschis, în calitate de 
purtători de afaceri (conducători) ai 
partidului național român declarat de 
dizolvat, conferență electorală regnico- 
lară română ținută aici la 10 Ianuarie 
a. c., — și pe baza ordonanței ministru
lui ungar reg. de interne din 7 Decem
brie 1894 Nr. 1488. —1894 res. sunt jude
cați la 140 -140 coroane pedeapsă în 
bani, jumătate în favorul portofoliului 
ministrului de finanțe și jumătate în 
favorul fondului orășenesc pentru să-

Pe ferestre întră lumina alburie a 
dimineței; în odaia liniștită, glasul po
pei, obosit, scădea, curgeâ lin, mono
ton, ca în apropierea somnului. Apoi 
se stinse.

Preoteasa tăceâ. Și, în semi-întu- 
nerecul din odae, tăceau tustrei. Popa 
era moleșit de căldură. Preoteasa se 
uită cu ochii mari, plini de gânduri, la 
Petrea. Iar străinul tot neclintit sta, 
scuturat, din când în când, de fiori 
ușori, cu ochii drept înaintea lui, în 
necunoscut.

«Irină, — Irină! zise popa, deo
dată; mare cumpănă am tras!...»

Un fior mai tare scutură pe străin, 
întoarse încet capul și ochii lui negri, 
adânci și dureroși, se țintiră asupra 
preotesei.

Irină, mare cumpănă! Dar a vrut 
Domnul așâ, să scap șl un nenorocit 
dela moarte !....»

Pe preoteasă o străpunse o să
geată rece la privirea adâncă a lui 
Petrea; nu înțelegeâ de ce, dar pri
virea aceea îi făceâ rău. Se sculă, trecu 
la icoane, se întoarse spre ușă, — ochii 
dureroși ai străinului o urmăriau, se 
învârtiau sub sprâncenele tufoase și 
se țineau de dânsa, pe când fața în
crețită și tristă sta nemișcată.

III.
Popa i-a zis Petrea Străinul și 

Petrea Străinul i-a rămas numele. Se 
potriviâ porecla cu înfățișarea lui



raci, ear în caz de neîncassabilitate la 
7 zile recluziune precum șî la 7--7 zile 
recluziune administrativă pe spesele 
proprii ale condamnaților și la purtarea 
eventualelor cheltueli de execuție.

Pedeapsa în bani trebue plătită — 
după ridicarea la valoare de drept a 
sentinței prezente — la subscrisul în 
termin de 15 zile, la caz contrar se va 
încassâ prin execuție, — și pedepsa de 
recluziune trebue începută tot în același 
termin, — la caz contrar condamnații 
vor fi duși la închisoare prin excortă.

Contra acestei sentințe are loc — 
în decurs de 3 zile după inmanuare 
— apelație, ce trebue prezentată aici și 
adresată la vice-comitele comitatului 
Sibiiu.

Motive:
Din conținutul discursului rostit de 

George Pop cu ocaziunea deschiderei 
conferenței electorale române convocate 
pe 10 Ianuarie a. c. la Sibiiu reese 
fără îndoială, că el a convocat și des
chis această adunare electorală în cali
tate de president al comitetului execu
tiv al așă numitului partid național 
român, declarat de dizolvat.

Din raportul - dare de seamă fă
cut în aceiași adunare prin Dr. Vasile 
Lucaciu încă reese în mod manifest, că 
el a făcut raportul seu despre activitatea, 
desvoltată — dela ultima adunare ge
nerală a acestui partid — prin comisia 
executivă centrală a partidului național 
român, în calitatea sa de prim secretar 
al acestei comisiuni și astfel șî la con
vocarea acestei adunări a conlucrat în 
aceiași calitate.

Mai departe ofer probe pentru acea
sta expunerile și rapoartele presei coti
diana române și mai ales ale «Telegra
fului român» (Sibiiu) și ale «Tribunei» 
(Arad) despre convocarea, scopul și de
cursul acestei adunări și nu poate schim
bă aceste fapte nici împrejurarea, că 
ținerea conferenței electorale române a 
fost permisă de autorități, căci prin 
aceasta nu s’a putut da și nu s’a dat 
concesiune acuzaților, ca să procedeze 
ca purtători de afaceri ai partidului 
național român declarat de dizolvat, ci 
prin aceasta s’a intenționat să se dea 
numai ocaziune alegătorilor dietali ro
mâni, ca să poată conferă excluziv cu 
ocaziunea alegerilor generale dietale 
ce imediat se apropiau și astfel această 
împrejurare poate stabili cel mult bună- 
credința celorlalți participanți la adu
narea din chestiune.

După ce însă ori-ce activitate mai 
departe a fostului așă numit partid 
național român a fost oprită prin or- 
dinațiunea ministrului de interne nr. 

tristă, cu ochii dureroși, cari vecinie 
stăteau cufundați în gânduri necu
noscute.

Multă vreme, după noaptea de 
groază, Petrea a stat zdrobit de amor
țeală. Anii de zbucium și de amar par- 
că-1 sfărâmaseră, și acum trupul săr
man cerea odihnă lungă. Stătea la 
gura sobei “’) cu ochii la flăcările fo
cului; moleșala căldurii îl cuprindea, 
ochii i-se închideau pe jumătate; pe 
buze i-se iscă un zimbet de durere; 
veniâ trecutul de jale, cu unde de 
venin.

Viața se strecura liniștită, în mo
notonia zilelor de iarnă. O lumină 
dulce, moale, stăpâniâ odaia înflorită, 
în vremea zilei. Pe ochiurile mici de 
fereastră, se vedeau bucăți de tablouri 
departe, zugrăvite pe fundul limpede 
al cerului: un arbore singuratec în 
mijlocul șesului alb, în mijlocul singu
rătății și al tăcerii ; vânturile îl scu
turau, fulgii îl înfloriau; șiruri de 
sănii pe drumurile lungi; — linii în
tinse de corbi aplecându-se pe lunci....

