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Lugoj, 30 Iunie (13 Iulie) 1905.
Primim o știre, care ne pare de 

necrezut. Nu o avem din isvor ofi
cial, ci — cum s’ar zice — din mâna 
a doua, dar totuși din isvor destul 
de sigur, ca să nu mai putem ig
noră știrea.

E vorba, că ministrul cultelor 
din cabinetul Fejervăry a adresat 
un ordin Consistoarelor românești, 
prin care interzice bisericilor noa
stre și instituțiunilor ce stau sub 
conducerea bisericei participarea 
oficială la serbările din Sibiiu, 
arangeate din incidentul inaugurării 
Muzeului național.

Nu știm de este ordinul acesta 
produsul cabinetului Fejervăry ori 
este o moștenire dela cabinetul 
Tisza. Nu știm, dar asta este în 
urma urmelor tot una. Precum este 
tot una și aceea că răsărit-a acest 
interdict din creerii înfierbântați 
ministeriali, cari nu mai știu ce 
strașnicii să iscodească pentru a se 
arăta «patrioți» cu brevet, ori este 
a se atribui acest ordin agitațiunei 
ce o desfășură tocmai acum dl 
Benedict Jancsb în «Nemzeti 
szdvetseg» contra Asociațiunei 
noastre pentru literatura română 
și cultura poporului român.

Nu cunoaștem nici textul autentic 
al ordinului din chestiune și poate 
nici nu-1 vom cunoaște pană la si- 
noade, căci Ven. Consistoare ale 
bisericelor noastre nu prea sunt 
comunicative față de organele de 
presă și ascund bucuros ce ar putea 
da anză la o desbatere ziaristică 
mai agitată.

Dar în fine faptele vorbesc și 
— precum ni-se comunică — este 
fapt că guvernul a interzis bise
ricilor noastre și instituțiunilor noa
stre confesionale participarea ofi
cială la serbările din Sibiiu.FOITĂ „DRAPELULUI".
fFetrea Străinul.

— Novelă —

De Mihail Sadoveanu. 
(10)

Zile cumplite au început să curgă, 
între cele patru ziduri ale închi

sorii, rătăciâ zadarnic printre ocnași, 
ascultând uneori povestiri grozave de 
i-se încrâncenă carnea pe trup. Seara, 
Florea învățatul începea să povestea
scă întâmplări senine din viața lui 
trecută; câteodată izbucniă, și iar în
cepea blestemul contra societății, care 

zvârlise în noapte și osândă. Toate 
-••.fletele acestea pline de rele se ridi- 
Su contra omenirii libere. începeau 
sâ desvălească răni, patimi cumplite, 
: siă răutatea și vițiul, în care cres- 
r.—și care-i pierduse. Erau șl ei 
t - vip. dar vinovată și păcătoasă e 
* î’-i /;mea. Erau vinovați, societatea 
1 - --<e la ispășire: ei mărturisiau
ci simțesc nici o remușcare pentru

Faptul acesta, dacă se adeve
rește, vorbește mai lămurit decât 
orice comeutar.

Nu mai discutăm chestiunea că 
are ori nu drept guvernul a da un 
asemenea ordin cătră Consistoarele 
noastre, cari în cercul lor de com
petență sunt suverane. Nu discutăm, 
căci este prea evident, că guver
nul n’are dreptul a emite un 
asemenea interdict și prin urmare 
din punctul de vedere al dreptului 
trebue considerat un asemenea or
din ca ne existent.

Dar nu discutăm nici din cauza, 
căci prea bine ne cunoaștem situa
ția și știm prea bine că protestele 
noastre nu ajută mult. Guvernul — 
ori cât de șubredă îi fie poziția in 
afacerile generale ale țerii — este 
față de noi omnipotent Iar Con
sistoarele noastre — durere — de 
mult s’au deprins a lăsă toate pe 
placul guvernului, numai să aibă 
bună pace, intru cât mai poate fi 
vorba de «pace» între stările de 
azi.

Dacă se va adeveri că guvernul 
a lansat un asemenea ordin, se va 
adeveri în curând și — durere — 
câ Consistoarele noastre nu vor ad
mite participarea oficială a biseri
cei și instituțiunilor ei la serbările 
din Sibiiu.

Și ce înseamnă aceasta?!
Oprirea bisericei de a trece 

ca factor cultural în nizuințele 
culturale ale poporului român!

Căci aici numai de cultură este 
vorba. Nici Asociațiunea. nici Mu
zeul național și nici serbările din 
Sibiiu nau nimic de a face cu po
litica. Mai rar se vor găsi institu- 
țiuui în țeară. cari să stee așâ de
parte de politica militantă, ca toc
mai aceste instituțiuni curat cultu
rale ale noastre. Instituțiuni. cari 
crimele lor. Erau în dreptul lor să 
facă ce au făcut; oamenii nu puteau 
să-i judece, pentrucă erau tot așâ de 
păcătoși ca șl ei. Cinismul ocnașilor 
l-a înspăimântat mai întâiu; pe urmă 
s’a obicinuit, a început să se bălăcea
scă”) în el, ca într’o bae caldă.

Când erau cereri de sare, porniâ 
cu convoiul la ocne. Eșiau din închi
soare, porniau într’un cerc mare de 
baionete sclipitoare, pe străzi înguste 
și dosnice; lanțurile sunau.

Ocna neagră îi sorbiâ în adânci
mea ei răcoroasă. Par’că întrau în 
altă lume. Bolți răsunătoare se ridicau 
în toate părțile, ganguri largi de sare 
.vânătă. Lumina electrică pâlpâia; și 
în creșterile și scăderile luminii, gru
purile ciocănașilor luau înfățișări fan
tastice. Iată un grup de doisprezece. 
Desprind o stâncă de sare. Ciocanele 
se ridică odată și odată cad, cadențat, 
împrăștiind prin bolți adânci ecouri în
treite : tac-ta-a-a ! tac-ta-a-a ! se ridică și 
cad, se ridică și cad, regulat, ca purtate 
de o mașină, deșteptând răsunetele 
peșterilor. Deodată, o lampă pălește, 
apoi cerne o lumină dulce violetă; și 
ciocanele cad, împrăștiind ecouri; în 
painjenișul violet, în pâlpâirile ușoare,

*’) bălăcire ~ a se tăvăli.

și pe terenul cultural se restring la 
cele mai modeste cadre.

După muncă grea și îndelun
gată. după mari sacrificii am izbu
tit în fine să putem în nalță un 
edificiu modest pentru un viitor 
Muzeu naționa. românesc la Sibiiu 
sub aripile protectoare ale Asocia
țiunei.

La vară se va sfinți și inaugura 
acest edificiu de Muzeu și din acest 
incident a avut comitetul aranjator 
fericita idee a pune la cale o ex
po zi țiune românească pentru 
a marcă așâ zicând stadiul nos
tru cultural în momentul inau
gurării acestui Muzeu.

Ei, dar întreaga noastră viață 
culturală se restrânge la cadrele 
înguste ale vieții noastre biseri
cești, căci numai în aceste cadre 
mai poate fi astăzi la noi vorba 
despre o lucrare cât de cât orga
nizată pentru înaintarea noastră 
culturală.

Societatea noastră este prea ti- 
nără și prea neînchegată decât să 
poată fi considerată ca factor cul
tural. Reuniunile noastre culturale 
se mișcă între margini prea îngu
ste și sunt de caracter prea local 
și regional decât să poată desvoltâ 
o activitate mai largă și mai gene
rală. Statul iarăși nu numai că nu 
ne ajută în nizuințele noastre cul
turale, ci ne pune bețe în roate 
unde numai poate. Așă ne-a rămas 
biserica nu numai ca primul 
factor cultural, ci am putea 
chiai- zice ca siugurul factor 
cultural în nizuințele noastre 
pentru lumină și adevăr!

Dacă interzice deci guvernul 
participarea oficială a bisericilor 
noastre și a instituțiuuilor noastre 
confesionale la serbările culturale 
românești din Sibiiu. declară prin 
ca palpitările unor aripi de flutur, 
care se odihnește, umbrele ciocănași
lor cresc, scad, se întunecă, se lumi
nează, ca niște fantasme in lumi de 
visuri.

Ganguri adânci se întind, pline 
de umbră, iar în fundul lor licăriri de 
lămpi se arată, ca răni de lumină. Pe 
sus, pănă la înălțimi amețitoare, cer- 
dacuri*’) săpate în sare, cu stâlpi vi
neți și lucioși. Pretutindeni, o pulbere 
măruntă și moale, ca fulgii de păpă
die. La margine, o cupolă uriașă, ca 
de biserică, se înalță, pănă ce se des
chide sus, în vârf, într’un ochiu de 
lumină mic, alburiu, ca un ochiu de 
fereastră: acolo-i gura ocnei vechi, în 
lumina zilei.

Și sub bolțile răsunătoare cioca
nele cad. Ocnașii umblă prin lumina 
rece, es din umbră ca niște fantoame; 
glasurile răsună cu răcnete, trec un
duind ca plângeri de valuri.

Muncă amară și cumplită, fără rază 
de nădejde! Seara același convoiu, 
între aceleași baionete, trece pe străzi 
înguste în sunetul slab și trist al lan
țurilor.

A doua zi, aceiași ocnă, aceleași 
figuri rase, cu ochii de oțel, aceiași

68) cerdac — pridvor.

aceasta opreliștea de a participa 
bisericile la lucrarea noastră 
culturală.

Actul acesta diaconic al guver
nului desminte în cel mai catego
ric mod ceeace ni-se spune, mai 
ales în timpul ultim, din toate 
părțile, anume câ politica de gu- 
vernament nu este îndreptată con
tra desvoltării noastre culturale și 
că pe teren cultural ni-se admite 
cea mai largă libertate !

Apoi aceasta e libertate, când 
li-se oprește bisericilor româ
nești de a participă la lucrarea 
culturală românească?!

Dacă aceasta este libertate, nu 
mai știm ce poate fi sclăvia!

Durere, guvernul tras-împins de 
doctrinele nesățiosului șovinism, 
nu-și dă seama de ceeace face! 
Aici nu mai este vorba de opri
marea drepturilor politice, ci de 
oprimarea desvoltării culturale 
a populațiunei țerii! Și când pute
rea statelor moderne residă tocmai 
în forța culturală a populațiunei, 
este lovitura aplicată de guvern 
nizuințelor noastre culturale nu 
numai oprimarea dreptului nostru 
la cultură românească, ci de-a 
dreptul un atentat contra sta
tului.

E grozavă orbia celor ce dețin 
de prezent frânele guvernului și 
este dureros și fatal pentru țeară, 
că populațiunea aspru lovită stă 
lipsită de orice remedii legale și 
constituționale față de aceste acte 
brutale pănă la inconștiență.

Pentru ceice cunosc rostul vre- 
milor nu va fi greu de ghicit, că 
ce sfârșit va avea această orbie 
fatală!

• ------ ------- —

lumină, aceleași glasuri trecând prin 
peșteri ca plângeri de valuri. Seara, 
aceleași convorbiri, aceleași blesteme 
contra societății, care i-a asvârlit în 
întunerec și osândă. — Primăvara, 
vara, toamna, iarna, același soare, de 
care nu se mai poate bucură amărîtul 
lor suflet.

în anul întâiu a slăbit ca o scân
dură. în primăvară, după șase luni 
de ocnă, când văzu o femee în pulbe
rea de lumină, și când simți că pentru 
totdeauna a murit o parte din viața 
lui, — o disperare nebună îl cuprinse 
și doruri de viață și de lume îi biciu- 
iră simțurile cu aripile lor de foc. 
încătușat, gemea noaptea ca un rănit, 
se frământa, ca în jăratec, pe sal- 
teaua-i”) de pae, mușcând-o.

Pe urmă, anii au curs grei, dure- 
roși, plini de chinuri fără seamăn. S’a 
amestecat cu mulțimea dimprejuru-i, 
care suferiâ ca șî el; a suferit și a 
gemut mai mult; toată ființa lui se 
umplea de venin clipă cu clipă.

L-au năcăjit șî gânduri de fugă. 
Cu cei trei tovarăși ai lui, a plănuit 
scăparea. Șoaptele pe ’ntuneric, pla
nurile, pregătirile, s’au înnecat în ne
guri. în visurile la gura sobei, n’a

69) saltea: matrață, străjac,
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Ludovic Mocsăry și chestiunea na
ționalităților. «Gaz. Trans, scrisese nu 
de mult un articol sub titlul «De ce 
tace Mocsâry ? Articolul acesta și 
traducerea lui în limba maghiară a 
ajuns prin dl George Popp în manile 
lui Mocsăry, care a răspuns printr’o 
scrisoare adresată direct «Gazetei» la 
întrebarea pusă. Din scrisoarea lui 
Mocsăry extragem următoarele:

«Cauza tăcerei mele de acuma e 
foarte simplă. Nici editorii de 
că r ț i, n i ci r e d a c tor i i de ziare 
nu vreau să-mi publice ceea-ce 
scriu despre tema naționalită
ților. Părerile mele, relativ la chestiu
nea naționalităților, nu s’au schimbat 
nici cât de puțin, nu s’au schimbat nici 
în privința aceea, că consider chestiu
nea aceasta pentru patria noastră ca o 
chestiune vitală.