în odae eră tăcere. Popa citiâ cu 
glas moale, într’un colț de masă, po
vești religioase; întorcea încet filă un
suroasă după filă unsuroasă și oftă din 
vreme în vreme.

Câteodată citiâ cu glas mai tare. 
Străinul părea atent; preoteasa ascultă 
cuvioasă; și simplele și duioasele po
vești bătrâne curgeau în inimi, în 
mijlocul tăcerii, în miros de flori us
cate de câmp și de tămâie.

Preoteasa torceâ sus, pe pat, cu 
picioarele pe un scăunaș. Fusul sfârăiâ

”) sobă m cuptor. 

321.—1894 res. și dupăce prin ordina- 
țiunea de sub nr. 1488.—1894 res. a 
aceluiași ministru mai ales colabora
rea etc. la convocarea astorfel de adu
nări a fost cualificată drept contra
venție, a trebuit să fie declarați vino- 
vați acuzații și să fie condamnați - ca 
mai sus —, și la stabilirea acestei ju
decăți au fost luate în considerare în 
mod agravant pedepsele anterioare.

Sibiiu, 2 Iunie 1905.
Hochmaister, 

căpitan orășenesc de poliție.
Contra acestei sentențe s’a dat ape

lație prin dl advocat Dr. Teofil Dra- 
goș din Baia-mare.

Rămășițele pământești, dupăce au 
fost binecuvântate în locuința deceda
tului din Budapesta prin părintele mo
nah și paroh al Budapestei Ghenadie 
B o go ev ici, au fost transportate la 
Feni și așezate pe pompos catafalc 
în capela mausoleului familiar, unde 
s’au celebrat apoi Joi dimineața fune
raliile, coborîndu-se sicriul în criptă.

Din partea adânc întristatei familii 
a azistat la acest ultim onor pământesc 
fiul decedatului: Anton, precum șî 
fiul mașter conte Taszilo Sztâray, 
apoi dnele văd. Terezia de Mocsonyi 
și văd. Georgina contesă Bissingen 
n. Mocsonyi de Foen, dșoarele 
Catinca și Eugenia de Mocsonyi și 
dnii Petru și Alexandru jun. de Mo
csonyi.

Nemângăiatul văr al decedatului, 
dl Alexandru de Mocsonyi, prea 
slăbit prin morbul, care pănă deunăzi 
l-a legat aproape 5 luni de pat și 
casă, nu a putut luă parte la înmor
mântare. De asemenea nu a putut luă 
parte nici văduva decedatului, pe care 
au frânt-o cu desăvârșire emoțiile ulti
melor zile.

Funeraliile le-a celebrat dl proto- 
presbiter al Giacovei loan Pinciu 
azistat de dnii parohi: Pavel Iancu 
(Obad), Aureliu Drăgan (Ghilad), 
Pavel Cimponeriu (Gebza), loan 
Tinea (Macedonia), Nicolae Popa 
(Feni) și Simeon Popa (Feni). Res- 
ponzoriile le-au cântat învățătorii Petru 
Borcan (Banloc), loan Grozescu 
(Ciacova), loan Grozescu (Gebza) și 
Procopiu Simin (Feni).
dulce, trăgând firul din caer; preo
teasa îl urmăriâ atentă, cu genele ple
cate. Nu-și ridică ochii asupra Străi
nului; ziua, în clipele acestea de tă
cere religioasă, ochii lui Petrea stăteau 
ațintiți, ca de sticlă, fioroși, asupra ei. 
Și ea nu zicea nimica; se simțiâ ur
mărită, spionată pas cu pas de ochii 
adânci și negri; o frică ciudată o cu
prinsese, pășiă sfioasă, rar, prin casă, 
nu-și îndreptă ochii asupra sobei. Dar, 
în clipe rare, tot întâlniă focul dureros 
al ochilor Străinului; atunci simțiâ o 
căldură în piept și inima i-se băteă 
mai tare. Nu înțelegea nici ea sfiala 
aceasta.

Amurgul umplea odaia după zile 
senine, și, în semi-întunerecul fumuriu, 
plutiâo liniște dulce, o tăcere cuvioasă, 
ca după un basm bătrân.

Numai focul rupeâ cu o pată vi
oaie întunecimea odăii, și pe fundul 
rumen se vedea profilul dureros al 
Străinului, ca zugrăvit cu cărbune.

Veniau, câteodată, nopți sunătoare 
de vijelie. Atuncea părintele Miron 
aducea o cană de vin și începeâ să-și 
amintească de întâmplări trecute. Dar 
mai cu seamă își aducea aminte de în
tâmplările din urmă, de rătăcirea lui 
și de popasul la stână.

«Auziam lupii cum te aud... De 
mare cumpănă am scăpat, zău așă.. 
Eră întunerec, și vânt, și viscol, mânia 
lui Dumnezeu...»

Sorbiâ vin din cană, cinstiâ cu 
Petrea și se învârtiâ în jurul pove
stirii lui iubite, deșteptând înfiorările 
trecute.

«...Ajung la stână, un moșiroiu

Predica-panegiric a rostit-o părin
tele Nicolae Popa din Feni, dovedind 
nu numai putere oratorică ci șî o 
concepție mai înaltă în stabilirea ra
portului dintre tradiția familiei Mocsonyi 
și viața noastră națională pe toate tere- 
nele vieții publice. Oratorul a apreciat 
cu căldură meritele defunctului și a 
terminat — în loc de obicinuitele ertă- 
ciuni — cu o apostrofă din inimă ro
mânească isvorită cătră tin era 
generație a familiei Mocsonyi, 
îndemnându-o să păstreze și cultive 
cu sfințenie tradiția fericitoare de neam 
și biserică a familiei, convins fiind că 
cea mai sublimă recompensă morală 
este stima, admirați unea și 
recunoștința neamului din care 
ai eșit și pentru care trăești, lupți și 
jertfești.