«Cu ocaziunea desbaterei adresei, 
Bânffy earăși a rostit unul din acele 
discursuri ultra-șoviniste, dela care și-a 
așteptat și prin care și-a dobândit re- 
habilitarea. Am dorit să-i fac reflexiu- 
nile mele imediat la acest discurs, dar 
redactorul, Zoltanul de acum al lui 
«Egyetertes», mi-a făcut pozna neobici
nuită, de a nu-mi publica articolul. Și 
totuși onoratul d-voastre ziar are drep
tate, când zice, că tocmai în aceste 
vremuri critice ar fi la loc de a-se trată 
chestiunea naționalităților. Mult ași dori 
șl eu să-mi spun cuvântul: cât de bine 
ar fi acum, dacă cu 8 -9 milioane de 
cetățeni ungari mai mult ar ajută să 
se facă «rezistență națională». Mă voiu 
șî încercă să-mi procur ocaziune pentru 
aceasta într’un chip sau altul. Cu cele
lalte foi independiste nu stau în contact. 
Poate «Budapesti Hirlap» va binevoi 
a-mi acordă loc, ori voiu scrie o bro
șură și o voiu trimite deputaților și 
ziarelor».

{Revoluția din {Rusia.
Convorbire cu conducătorii revoltei 

de pe «Potemkin*.
Corespondentul ziarului «Neue Fr. 

Presse» a avut la Constanța o convor
bire cu 3 conducători ai matrozilor re
voltați de pe vasul rusesc de răsboiu 
«Potemkin». Expunerile lor sunt foarte 
interesante.

Noi lucrăm de mult timp — zic cei 
3 — pentru răspândirea propagan
dei socialiste pe năile din Marea- 
Neagră. Planul nostru eră, ca o altă 
naie — nu «Potemkin» — să dea signalul 
revoluției și năile să înceapă imediat 
rămas decât clipa din urmă, clipa 
când el și cu tovarășii și-au făcut 
cruce și au apucat spre lumină, pe 
scări întortochiate, cătră gura ocnei 
vechi. Strângere de inimă, răsuflări 
scurte, călduri și răceli, pană în clipa 
când s’a dat alarma. Din cțjjpa aceea, 
icoanele se întunecă iar. Apoi se tre
zește în spital, negru de bătăi, pe 
moarte...

Ani de chinuri și de gemete trec, 
în sufletul lui își fac loc spaimele; 
trupul i-se istovește; nu-1 mai încălze
ște soarele, nu-1 mai răcoresc vântu
rile.

Ani mulți și dureroși! în ocne, în 
palpitările luminii violete, se mișcă ca 
o umbră, ridică și lasă ciocanul ca 
împins de o putere, pe care n’o pri
cepe; mănâncă când mănâncă alții, se 
culcă odată cu alții. Pe drum, în con- 
voiu, mișcă greu picioarele încătușate, 
întră fără simțire pe poarta mare, se 
grămădește în colțuri, nu se gândește 
la nimic.

Numai în nopțile de vânturi și de 
vifor, când urechea și simțurile se de
șteaptă, vin câteodată nălucile trecutu
lui. Atunci stă, ascultă, vede, într’o 
lumină tragică, sate pustii după sate 
pustii, și în fund, o ruină, - satul lui! 
Chipul Irinei răsare jalnic, cu genele 
plecate; pe fața blajină trece o lu
mină de moarte. Satul lui! Știe că e 
satul lui, dar nu-1 mai cunoaște, nu-1 
mai știe cum a fost odată; Irina lui! 
logodnica lui, dar chipul i-i șters!... 
Umbre și lumini de jale răsar din 
trecut; vânturile gem afară, înfun- 
dândp-se în ganguri, și sufletul Iui e 

revoluția, ofițerii să fie arestați, dez
armați și depuși pe uscat. Dar pur
tarea brutală a comandantului vasului 
«Potemkin», care a ucis pe matrozul 
Omeltsuk, ne-a stricat planul, căci 
revoluția a început prea iute, înainte 
de a fi pe deplin organizați.

Cei 3 conducători ai rescoalei de
scriu apoi cele petrecute pe «Potemkin» 
dela isbucnirea revoltei încoace. Ei 
spun, că «Potemkin» după zile grele 
de suferință — matrozii trăiau numai 
cu tee și biscuit — a venit a doua 
oară la Constanța, ca să se unească 
cu alte 2 năi rusești revoltate, dar n’a 
găsit la Constanța nici o naie rusă re
voltată și — neavând cărbuni și ali
mente — s’a predat.

«Dar nu vom curma lupta. Din 
apropiere sau depărtare ne vom face 
datorința. Când Rusia va fi liberă — 
și sperăm că în curând va fi liberă — 
ne vom întoarce în patrie».

Capitularea lui «Potemkin*.
Poporul din Constanța a salutat 

cu mare prietinie și simpatie pe ma
trozii vasului resvrătit «Potemkin», 
mai ales că între matrozi se 
aflau mulți Români din Basa
rabia.

Matrozii lui «Potemkin» venind pe 
uscat s’au amestecat veseli în public. 
Soldații români i-au îmbrățișat și toți 
împreună au început să joace cu foc 
la sunet de mandolină și de harmonică. 
Mulți din Românii prezenți au luat 
parte la joc.

Mulți au îmbiat pe matrozi cu 
quartir.

Mii de oameni s’au dus pe vasul 
«Potemkin» și-l priviră din toate păr
țile cu mare curiozitate.

Duminecă seara 300 matrozi au 
mers din Constanța în diferite părți 
ale României. O parte a întrat ca se- 
cerători la diferite moșii, alții în fabrici. 
Restituirea lui «Potemkin* Rusiei.

Duminecă dimineața au sosit la 
Constanța 3 torpiloare ruse, apoi 2 năi 
mari rusești. Contraadmiralul flotei 
ruse, Pisariewski, a cerut în numele 
guvernului rus redarea lui «Potemkin» 
Rusiei. A mai cerut, ca matrozii re
voltați de pe «Potemkin» să fie consi
derați ca criminali ordinari și 
deci să fie extrădați Rusiei.

Autoritățile române au res
pins energic și momentan ex
trădarea matrozilor.

La 2 ore d. m. vasul «Potemkin» 
a fost redai Rusiei. Drapelul român a 
fost retras pe lângă onoruri militare 
și în locul lui a fost arborat din nou 
cucerit de o mâhnire de moarte. Viața 
de altădată se depărtează, tot se de
părtează, se stinge. Simte, că totul 
s’a sfârșit! Atuncea stă zdrobit, năuc, 
cu ochii duși. Totul s’a sfârșit! totul 
s’a sfârșit !

Ani de amar curg. Și ruinile ace
stea ale trecutului, rămășițele acestea 
de icoane, se șterg șî ele. Nimic n’a 
mai rămas; sufletul e gol ca o peștere 
neagră, numai noaptea adâncă domne
ște în el; numai noaptea adâncă și 
disperarea adâncă care pare fără în
ceput, fără sfârșit. Nici o rază nu 
străbate în noapte; în peștera sufletu
lui seu gem vânturi sperioase, fără 
pricină, fără rost... Totul s’a stins! 
totul s’a sfârșit!

Și totuși... o amintire... ceva... nu 
știe ce... o lumină slabă, dulce, de 
zori, o părere, departe... — cea din 
urmă rămășiță, cea mai cumplită du
rere !

în ceasurile chinuite, când stătea 
cu ochii țintiți în lumină, Petrea Stră
inul se gândiă la noaptea din urmă. 
Din trecutul lui, veniau cumplite su
flări de durere, care-i înghețau sufle
tul ; năluci se ridicau din noapte, ca 
bulbuci pe luciul iazului, plutiau din 
negura trecutului, spre slaba și trudită 
lui viață de acum. Viața lui din urmă 
a fost ca o noapte adâncă, în care 
urlă vijelia; întunerec, jale, pretutin
deni; numai în fund departe, o zare 
slabă, cu un asfințit șters.

Totul se sfârșise!
(Finea va urmă). 

drapelul rus. Mai mulți precți rusești 
au sfințit din nou naia și fiecare oLțer 
și matroz a sărutat crucea și fiecare a 
jurat din nou fidelitate Țarului.

«Pe «Potemkin» s’au aflat numai 
60000 franci, care sumă a fost împăr
țită între matrozi.

Regele și guvernul României și 
afacerea «Potemkin*.

între Țarul Rusiei și regele Carol 
al României a avut loc un schimb 
cordial de telegrame.

Familia regală română și-a expri
mat dorința să cunoască pe cei 2 ofi
țeri și pe mecanicul de pe vasul «Po
temkin». Aceștia vor merge la Sinaia, 
ca să-i vadă familia regală.

Agenția română anunță: Soluția 
afacerei «Potemkin» e considerată în 
genere de foarte fericită și guver
nul român e felicitat unanim pentru 
priceperea, cu care a rezolvat afacerea, 
ținând strict la dispozițiunile dreptului 
internațional.

Revoltă militară la Liban și 
Kronstadt.

După suprimarea violentă a re
voltei de matrozi la Li bau, două
zeci și trei matrozi au fost con
damnați la moarte. 6 din aceștia 
au șî fost împușcați. Pe ceilalți co
mandantul n’a voit să-i ucidă imediat, 
de teamă că se va iscă o nouă revoltă. 
A venit însă poruncă dela Petersburg, 
ca cei condamnați să fie imediat îm
pușcați. Soldații însă n’au voit să îm
puște asupra condamnaților, au dene- 
gat ori-ce supunere, din contră au 
luat la ochi pe ofițeri și au pușcat 
12 oficeri. Au venit apoi cazaci pen
tru suprimarea revoltei militare. S’a 
încins o luptă strașnică între soldații 
revoltați și cazaci, în care 30 Cazaci 
au fost uciși.

La Kronstadt un batalion de 
rezerviști la marină n’a voit să îm
plinească ordinul unui ofițer. Ofițerul 
a scos revolverul și a ucis pe primul 
soldat, care se află în apropiere. 
Atunci 8 soldați au junghiat cu baio
netele pe ofițerul ucigător. Imediat s’a 
constituit apoi un tribunal marțial, 
care a condamnat pe cei 8 soldați la 
moarte prin ștreang. în garni
zoana Kronstadt agitația e la culme.

Atentat la Moscva-
Căpitanul orașului Moscva S u v a- 

1 o w a fost ucis Marți prin 4 focuri de 
revolver. La el venise un bărbat ne
cunoscut cu o petiție. Când contele 
Suvalow a întins mâna să ia petiția, 
necunoscutul a scos revolverul și a 
pușcat de 4 ori asupra lui, omorîndu-l. 
Atentatorul a fost prins.

Convoca re.
Adunarea generală a XV-aa«Reu 

niunei învățătorilor români dela școa- 
lele poporale confesionale ortodoxe din 
protopresbiteratele aradane I—VII» se 
va ținea în Giula (comitatul Bichiș), 
Duminecă și Luni în 10/23 și 11124 Iulie 
a. c. cu următorul

PROGRAM:
Ședința I.

1. La 6 ore a. m. part, la «Utrenie» 
în bis. par. din Giula germ.

2. La 8‘A ore a. m. part, la «sf. 
Liturghie» în bis. par. din Giula-mag.

3. După chemarea Duhului sfânt, 
deschiderea adunării generale.

4. Constatarea celor prezenți și 
primirea de membri noui.

5. Prezentarea rapoartelor și exmi- 
terea comisiunilor.

6. «U n m o n u m e n t», dizertațiune 
de Sever S ecu la.

7. «Reforme în învățămân
tul nostru confesional», dizerta- 
ție de I. Roma n.

Ședința a Il-a.
8. «Metoda sunetelor vii», 

după Gabel, dizertaț. de I. Moldo
van.

9. «Pedepsele corporale», 
dizertațiune de Ersilia Cad ar.

10. «Terminologia Matema
ticei», dizertațiune de Traian Givu- 
lescu.

11. «Necesitatea conștiinței 

(și ambițiunei în activitatea 
învățătorului» dizertațiune de loan 
Roșu.

Ședința a IlI-a.
12. «Iubirea prea mare ca 

defectîneducațiun e», dizertațiune 
de G. Petrescu.

13. «Societatea de consum», 
dizertațiune de Patriciu Covaciu.

14. Rapoartele comisiunilor.
15. Propuneri și interpelări.
16. Alegerea locului și fixarea tim

pului pentru adunarea proximă.
17. Apel nominal și legitimarea cer

tificatelor de prezență.
18. Alegerea comisiunei autenticâ- 

toare..
19. închiderea adunării generale.
Arad, din ședința comitetului ți

nută la 25 Iunie (8 Iulie) 1905.
Iosif Moldovan Dimitrie Popcvioiu 
vice-președinte. seoretar general.Informatiuni.>

Cu 1 Iulie 1905 st. v.
se deschide nou abonament la 
ziarul ,,Dra,pelul“ cu prețul 
indicat în capul foii.