Au mai azistat la actul înmormân
tării: Dnii Emanuil Ungureanu și 
Dr. Aurel Cosma ca reprezentanți 
oficiali ai Asociațiunei pentru litera
tura română și cultura poporului ro
mân. Din Arad: P. 0. Sa Arhiman
dritul Augustin H a m s e a, însoțit de 
diaconul Dr. Teodor Botiș. Din Li- 
pova: dl protopresb. Voicu Hamsea. 
Din Timișoara: dl Romul Cărăbaș, 
directorul «Timișanei». Din Lugoj : 
Domnii Titu Ha ți eg, Dr. George 
Dobrin, Dr. Valerin Bran is ce, 
Dr. Tiberiu și Dr. Gaius B re dice a n u. 
Din Oravița: dl Ilie Gropșian. Din 
Căpâlnaș: dnii preoți Iosif Daliei și 
loan Mi cu și primarul com. George 
Cârsta. Din Bulei: Rev. preot r. c. 
Adam Pechtl. Din Birchiș dl proto- 
pretore Iuliu Knothy. Din Făget dl 
inspectoi* cameral conte Szirmay. 
Din Nădaș marele propr. Dadânyi. 
Din Budapesta: domnii Dr. Tit Non 
Babeș și Cornel B a b e ș. Din Utvin 
părintele Rusu. Din Bata dl Petru 
Ion aș. Din Mehala dl Alexandru 
Ciugudean. Din Ohaba-sârbească 
dl forestier Rotar iu. Din Căpâlnaș 
dșoara Maria Lacroix și dl Romul 
Muntean și alții, al căror nume ne-a 
scăpat. Din Feni și jur a venit la în
mormântare mulțime de economi.

Terminându-se funeraliile la orele 
9 s’au înnapoiat membrii familiei jelu
itoare și o parte a azistenților cu tren 
separat dela stațiunea c. f. Keresztes 
la Timișoara.

Odihnească defunctul în pace și 
fie-i memoria binecuvântată.

----------------------------------------------------* ' --------------------------------  

mare, negru ; sar cânii la mine și în
cep să latre. Aud un glas: — Cine-i ? 
Răspund. Apoi duc calul la adăpost 
în dosul perdelei. ... Prin viscol tre
murau sunetele înăbușite ale tălăn
gilor.... Simțiam, auzindu-le, o bucurie 
neînchipuită...»

Și iar sorbiă părintele din cană; 
picături groase se prelingeau în lungul 
bărbii mari; se ștergea cu mâneca an
teriului ”) și iar își dregea glasul. 
Afară, viscolul izbiă pulbere măruntă 
ca nisipul în geamuri,58 59) șueră, gemea 
și întră horcăind în sobă, deșteptând 
focul adormit sub blănița brumărie de 
spuză.

58) anteriu ~ haină lungă, cum poartă pre^ 
oții din România.

39) geam: sticla la ochiul de fereastră.

---- ■ -----

Petrea Străinul toată vremea sta 
la gura sobei, cu ochii în flăcări, când 
eră singur; când eră șî preoteasa, 
ochii i-se ațintiau asupra ei, plini de 
foc și de chin. Abătut, sfârșit, amor
țit, deabiă se țâră prin casă; deafară 
intră totdeauna tremurând.

Une-ori părintele Miron se ducea 
cu treburi. Rămânea preoteasa singură 
cu dânsul. Schimbau câteva vorbe rari, 
încete; tăceau, apoi iar, glasurile sfâ- 
șiau tăcerea pentru două cuvinte. Gla
sul lui Petrea cădea, în mijlocul li- 
niștei, trist, slab, răgușit, cu oftări 
adânci.

(Va urmă)

Despărțământul Lugoj 
al „Astrei“.

— Raportul secretarului. —

(Urmare și fine.)

în anul administrativ 1902 am în
cercat să incassăm noi taxele de 
membri, ca în virtutea statutelor să 
putem utiliza cele 20°o pentru scopu
rile Despărțământului. Dar deja la în- 
cassarea acestor taxe am dat de atâte 
dificultăți, încât anul următor am fă
cut șî noi ceeace fac toate celelalte 
despărțăminte..., am lăsat să incasseze 
taxele centrala prin mandate de plată. 
Astfel am rămas șî fără de acei mic 
venit regulat, la care poate conta Des
părțământul.

Nu întrăm în enumărarea detali
ată a marilor dificultăți ce întâmpina 
Despărțământul în activitatea sa, pen- 
trucă aceasta de o parte ar trebui să fie 
obiectul de studiu al centralei, iar de 
altă parte nu voim să descurajăm pe 
puținii însuflețiți prin descrierea situ- 
ațiunei în colori sinistre.

Am atins aceste în introducerea 
acestui raport nu pentru a recriminâ 
și nici pentru a scuză puținele roade 
ce le-a adus pănă acum acest Despăr
țământ, ci pentru a atrage atențiunea 
publică asupra acestei stări de lucruri, 
ca eventual servind ca bază de desba- 
tere să dee ocaziune unei revizuiri a 
organizării în o direcție mai salutară 
atât pentru Centrală, cât șî pentru 
despărțăminte.

On. adunare generală!
în scopul executării concluzelor 

adunării noastre generale din 6 April 
1902, aprobate de comitetul central în 
15 Mai 1902, ani pus bază edițiunilor 
Despărțământului nostru și în decursul 
acestor ani am reușit să scoatem 3 
broșuri, la olaltă în 5500 exemplare, 
din cari cea mai mare parte e deja 
distribuită atât în comunele aparțină
toare Despărțământului nostru, cât șî 
pe teritoriile Despărțămintelor surori.

Adunarea materialului, arangea- 
mentul tehnic și redactarea acestor 3 
broșuri a luat-o asupra-și secretarul 
Despărțământului și a șî împlinit-o. 
Trei broșuri sunt puse în circulație, 
iar a patra e deja gata arangeată și 
nu s’a putut pune sub tipar din cauza 
lipselor materiale.