Regele Angliei la Viena. E probabil, 
că Regele Eduard al Angliei vine șî 
în anul acesta la Marie n bad pen
tru cură. La caz că vine, va face vi
zită Monarhului nostru la Viena și va 
veni pe câtva timp șî în Ungaria, 
ca oaspe al arhiducelui Fridric la mo
șia lui dela Țlellye.

Dl Or. Nicolae Schiau, advocat, ne 
aduce la cunoștință, că și-a deschis 
cancelarie advocațială în Mer
cur ea (corn. Sibiiu).

Instalare de preot. Duminecă în 16 Iulie 
st. n. va aveă loc instalarea oficială a 
nou alesului preot ev. ref. la Lugoj Ludo
vic P app, din care incident arangeazâ 
presbiteriul ev. ref. în aceeași zi un 
banchet la otelul «Regele Ungariei»,la 

I care Invită pe toți cei-ce doresc a luă 
parte. Prețul unui cuvert e 4 cor. Do- ' 
ritorii de a participă au să se anunțe 
pănă Vineri seara la librăria Coloman 
Nemes din Lugoj.

Substituiri de notari publici. Fiind trans
ferat dl notar public reg. din Lugoj 
Dr. Desideriu M a 11 i a s s i c h în aceeași 
calitate la Hodmezovăsârhely, a numit 
camera notarilor reg. publici din Timi
șoara la Lugoj substitut de notar pu
blic pe dl Dr. Iosif Bognâr, ear la 
B ocș a-in o n t a n ă pe dl Dr. Cornel 
B6sân.

Maiorul Haralambie, unul din cei 2 
atașați militari români la armata rusă 
de pe câmpul de răsboiu, a sosit la 
București în concediu. La întrebările 
prietinilor, a declarat că e legat cu 
jurământ a nu comunica nimic din 
cele văzute și experiate pe câmpul de 
răsboiu, pănă la terminarea răsboiu- 
lui. A spus însă, că a avut ocaziune 
să admire bravura și virtuțile militare 
ale soldaților iaponezi. După expira
rea concediului, maiorul Haralambie "1 
se va rentoarce în Mangiuria, dacă 
însă pănă atunci se va încheiâ pacea, 
va merge să se prezinte Țarului.

Mărci poștale jubilare române. în ziua 
deschiderei expoziției naționale române 
din 1906 se vor pune în circulație — 
scrie «Gaz. Trans.» — mărci poștale 
speciale. Spre acest scop s’a excris 
concurs prin comisariatul general al 
expoziției. Singura condiție impusă 
concurenților e, ca să se inspire, pen
tru desemnul lor, din unul din epi- 
zoadele domniei regelui Carol.

Procesul pentru biserica greca- și aa- 
cedo-română din Budapesta. Precum am 
anunțat deunăzi, Românii din Buda
pesta au hotărît să intenteze proces 
contra bisericei grecești din Budapesta 
pentru recunoașterea și afirmarea drep-^ 
turilor ce le au Românii gr. or. din 
capitală asupra acestei biserici. Advo
catul Dr. Titu Babeș din Budapesta a 
prezentat deja —în numele Românilor 
gr. or. din Budapesta — acțiunea la 
secția civilă a tribunalului din Buda
pesta. în acțiune se cere ca să fie ci-



tați la pertractare și ascultați: Dr. Pe
tru Agorasto, jude de tablă, ca 
prim-curator al bisericei greco- și ma
cedoromâne, episcopul sârbesc din Bu
dapesta Lucian Bogdanovici și pa
triarhul sârbesc gr. or. din Carloviț 
George Brancovici, și după per- 

f tractare tribunalul să enunțe urmă
toarea sentință: Comuna bisericească 
greco- și macedo-română din Buda
pesta formează comună mixtă și la 
toate drepturile exercitate de această 
comună bis. au deopotrivă drept 
cetățenii ungari gr. or. greci și români 
cari locuesc stabil în Budapest : pre
cum șl descendenții legitimi ai acestora, 
fără considerare că își tr;-._r _
din Macedonia, sau nu : în urma ace
stei comunități de drept sunt deopo
trivă părtași la toate dreptu
rile exercitate de această comună bis. 
toate acele persoane de naționalitate 
română — fără deosebire de origine,
— cari își trag originea dela membrii 
faptici vii sau morți ai acestei comune 
bisericești. Mai departe: sunt deopo
trivă părtași la aceste drepturi nu 
numai cei ce își trag originea din Ma
cedonia, ci — fără considerare la ori
gine — toți cetățenii ungari gr. or. de 
naționalitate română sau greacă, cari

k"- locuesc stabil în Budapesta, dacă do
re s c s ă f i e lu ați în sinul ace
stei comune bisericești. în fine: 
toate averile acestei comune bisericești, 
mai ales imobilele cuprinse în cartea 
funduară și venitele lor formează pro
prietatea și posesiunea comună deo
parte a credincioșilor gr. or. greci 
din Budapesta, de altă parte a credin
cioșilor gr. or. români din Budapesta 
șl credincioșii români gr. or. și greci 
gr. or. au să se folosească de aceste 
averi în proporție egală.

Secerișul în România. De 2 săptămâni 
a început în România secerișul și în 
multe locuri a început șl trieratul. 
Grâul stă mijlociu bine, deși în multe 
locuri tăbărîse la pământ. Calitatea 
(bunătatea) lui e mult mai slabă decât 
în anul trecut. Greutatea și coloarea 
boambelor e mai pe jos decât în anul 
trecut. Secara și orzul e tot așa 
ca șî grâul. O v ă s u 1 nu stă tocmai 
bine, pentrucă a fost vreme rea în 

l. April și Mai, ear în săptămânile din 
urmă au fost călduri prea mari. Cu
curuzul stă până acum bine și dacă 
vor fi pioi destule în luna Iulie, putem 
nădăjdui un cules bun de cucuruz.

Concert în Giula. Comunele biser. 
ort. rom. Giula-magiară și germână 
arangează — cu concursul corului teo 
logilor din Arad sub conducerea pro
fesorului de muzică TrifonLugojanu
- Duminecă, la 1023 Iulie 1905 cu 

ocaziunea adunării generale a reuniunii 
învățătorilor români dela școalele 
confes. ortodoxe române din protopo
piatele aradane I—VII, concert îm
preunat cu petrecere dansantă în tea
trul de vară și sala cea mare a gradi
nei publice din Giula. începutul precis 
la orele 8 seara. Bilet de intrare: loge 
cor. 5.—, parter șirul I—V cor. 2. — , 
parter șirul V —X cor. 1.60, parter 
celelalte locuri cor. 1.20, galeria cor. 
1. — . Suprasolvtri se primesc cu mul- 
țămită la adresa părintelui paroh Petru

t B i b e r e a, președintele comitetului 
arangiator în Giula-germână, și se vor 
publica în ziare. Program : I. T. Lu
gojanu: a) Unule născut . . . b) Pre 
tatăl. . . . c) Sfânt, sfânt. . . . d) Pre 
tine te lăudăm. ... II. Lachner: Fau
rul. Wachmann : Floare, floricea. Abt: 
Serenadă. G. Dima: Detunata. Boniche: 
Coroana cufundată. Neubner: E prima 
azi. III. T. Lugojanu: a) Calea mân
drei. b) Frunză verde foi mărunte, c) 
Spune-mi mândro. d) Fă-mă Doamne, 
e) Ca la Breaza. IV. Heinze: «O seară 
în reuniunea de cântări din Ștrengă
rești», cu acompaniament de pian. în 
pauză se vor jucâ jocurile naționale 
«Bătuta» și «Călușerul .