Când am început lucrările aceste, 
n’am avut la dispoziție decât suma do 
50 cor. colectată drept rescumpărare a 
condolențelor din tristul incident al 
trecerii la cele eterne a dlui Eugenio 
de Mocsonyi.

Ca să ne mărim suma necesară 
pentru începutul editării am luat asu- 
pra-ne încassarea taxelor de membri 
— precum am expus-o mai sus — și 
am încassat cu totul (restanțieri și taxe 
pe 1902) cu mare anevoie în decurs 
de un an 29 taxe în sumă de 290 cor., 
din care am trimis Centralei în decur
sul anului 232 cor., iar pentru trebuin
țele Despărțământului ne-au rămas — 
tot conform statutelor — 58 cor., cari 
adăugându-se la suma ce a rezultat 
din colectă, am dispus în anii 1902 3 
de suma de 108 cor., din care 101 cor. 
s’a folosit în scopul edițiunilor și spe- 
selor împreunate cu aceste, iar 7 cor. 
sunt depuse la institutul «Lugoșana» 
pentru scopul special al edițiunilor 
populare.

Contul edițiunilor încă nu se poate 
încheia definitiv. Spesele totale întrec 
suma de 600 cor. și pănă acum am 
încassat din vânzări vre-o 450 cor., dar 
mai avem de încassat dela diferite li
brării și dela singuratici, așa încât fo
losind șî banii ce i-am adunat, spesel- 
de pănă acum — deșî sunt aproape 
acoperite — tot mai rămâne un def: 
de aproape 50 cor. Dar din cele 3 bro
șuri mai avem la dispoziție cam vre 
600 exemplare, din cari cu timpul vom 
putea scoate atât deficitul cât șî un m: 
ajutor pentru tipărirea următoarelor 
broșuri luate în vedere.

Din broșuri am pus din fiecare' 
gratuit la dispoziția Centralei câte 50, 
ear din broșura a treia am dat 50 exem
plare ca onorar autorului. Ear peste o 
miie de broșuri am distribuit gratuit 
la diferite ocaziuni.

Din aceste liniamente generale reese, 
că noi din parte-ne ne-am dat silința 



să satisfacem conform puterilor noastre 
îndatorirei noastre și dacă rezultatul 
obținut nu corespunde așteptărilor noa
stre n’avem să căutăm vina numai în 
noi.

Rămâne acum ca adunarea gene
rală să binevoiască a luă în considerare 
aceste încercări de lucrare sistematică 
și aprobându-ne ce am făcut ne rugăm 
să ne absolve de sarcina ce am luat 
asupra-ne și alegând nou comitet să-l 
îndemnizeze a continuă șl în viitor pe 
calea apucată lucrările. Noi din parte-ne 
credem, că în ciuda tuturor dificultăți
lor se poate aduce la avânt viața ace
stui Despărțământ.

Ar fi trebuință să prezentăm acum 
propuneri speciale în privința bugetului 
pe anul viitor, dar deocamdată până ce 
nu știm de ce mijloace vom dispune, 
rezulta-va vre-un venit curat din bro
șuri, mai continua-vom cu încassarea 
taxelor de membri și la ce rezultate ne 
putem așteptă în viitor, zicem deocam
dată nu suntem în situațiunea a ne da 
seamă de sumele de cari putem dispune 
în viitor.

Din acest motiv lăsăm chestiunea 
aceasta la libera apreciare a On. adu
nări, care sau acum sau în o adunare 
viitoare are să decidă în merit asupra 
acestei chestiuni, precum șl asupra de
taliilor ce stau cu dânsa în legătură.

On. adunare!
Mulțămindu-Vă în fine pentru în

crederea ce a-ți pus-o în noi, Vă rugăm 
să binevoiți a ne absolvă de îndatori
rile ce am luat asupra-ne și totodată 
— amăsurat statutelor — Vă rugăm 
să procedați la noua constituire a Des
părțământului.

Lugoj, Iunie 1905.
Dr V. Branisce.

Informatiuni.
__  9
*

Expoziția națională dela București Pe 
terenul expoziției naționale dela Bucu
rești, care se va deschide în primăvara 
anului viitor, se va construi — scrie 
«Gaz. Trans.» — un circ roman, deschis, 
în care vor încăpea 8000 persoane. Tot 
pe teren se va construi harta țerii ro
mânești, repartizată pe județe. în fie
care județ se vor construi case după 
modelele respective, în cari case vor 
locul săteni îmbrăcați în costumul local, 
în județe vor fi expuse tot felul de 
producte de industrie casnică.

Dl Or. Emil Hațiegan, subnotar la ju
decătoria reg. din Hidalmaș, a dat cu 
distincție examenul de jude.

Două procese ale «Tribunei». Curia 
din Budapesta a respins Marți recur
sele de nulitate ale dlui Sever Bocu. 
redactor responzabil al «Tribunei > din 
Arad, date contra 2 sentințe, prin cari 
curtea cu jurați din Oradea-mare îl 
condamnase pentru vătămare de 
onoare la adresa fibirăului șovinist 
Hadfy din Sân-NicoIaul-mare la 14 
zile arest și într'un alt proces de 
presă al «Tribunei» la 3 luni temniță 
de stat. Astfel sentințele s’au ridicat 
la valoare de drept.

Examenul de maturitate la școala sup 
comercială rom. din Brașov s’a terminat 
cu următorul rezultat: Din 19 candidați 
admiși la examenul oral 1 s’a retras 
din cauză de boală, doi (2) au reușit 
cu foarte bine (P. Manole sen. și I. 
B. Păcurar), șease (6) cu bine (I. 
Bucurenciu, G. Ciurcu, I. Cornut, N. 
Poparadu, G. Stroe și N. Vlaicu), nouă 
(9) eu suficient, 1 a căzut din un 
studiu.

Agitație șovinistă contra imnului „Gott- 
erhalteu. Orașul Seghedin a îndrumat 
parohiile rom. cat. de sub patronatul 
seu, ca la procesiuni să nu mai învite 
orhestră militară, căci aceasta cântă 
totdeauna imnul «împărătesc» 
«G otterhalt e» și prin aceasta con
turbă liniștea populațiunei.

Logodnă. Dl Simeon Boer iu s’a 
fidanțat cu dșoara Viora Cojereanu 
din Lugoj.

Proces pentru drepturile Românilor la 
biserica greco-macedo-română din Budapesta. 
Românii gr.-or. din Budapesta au ți
nut la 24 Iunie n. conferență sub pre- 

sidiul dlui Dr. Iosif Gaal și au hotă- 
rît, la propunerea presidentului, ca 
drepturile Românilor la biserica greco- 
macedo-română din Budapesta să fie 
recâștigate pe cale judecătorească. Cu 
purtarea procesului a fost încredințat 
dl advocat Dr. Emil Babeș din Buda
pesta. Românii din Budapesta erau 
pănă la 1887 membri ai comunității bi
sericești greco-macedo-române și aveau 
drepturi însemnate în sinul acestei co
munități bisericești; pe lângă preotul 
grecesc eră și preot român. Serviciul 
divin eră celebrat într’o Duminecă gre
cește, în alta românește. Murind la 1887 
preotul român I. Mi cu le seu, Grecii 
au scos pe Români din drepturile lor și 
toate protestările Românilor au fost 
zadarnice. Aceste sunt motivele proce
sului ce se pornește.

Convocare. Subscrisul în calitate de 
delegat al Comitetului central al Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului român, convoacă prin 
aceasta adunarea cercuală a Despăr
țământului Caransebeș al Aso
cia țiu ne i, care se va ținea în Ca
ransebeș Joi la 6 Iulie n. 1905, orele 
117, a. m., în sala de ședințe a Comu
nității de avere. Ordinea de zi: 1. Des
chiderea adunării cercuale. 2. înscrie
rea de membri. 3. Propunere pentru 
activarea despărțământului Caransebeș. 
4. Alegerea Comitetului cercual. 5. 
Propunere pentru participarea despăr
țământului la expoziția Asociațiunei din 
August a. c. 6. Propunere pentru aron
darea din nou a teritoriului despăr
țământului Caransebeș. 7. Even
tuale propuneri ale membrilor. 8. în
chiderea adunării. Caransebeș, la 26 
Iunie 1905. Nicolae Marin.

Vremea în Iulie. Se prevestește, că 
luna Iulie va fi foarte caldă. Numai 
pela mijlocul lunei se așteaptă puțină 
ploaie și vânt. Ici-coleâ vor fi furtuni.

Rentoarceri din America. Dintre cei 
emigrați la America puțini de tot se 
mai întorc acasă. Mercuri a sosit la 
Triest naia de emigrare «Pannonia» și 
a adus cu sine dela New-York 344 Eu
ropeni, cari se întorc acasă din America, 
între aceștia se află și 67 ungureni. 
Svonindu-se că vor sosi din America 
și anarhiști, poliția din Fiume a exa
minat naia și cu această ocaziune s’a 
constatat, că în adevăr au sosit cu naia 
«Pannonia» doi anarhiști în Europa, dar 
aceștia au debarcat la Neapole și astfel 
li-s’a perdut deocamdată urma.

Manuscripte de acum 2000 am. Aproape 
de Ierusalim s’au aflat într’un mormânt, 
de curând săpat, manuscripte străvechi. 
Examinându-se mai de aproape manu
scriptele, s’a constatat, că probabil 
sunt de pe timpul lui Hristos. 
Manuscriptele prețioase au fost foto- 
grafate și trimise mai multor societăți 
știențifice, ca să fie studiate cu dea- 
mănuntul și să se afle cuprinsul lor. 
Lâ ngă mormântul, în care s’au aflat 
manuscriptele străvechi, se mai află 
câteva morminte din aceiași epocă. 
Toate aceste morminte vor fi deschise, 
căci e speranță că se vor aflâ în ele 
obiecte antice și manuscripte de mare 
valoare știențifică.

Grevă de secerători. Muncitorii agri
coli din împrejurimea orașului Szeg- 
szârd s’au pus în grevă. A venit ar
mată la fața locului pentru susținerea 
ordinei. Muncitorii greviști an nimicit, 
sub ochii armatei, o parte din sămănă- 
turi. Pe o moșie gendarmii au pușcat 
asupra muncitorilor greviști, rănind 2. 
în alt loc gendarmii au rănit 20 oameni. 
Protopretorele din cereul Ozora a con
damnat pe 900 muncitori greviști la 
câte 20 zile recluziune. Foarte mulți 
muncitori au fost arestați. Pe moșia 
contelui Vigyâzo greviștii au tăiat 
din răsbunare 40 holde de sămănături 
verzi.

Revoltă și măcel pe o naie rusească. 
Din Odessa se telegrafează cu datul 
28 Iunie: «Un matroz de pe vasul ru
sesc de răsboiu «Potemkin» s’a 
plâns comandantului, că a căpătat mân
care rea. La aceasta comandantul a 
scos sabia și a sfărimat matrozului 
capul. Ceilalți matrozi, văzând această 
scenă cruntă, s’au revoltat și au' ucis 
pe căpitanul și pe mulți alți ofițeri. 
Vasul «Potemkin > plutește acum pe 
Marea Neagră. Matrozii amenință, că 
vor bombardă orașul Odessa, dacă nu 

li-se ofere garanță că după debarcarea 
lor nu vor fi pedepsiți». Consulul ame
rican din Odessa telegrafează la Wa
shington: «Vasul de răsboiu «Kniaz 
Potemkin» și un torpilor au sosit la 27 
Iunie seara la Odessa. Toți ofițerii 
au fost uciși, pe când vasul se aflâ 
în largul mării, și cadavrele lor au 
fost aruncate peste bord. Ma
trozii amenință, că vor bombardă orașul 
dacă vor fi trași la răspundere».