Maghiarii trimit sabie de onoare ma
reșalului Oyama. Am amintit altădată, 
că în curând va merge o deputațiune 

^*de Maghiari, sub conducerea deputatu
lui Carol Eotvos, la Tokio? ca să 
ducă mareșalului iaponez Oyama o 
sabie de onoare. Sabia e gata și costă 
20.000 floreni. Deputațiunea va duce 
totodată împăratului îaponiei o scri
soare de felicitare șl laudă pentru vi
tejiile Iaponezilor asupra Rușilor. De

putațiunea maghiară va preda șî ma
reșalului Oyama, afară de sabia de 
onoare, o epistolă de felicitare, în care 
Oyama e pus alăturea cu eroul cel mai 
mare al Ungariei, cu Ioan H u n i a d e, 
care — cum știm — a fost Român.

Conflict sângeros la graniță. în apro
piere de Petroșeni, la granița între 
România și Ungaria, s’a întâmplat 
Sâmbătă vărsare de sânge. Lo
cuitorii români din ■Poiana Muerii», 
care se află lângă graniță, au avut 
petrecere poporală. Grănicerii români 
se uitau dela hotar la petrecere. în 
decursul petrecaniei un fecior a trecut 
peste hotar. Grănițerii români l-au 
prins. Atunci 2 gendarmi maghiari, 
trecând șî ei hotarul țerii, au mers la 
grănițerii români și au pretins ca fe
ciorul să fie lăsat liber. Soldații ro
mâni grănițeri, 8 la număr, au încon
jurat pe gendarmii maghiari și le-au 
luat armele. Feciorii dela petrecere, 
văzând asta, au năvălit asupra grăni- 
țerilor români, ca să elibereze pe pri
zonieri. Grănițerii români, ca să se 
apere, a dat o salvă de pușcături. U n 
țăran a căzut mort, un altul a 
fost grav rănit. Grănițerii români 
au excortat pe cei 2 gendarmi ma
ghiari la Târgu-Jiu, unde se află șî 
azi în prinsoare. S’a pornit cercetare. 
Așâ descrie cazul «biroul telegrafic 
ungar . Ziarul «Magyarorszâg» pre
tinde însă a ști, că gloanțele grănițe- 
rilor români au nimerit 10 oameni, 
dintre cari doi au murit, iar opt 
au fost răniți mortal.

Viață asigurată pe 6 milioane coroane. 
Un fabricant din Viena și-a asigurat 
soția la o societate de asigurare pe 
suma de 6 milioane coroane. Anume 
s’a hotărît în contractul de asigurare, 
că după moartea fabricantului societa
tea plătește soției lui un milion de 
coroane bani gata și în fiecare an 
până la moartea ei câte 400000 cor. 
Dar șî fabricantul are să plătească 
din greu societății, anume are să plă
tească în fiecare an 336000 cor. taxă 
de asigurare. Asigurarea unei vieți pe 
sumă așâ de uriașă, nu s’a mai po
menit pănă acum.

Răsboiul ruso-iaponez. Iaponezii au 
ocupat la 7 Iulie n. insula Sacha lin. 
Ei au debarcat trupe pe insulă și au 
luat în stăpânire forturile principale 
Korsakowsk și Soloview. Rușii 
s’au retras spre nord și în fine s ’ a u 
predat Iaponezilor. Ocuparea insulei 
Sachalin e de mare însemnătate. Acesta 
e primul caz, când Iaponezii ocupă te
ritoriu rusesc.

Convorbire interesantă cu un revoluțio
nar rus. Corespondentul ziarului «Neue 
Freie Presse» a avut o convorbire cu 
Matusenko, conducătorul revoluțio
narilor de pe vasul rusesc de răsboiu 
«Potemkin>. care s’a predat la Con
stanța. «Ești mulțămit c& ai ajuns liber?» 
întrebă jurnalistul german. «Liberta- 
teaproprieefără valoare, dacă 
patria nu-i liberă» răspunse Ma
tusenko. «Ai vrea să te întorci în Rusia ?* 
— «Nu! Camerazii mei și poporul rus 
n’au înțeles ideile mele revoluționare 
sănătoase, dar ceasul libertății 
totuși nu e departe». Matusenko a 
mai povestit următoarele: «La Feodosia 
soldați au pușcat asupra matrozilor de 
pe «Potemkin», cari aduceau proviant 
din oraș. Atunci un bou s’a speriat și 
a alergat în mare. Vezi d-ta, nici 
boii nu vreau să se supună au
tocrației».

Mare cutremur de pământ. Aparatele 
institutelor meteorologice din Viena, 
Laibach și Florența au arătat, că 
undeva departe, la sud, s’a întâmplat 
cutremur colosal de pământ.

Concertul nostru.
în preseara serbătorii sfinților apo

stoli Petru și Pavel a avut loc în gră
dina otelului «Concordia» concertul de 
vară al Reuniunei noastre de cântări 
și muzică. Bunul renume al Reuniunei 
și seara caldă de vară a atras la con
cert public în așâ mare număr, cum 
dela adunarea Asociațiunei încoace 
nu am mai văzut adunat în acea 
grădină. Masă de masă și loc de loc a 
fost ocupat de marele public românesc 
și străin, care a ascultat cu evlavie 

și în cea mai mare tăcere întregul 
program.

Intre oaspeții veniți din depărtări 
am văzut șî pe dl I. St. P a u 1 i a n 
profesor de muzică la Turnu-Severin 
și pe dl Timoteiu P o p o v i c i profesor 
de muzică la Sibiiu, cari ambii au fe
licitat viu pe dl V i d u la frumosul suc
ces. Dl P a u 1 i a n, a cărui compoziție 
«Dorul Româncei» s’a cântat la 
concert, a avut parte de ovații speciale, 
căci întregul public l-a aclamat și ova- 
țiunife nu s’au liniștit pănă ce nu a 
eșit dl Paulian din «incognito»-ul seu 
ca să mulțumească.

Corul a cântat ca totdeauna: fru
mos și precis, deși locul liber și lipsa 
de fond resonant a detras mult din 
nuanțele fine ale corului. Mai ales la 
corurile mixte nu s’au putut de loc 
evalua vocile bărbătești și numai când 
ne-a dat dl Vidu «pe deasupra» fru
moasele sale compoziții populare «Auzi 
valea» și «Pâc», s’a putut vedea ce pu
tere zace în corul de bărbați.

Ca soliste s’au distins d-nele Elena 
Boeriu, M. Luca și M. Moli tori, 
forțe dejă bine cunoscute publicului 
nostru, ear tinăra d-șoarâA. B o bor a 
ne-a surprins plăcut cu marile pro
grese ce le face ca cântăreață și so
listă. Voce dulce, mlădioasă și puter
nică, aflătoare încă în plină desvoltare.

Despre dl Vidu n’am ce spune 
nou. E maestru și gata. Bunul seu re
nume este stabilit dejă prin faptul, că 
toată lumea zice corului nostru «corul 
lui Vidu» și nu al «Reuniunei etc.> 
cum ar trebui să i-se zică oficial. De 
astă dată ne-a dat un frumos tablou 
muzical (i-ași zice mai bine: pastel 
muzical) întitulat «Scenă din bă
trâni», cântat din fundul grădinii (nu 
de pe podiu) ca glas dulce mângâietor 
care strebate negura vremii din tre
cutul eroic, ca să încălzească inimile 
ofilite ale generațiilor de astăzi. între 
sunete discrete de corn resună doina 
străbună a vitejilor din alte vremi, 
crește și scade după cum a fost al vre- 
inilor rost, duioșia se ține în cumpănă 
cu voinicia și erumpe ca final în acor
durile energice ale «Puilor de lei». 
Eată vadul ce duce din trecut la 
prezent.

După concert a urmat apoi dansul 
vesel, care uitându-și de căldurile tro
picale a stăpânit inimele juvenile cu 
foc pănă ce razele soarelui resăritor 
au anunțat, că șî această petrecere 
trece în domeniul celor trecute.

IOȚA.

2)in Sieius.9
— Dare âe seasiă. —

Tinerii, cari in anul școlar 1904—5 
au făcut examen de maturitate la gimna
ziul gr.-cat. român din Beiuș, setoși de 
a-și înscrie numele cu litere neșterse pe 
paginile aurii ale binefacerilor și astfel 
a-și ridică în memoria studenților, cari vor 
să se bucure de fructele acestui paș bine
cuvântat al lor, un monument „aere pe- 
rennius"; de altă parte spre însuflețirea 
maturizanților viitori la continuarea ope
rei filantropice, au început să realizeze 
ideea, zămislită deja la 1896, dar rămasă 
izolată, de a pune baza la un fond ajută
tor al studenților lipsiți.

Spre acest scop colectând între sine 
și aranjând în 15 Iunie un bal, venitul 
curat dimpreună cu suprasolvirile și res- 
cumpărarile marinimoase arată suma de 
338 cor., cari s’au depus spre fructificare.

Dintre tinerii bacalaureați au contri
buit: Victor Andru, Ant. Atnagia, Marta 
Butean, Aurel Capra, Victor Ciurdar, Nic. 
Codrean, Eugen Costina, George Crișan, 
Mihaiu Dobosi, Victor Filip, Gavr. Gali, 
Ioan Hajdeu, George Hotăran, Ambrosiu 
Iile, Alexandru Iancu, Nic. Iuhăsz, Vir
gil Mladin, Ales. Lazar, Hie Mosolygo, Io
sif Nyisztor, loan Roșiu, Mihai Stan, loan 
și Iustin Varga, Teofil Voisa. La bal au 
suprasolvit d-nii: loan Butean deputat, 
Dr. George Mureșan medic, loan Csordâs 
adv., Ales. Gera inspector dominai, Uarie 
Crișan proprietar câte 5 cor., Dem. Nyi- 
stor paroh 2 cor., Iosif Buder, Victor Fil- 
dan, N. Balea, C. Mladin, d-șoara Tăbăcar, 
A. Antal jun., Ioan Keri prof., N. Sârb 
câte 1 coroană.

Biletele și-le-au rescumpărat: P. S. 
Sa dl episcop Dr. Dem. Radu cu 50 cor., 
P. S. Sa dl episcop Ioan I. Papp cu 20 

cor., d-nii Dr. George Tripon adv. cu 10 
cor. Ales Papp jude de tablă cu 7 cor. 
Paul Iancu preot în Obad cu 6 cor., Ar- 
temiu Sarkadi canonic, Ales. Popoviciu 
preot în Okros, Dr. Mladin medic, Marcu 
Pășcuț protop. în Șiria, loan Codrean 
preot în Șiclău, Vasile Papp preot în To- 
pa sup., Dr. Coriol. Papp adv. în Oradea- 
mare cu câte 5 cor., Vasile Dumbrava 
prof, și Dr. George Ciuhandu referent 
școlar cu câte 4 cor. Vasile Mureșan pa
roh în Pribilești (corn. Sătmar) în grati
tudine față de gimnaziu întru amintirea 
examenului de maturitate al fiului seu 
P : ciu a dăruit fondului 120 coroane.

Toți acești binefăcători primească în 
numele gimnaziului și al fondului alcătuit 
cele mai călduroase mulțămite.

Dumnezeu să Ie resplătească! 
Beiuș, 30 Iunie 1905.

Vasile Ștefanica, Dr. Florian Stan, 
director substit. prof, fost șef de clasă 

al maturizanților.

VARIETĂȚI.I
Universitățile americane. Cea 

mai săracă universitate americană e 
universitatea din Yale, care are avere 
numai de 7 milioane dolari.Universitatea 
Stanford din California are 20 milioane 
dolari avere. Averea universităților 
Harvard, Columbia, Girard Johns Hop
kins etc. trece peste 20 milioane dolari. 
Universitatea din Yale, ca să’și spo
rească averea, va face colectă între 
milionari. Averile cele mari, de cari 
dispun universitățile americane, s’au 
adunat prin darurile și fundațiunile 
mari ale milionarilor. Universitatea din 
Harvard aveâ la înființarea sa numai 
3750 dolari și 300 volume de cărți, ear 
universitatea Yale numai 3500 dolari, 
ear acum amândouă dispun de mili
oane. La universitatea din Yale au 
obținut diplome — dela înființare în
coace — 12000 studenți, la cea din 
Harvard 16000 studenți.