Revoluția din Rusia. Asupra orașului 
L o d z (Polonia-rusească), unde s’au în
tâmplat de curând măceluri înfricoșate 
cu sute de morți și mii de răniți, s’a 
proclamat starea de răsboiu. Coman
dantul suprem al trupelor generalul 
S chu ttl e w or ts, a dat ordin, că e 
strict interzisă pe strade și pe piețele 
orașului orice adunare. La înmormân
tarea celor uciși pot luă parte numai 
rudeniile defuncților, dar numai în 
număr restrâns. Poliția are să decidă 
câți inși au să petreacă pe mortul la 
groapă. îngrijitorii de case au să pă
zească porțile caselor dela 6 ore dimi
neața pănă la 9 ore seara. Crâșmele, 
unde se consumă ceaiu, trebue închise 
la orele 8 seara. Birturile de rangul 
prim pot remâneâ deschise pănă la 
mezul nopții. Toate armele trebuesc 
depuse la poliție. Cine va ținea arme 
la casa sa, va fi pedepsit prin tribuna
lul marțial. Dacă din o casă pușcă 
cineva asupra patrulelor militare sau 
asupra poliției, atunci toți locuitorii din 
casa aceea vor fi alungați, ear proprie
tarul casei va fi tras în judecată înain
tea tribunalului militar. — La Var
șovia au avut loc Mercuri seara mari 
demonstrațiuni revoluționare de mun
citori, organizate de socialiști. Demon
stranții au aruncat mai multe bom
be asupra cazacilor, dintre cari mulți 
au căzut morți. Cazacii au pușcat apoi 
asupra muncitorilor, rănind 50. Sute 
de muncitori au fost deținuți și închiși 
în citadelă. — în cercul Kovno țăra
nii au alungat pe proprietarii de pă
mânt și au împărțit pământurile între 
sine. — La Odessa au avut loc Mer
curi lupte sângeroase între muncitori 
și armată. O bombă de dinamită, 
aruncată asupra polițiștilor, a ucis 2 
oameni. Muncitorii s’au pus toți în 
grevă. Revoluția a devenit aci tot mai 
sângeroasă și înfiorătoare. Mulțimea a 
devastat portul și magazinele și au dat 
foc palatelor și vapoarelor. 4—5 năi 
au ars. în luptele cu cazacii au 
murit cam 300 oameni. Prăvăliile 
s’au închis. O parte a orașului e ruină. 
Paguba e de mai multe mili
oane ruble. Spitalele sunt pline de 
răniți. —Generalul de cazaci Mar- 
mu sow a fost ucis in Lodz pe 
stradă prin lovituri de pumnal. Acest 
general dăduse ordin cazacilor să îm
puște pe muncitori și să jefuiască po- 
pulațiunea.

Furtuni pretut ndeni. Acum, în preaj
ma secerișului, au avut loc in țeara 
noastră, în Germania și în Italia fur
tuni mari și dese cu grindină, care a 
nimicit în multe locuri sămănăturile. 
în Ungaria au fost furtuni mari mai 
ales în comitatul Bacica și în ținuturile 
de lângă Dunăre. Mai mulți oameni au 
fost trăsniți. în Germania s’a descărcat 
mai ales asupra Berlinului furtună 
uriașă. Trei copii au fost trăsniți. în 
Italia, mai ales în regiunile nordice, 
furtunile au pricinuit pagube de 30 
milioane lire. Șease oameni au fost 
trăsniți.

Știri mărunte. Advocatul american 
Albert Patrick, care a ucis pe milio
narul Rice, ca să pună mâna pe câteva 
milioane, a fost condamnat la moarte 
prin electricitate. — Norvegia, care s’a 
despărțit de Suedia, nu mai voește să 
vadă nici pe mărcile poștale chipul 
regelui suedian Oskar și a pus cu 1 
Iulie noui mărci poștale în circulațiune. 
— în cercul Tecso, devenit vacant prin 
uciderea în duel a deputatului Stefan 
Keglevich, a fost ales deputat kossuthis- 
tul Stefan Szilâgyi. — La institutul 
de alienați din Praga s’a constatat o 
defraudare de 200.000 coroane. Di
rectorul a fost imediat destituit și 20 
oficianți au fost trași în judecată.

BIBLIOGRAFIE.
Floricele din Bănat. Cântări poporale 

și Motto-uri din Compozițiunile d-lui 

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

VARIETĂȚI.
»

Valoarea mierei. Dejă la popoa
rele vechi eră considerată mierea ca 
nutremânt excelent și medicină bună 
la diferite boale. E pe deplin constatat, 
că mierea calmează în grad mare du
rerile și vindecă boale și de mult e 
considerată ca leac excelent contra po- 
dagrei, tusei și ranelor de tot felul. 
Contra durerilor de grumazi și contra 
catarului face apa cu miere (1—2 pă- 
hare) servicii bune. Contra varului din 
ochi și contra altor lucruri, cari produc 
aprindere de ochi, este mierea cel mai 
bun leac, asemenea contra degeraturilor 
și pielei crepate. Prin puterea de nu- 
trire, prin căldura ce o produce în corp 
și prin formațiunea de sânge este mie
rea un mijloc neprețuibil de nutrire, 
ear luată seara, aduce somn bun. Tre
bue să ne ferim însă de miere acră 
sau fermentantă, care produce dureri 
de stomac. Mierea are însușirea impor
tantă că trece toată în sânge și în lichi
dul alimentar, fără de a fi mai întâiu 
prelucrată în rărunchi sau în ficat, 
precum se întâmplă la zăhar. S’a con
statat, că din 2'5 kilograme de miere 
numai 1 gram nu trece în sânge. Un 
ziar danez, care se ocupă cu cultivarea 
albinăritului, recomandă fiecăruia să 
mănânce în fiecare zi miere, pentrucă 
ea are mai mare putere nutritivă decât 
carnea, peștii, untul și ouăle.