A durmit 31 ani. O femee din 
Villaciense (Spania) s’a bolnăvit acum 
31 ani și a căzut într’un somn adânc 
și 31 ani a tot dormit. înzadar au în
cercat mulți medici s’o deștepte prin • 
diferite mijloace, — n’au fost în stare. 
Acum femeia s’a deșteptat și din toate 
părțile aleargă medici să vadă și să 
examineze femeia după somnul înde
lungat. Femeia își aduce foarte bine 
aminte de lucrurile, ce s’au întâmplat 
acum 31 ani, ca șî cum s’ar fi petrecut 
numai eri. Nici nu crede, că a putut 
durmî atâta și mult se miră, cum au 
îmbătrânit cunoscuții și rudele ei, pe 
cari îi știâ oameni tineri.

Cursul pieței Luț SJJ-

arfa cu
ta

te
a 1 j| o

li fi ce Ol| S-< 1
ti) I OII «

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

Săcară prima calitate 80 14 —
» de mijloc . 75 13 —

Orz prima calitate . 80 10 60
» de mijloc.................................... 75 10 —

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

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

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

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

Orez...................................................... 1- 40 —
Gris...................................................... 80 32 —
Arpăcaș ...... 70 36 —
Mazăre .... 90 40 —
Linte...................................................... 85 60 —
Fasole............................................. 80 34 —
Mălaiu mărunt .... 70 — —
Cartofi............................................. — 9 —
Fân prima calitate .... — 4 —

» de mijloc . . — 3 50
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 1 —

« II. , , , , , . — 14 1
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Cu începere dela 1-ma Iulie st. v. a. c. va apărea în Lugoj sub 
conducerea d-lui Dr. Valeriu Branisce, ea redactor responzabil

jj BANATUL”
oaie pentru poporul rom.ân,

care va ieși odată la săptămână, Dumineca, în extenziune de 
8 pagini 4" mare.

Abonamentul pentru un exemplar trimis cu poșta pe trei
1 cor., pe 6 luni 2 cor., pe anul întreg 4 cor. 

Pentru România și străinătate 10 franci.
Un Nr. singuratic costă 2 cruceri = 4 fileri.

luni

Cea mai bună și mai efiină apa 
de amestecat cu vin și sirup este 

. .........apa minerală 
de Pauliș :j.~ 

(Mo.ros-Solymos)
Apa Isvorului M.-Solynios (Apă 

minerală de Pauliș) este as» iiz primele 
din cauza gustului foarte plăcut, a marelui 
souțint ie asii carbonic liber și este ex- 
cetartă ca apă ie beut din cauza curățe
niei și se potrivește, de minune în ame
stec cu vin și sirup. Acolo unde locuitorii 
sunt lipsiți de binefacerile apei sănătoase 
pe beut este .JstctuI M-Solymor* ueprețur. 
și ccsrpciria foarte fericită.

r 
» I » $ I I

Nr. 74—1905.

Reclama

Redacția și Administrația Lugoj Strada Timișorii Ni 7 
Se caută colportori pentru orașe și comune mai mai ! 
Numeri de probă se trimit la cerere gratuit.

Bed. o—3 .

::=z:srțs foarte fericită 
Budapesta. 3 Martie 1903.

Dr. Hanko VUmos, 
ehetnic practie

profesor de .'hernie la școala reala de 
sut din c. II al Budapestei, membra 

al Academiei maghiare.
Drpozit Lngoj : Troian P. Râa, bâennie.

I

> >

Reclama stabilă, afectuoasă și I 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum, unde 
și când poți publică anunțuri inai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informă la

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, Vil, Erzsibet-korut 54, 

unde se poartă grije cu deosebită cu- 
noștință specială în mod conștiențios, 
punctual și eftin, de inserate și re
clame in toate foile din Budapesta, 
din provințâ și din străinătate, pre- 
c-nm și în calendare.

!ed x—21

,,£u£oșat\a”
institut de credit și enmoniii 'S'S'S'M'S'Ș'ă 
WMMA ca sfH-iftate pe arții în Luiroj.

Anul fondării 1889 CJ

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuixexi spre frx3.ctifi.caxe 

--------------------- 1,500.000 Cor. --------------------- 
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lom *r-i u8‘., 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 uâua ia 
6 luni, de ale privaților și de ab- corporațiuniior cu 7—5*,, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț ca 4*,. a anunț 5*e .

Capital social 300.000 Cor.

Darea după interese o solvește insuși institutu

Nr. 8. x—35. Direcțiunea.

©
Pravul Bauer

patentat—rz

Mijloc excelent și sigur

® pentru combaterea incendiilor

X probat și aprobat

© de autoritățile publice

p» y* se poate căpătă

I

© © © © © t

£•' în cantități mici și mari

la fe,ăria

jAnton. Haberehin
■k. MaH

- 1 - - Lugojul-român

vis-â-vis de eateneaua »Corsa« 
î*.
V

—————Provocare și apel

Constantin Jgnea,
rn.ed.ic operator, etc.

și-a început praxa medicală în Lugoj.

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul4,

Piața Isabella.*

1

i

Ueddia de ur dela Expostția sciințifica din Bucuresci, 1903.

cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.

E -upremă necesitate a aduce respec
tuos și conștiențios din nou amin'e on.

d de stins al lui 
_______iumte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântui toare.1

1 public prasu
Bauer, îuaWt

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

V AV A ▼ AV AVAVaVAV

Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărit să vindă

de Petru Maior
cu preț redus de 1 cor.

se adresă la cassarul Socie-A
tății MIHAIU ȘERBAN stud. fii.. 
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20, II. 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x--36)

Nr. 121 (x-9).

Red. (x 3.)

I

*

I I
' ! 
i !

Solviri în
— rate — 
se admit.

=•

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general: 

^Reformschriftsteller^g

Grădina otelului „CONCORDIA11.

Bilz Naturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de casă, infalibil și 
practic. Cartea aceasta să nu lipsească 
din nici o familie, în care se cetește 
nemțește.

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

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 —

„Bina liberă"
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
Â 
A 
▲ 
A 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲ 
▲

► încă două seri de reprezentațiuni excelente:

Tci 13 Iixlie și Vineri 1-4 Iulie xi. ◄
în fiecare zi program nou, bogat și ales.

---------------------- - „xDinet comîc“ ----------------------  
predat de dna Irma Cserey și dl Carol Ujvăry.

---------------- ^,Olxeia, dela cassa“ -------------------
farză în 1 act, de Carol Ujvăry, și multe alte producțiuni 

artistice: scene, cuplete, arii etc.
► Prețul de intrare: loc rezervat 2 cor., intrare 1 cor 

începutul la orele ‘j29.Nr. 141 (1-1)

▲ 
▲ 
▲ 
▲
▲ 
▲
▲
A^
A 
A 
A 
A
A

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