Cea mai mare tufă de tran
dafiri. în parcul grădinarului Wehrle 
din Freiburg este o tufă de trandafiri, 
sădită în anul 1880, care deja în al 
2-lea an a scos 37 boboci de tranda
firi. în 1897 ramurile trandafirului s’au 
extins așâ de tare, încât au cuprins un 
teritoriu de 83 metri pătrați și au pro
dus 6200 roze. In 1899 ramurile tran
dafirului au cuprins încă 6 metri pă
trați și au produs 8000 roze frumoase. 
De prezent 10000 roze strălucesc pe 
mărețele ramuri, deși trunchiul are 
numai 1.10 metri în înălțime și 34 
centimetri în diametru. Această tufă 
de trandafiri este cea mai mare în în
treagă Europa.

Orașul analfabeților e Varșovia. 
Jumătate dintre locuitori nu știu nici 
scrie nici ceti. Numărul analfabeților 
din Varșovia e cam de 400 000. Dacă 
în capitala Poloniei rusești e așă de 
mare numărul celor ce nu știu ceti și 
scrie, își poate omul închipui, câți an- 
aifabeți sunt pe sate.Cursul pieței Lu|R-
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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 

» de mijloc
45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 20
» de mijloc . 85 15 60
> nou 10 1_ _

Făină 0.............................. 75 27 20
» prima . 72 26 40
» albă 70 25 40
» brună . 68 125 —

Orez................................. 1- 40 —
Gris................................. 80 32 —
Arpăcaș . 70 36 —
Mazăre .... 90 40 —
Linte.................................. • 85 60 —
Fasole .... 80 34 —
Mălaiu mărunt 70 — —
Cartofi .... — 9 —
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 stearină — 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
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„ffîmișiana",
institut de credit și economii 

Timișoara.

Concurs
Prima, fabrică ungară, excluziv privilegiată pentru lespezi mozaic de 

marmoră romană și venețiană, plăci de cement și articoli de cement. 
Construcții de cement și beton:

Dela oficiul de dare opidan

Pentru ocuparea unui post de 
practicant la institutul de credit 
și economii «TIMIȘIANA» din Ti
mișoara se publică prin aceasta 
concurs cu terminul de 15 Iulie 
1905.

Reflectanții la acest post dotat 
cu salar anual de 720 cor., au 
să documenteze absolvarea școalei 
comerciale, precum și cunoștința 
perfectă a limbelor română, ma
ghiară și germană.

Direcțiunea institutului 
de credit și economii 

„Timișiana“.

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

Nr. 136 (1-1)

Rudăria kozseg eloljarosaga.

Lespezi mozaic de marmoră romană și venețiană. Plăci de cement în p* 
4—9 câmpuri, după model de heramitâ, pentru pavatul străzii și curții. 
Construcții sistem Rabitz și Monier. Mare depozit de țevi ovale și ro- 
tunde din beton comprimat. Stative pentru grajduri și vite. Canalizare gțf* 
de orașe și pregătirea planurilor nec-sare. Scurgeri de apă pentru edificii 

ejj publice și industriale. Specialitate, acoperemânt costat „Concret** de 
beton înfierat, construcția cea mai ieftină și mai bună, patentată.în toate 
statele civilizate. Fundamente pentru mașini. Scurgerea apei din pivnițe 
și edificii umede. Acopereminte și petri artificiale cvadrate. Rezervoare 
de apă, putini de gaz aerian și pentru stabilimente de băi. Prinderea 
apelor neregulate pentru scocuri industriale. Stavile, turbine, jilipuri și 
poduri din beton comprimat de Portland după sistem propriu evaluat prin

‘jjj experiență de ani îndelungați. Preț-curent gratuit și franco. Jj»
g Nr. 126 (4-4). g

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 prăsilă.

Despre aceasta sunt avizați în in- 
j teresul lor propriu toți proprietarii de 
vite cu observarea, că eventualele lor 
reclamațiuni le pot subșterne oficiului 

ide dare opidan pană la terminul mai 
i sus fixat.

i 1

Sffirdetmeny.
Rudăria kozsegnek mintegy 2000 hol- 

das kozlegelbjeben levo foglalâsok rendezese 
elrendeltetven, a kovetkezo mernoki munkâ- 
latok elvâllalâsâra pâlyâzat hirdettetik es 
felhivatnak a pâlyâzok, hogy ajânlataikat 
ide 1905. evi Juiius 10-ig annâl is • 
inkâbb adjâk be, mivel kesobb erkezbk j 
figyelembe nem vetetnek : es pedig :

a. , a kozlegelo hatărainak a telekkony vi, R; 
kataszteri es egyeb adatok alapjăn leendb Q 
megâllapitâsa.

b. , az ekkent megăllapitott teruleten j 
az egyes lakosok âltal elfoglalt es birtokolt 
foldreszleteket reszletesen felmerni es min- . 
den elfoglalt es folmert teriiletekrol ter- 
vâzlatot kesziteni.

c. , a foglalâsox osszeseget kitiintetb 
tervâzlatot elkeszitem egy kimutatâssal 
egytttt, melybol az elfoglalt teruletek par- ( 
cellankenti termerteke es azok birtoklbja 
kitiiujek.

d. , a meg el nem foglalt, tehât a 
kozseg birtokâban levo teriiletet es annak 
hatârait mertanilag pontosan megâllapitani, 
a megăllapitott hatărvonalakat hatârjelekkel 
ellâtni es ezen legelo teruletrol ket pel- 
dânyban 1“—40" mertekben rendes ter- 
kepet elkeszitem.

e. , a mâr felmert foglalâsokat felulvizs- 
gâlni es amennyiben azok feimerese ota 
vâltozâsok tortentek volna, a helyesbitett 
ujabb tervâzlatokat elkesziteni.

f. , a văllalkozo mernok 2000 kor. 
szoval kettoezer korona keszpenzt vagy 
ovadekkepes ertekpapirost Rudăria kozseg 
penztârâba letenni koteles, melyet a munka 
felulvizsgâlâsa, âtadăsa es elfogadâsa utân 
vehet csak fel.

Az elosorolt munkâlatok a folyo evben 
megkezdendok es olykep fejezendbk be, 
hogy az egyes foglalâsokrol keszitett ter- 
văzlatok, a foglalâsok osszeget kitiintetb 
tervâzlat es kimutatâs es az el nem foglalt 
teruletrol keszitett ket terkep 1906. ev 
deczember 31-eig a megyei tiszti tigyesz- 
seghez beterjesztve legyen.

Az ajânlat elfogadâsa es a szerzodes 
kbteserol pâlyâzok ertesittetni fognak.

Rudâriân, 1905 evi junius ho 23-ân. | 

Torni Fmncz Baramosz Stșfar 
korjegyzb. kozsegi bird, i

Nr. 132 (2-2)

Constantin Jgnea,

hi locuința sa din palatul institutului „Poporul",

Piata Isabella.
9

Nr. 121 (x-5).

Lugo j, 24 Iunie 1905.

P. 23 (3-3) I. Chiritia,
Șeful oficiului de dare opidan.

; 10120j905. tlkvi szâm.

Ârveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 

hatosâg kozhirie teszi, hogy a „Lugoșana* 
takarek es hitelintezet vegreha|tatonak 

Jl! Groza Szimeon es Luczian szilvâshelyi ia- 
kosok vegrehajtâst szenvedok elleni 1184 

1........................................ ............................

Societatea pe acfii lugoj ană

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

6aia de a6uri și de putină.

Aduc la 
ini-am deschis 

Cancelarie

kor. tbke, ennek az 1903. evi oktober ho 25 
I napjâtol szâmitaudd 8°|0 kamatai, 92 kor. 
I 60 fill, per es vegrehajtâsi mâr megâllapito’. ■ 
es ezennel 21 kor. 60 fillben megâllapitott 

: ârveres keresi valamint a meg telmerulendo 
koltsegek behajtâsa vegett, Groza Szimeon 
es Groza Lucziân vegrehajtâst szenvedbk- 
nek a lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 
hatdsâga teruletehez tarcozo Szilvâsheiy 
kozsegi 287 sz. tjkvben A. I. 1 sorsz. alatt 
felvett ingatlanaikat «a Groza Anticza ja- 
vâra O. I. a. bekebelezett ozvegyi es ozv.
Bok Flora javâra 0.6. a. bekebelezett ozvegyi 
eltartâsi szolgalmi jogfentartâsâval egeszbeu 
az egyidejuleg kibocsâjtott ârveresi felte- 
telek Arteimeben oszszesen 946 kor. kikiâl- 
tăai ârban az

1905. evi szep. ho L9.-en d. e. 11 orakor 
Szilvâșnely kozseghâzânâl megtartaudbnyil- 
vânoâârveresen a legtobbet igerbnek sztlkseg 
esetena kikiâltâsi âron aiul îs elfogja adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bânat- 
penzill az iugatlanok kikiâltâsi ârânak'lO0,, 
keszpenzben, vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikiildott kezehez letenni, vagy az 
annak elbzetes biroi letetbe helyezest tanu- 
sito szabâlyszerii elismervenyt ătszolgâltatui

A vevo koteles a vetelâr '/, reszet az 
ârveres jogerbre emelkedese napjâtol szâmi 
tott 30 nap alatt a mâsodik 
ugyanazon naptol szâinitott 60 
a harmadik */, reszet ugyancsak 
res jogerbre emelkedese napjâtol sz:’ mitando 
90 nap alatt es âz ârveres napjâtol jâro 5°0 
kamataival szabâlyszerii leteti kerveny mel- 
lett a lugosi kir. âllampenztâr mint biroi 
penztârba befizetni. A bânatpenz az utolsb 
reszletbe fog beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi feltetelek a hiva- 
talos orâk alatt a tkvi hatosâgnâl ugyszin- 
ten Szilvâsheiy kozseg eloljârosâgânâl vagy 
a biroi kikuldottnel megtekinthetok.

Az elrendelt ârverest a fobetetul 
szolgâld Szilvâsheiy kozsegi 285. sz. tjkv 

rendeli.
junius ho 7-en.

Bagyik 
kir. trvszeki bir.

‘|3 reszet 
nap alatt, 
az ârve-

cunoștință căi

=r
Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

casa, infalibil și 
să nu lipsească 
care se cetește

Red. (15 -15.)

Solvi ri în 
— rate — 
se admit.

advocatială9 
în Lugoj, Strada Szechenyi. nr. 11.

Dr. Bend Sternheim
advocat.

Nr. 128 (4-4)

BilzNaturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boala pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de 
practic. Cartea aceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

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

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 —

C. lapjăn feljegyezni
Lugos, 1905. evi

Nr. 135 (1-1)

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general :

Reformschriftsteller^J 
Schmail Viena (Wien) VII 3.

Cărți si reviste
intrate la redacția farului „Drapelul

i

Am primit.:

Carte de cetire pentru clasa I și II 
Igimifarfială și reală, pentru școalele su
perioare de fete și institutele pedago-, 
gice/de Murgii Onițiu, director gimnaA 
zial. 1 volum 8° mare 352 pag. Brașov 

I 1905. Prețul 3 cor.
Iconografia și întocmirile din inter

nul bisericei răsăritene, de Dr. Elie 
| Miron Oristea, ieromonah. Sibiiu 1905. 
Tipografia arhidiecezană. Prețul unui 
volum broșat 5 cor., legat fin 6 cor.


