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Nu de mult am adus știrea, bine 
înțeles cu rezervele necesare, că 
guvernul a interzis bisericelor și 
instituțiunilor ce stau, sub condu
cerea bisericei, participarea ofi
cială la serbările din Sibiiu, ce 
se vor arangeă din incidentul inau
gurării Muzeului național.

De atunci încoace am căutat să 
primim textul autentic al opreliștei, 
dar u’am reușit. Acum vedem din 
un comunicat oficios al Asociațiunei 
că pe baza «informațiunilor luate 
la lo c ur i 1 e c o m p ete u te> știrea 
noastră se reduce la faptul, că 
«ministrul de culte aflând că se 
intenționează ținerea unui con
gres al tuturor Reuniunilor 
învățătorești confesionale 
române cu ocaziuuea expoziției,sa 
adresat autorităților bisericești cu 
cererea: ca să intervină pentru 
abandonarea acestui proect, 
deoarece Reuniunile învățătorești 
organizate după comitate sau die
ceze sunt obligate a se restrânge 
în activitatea lor la teritoriul 
stabilit de statutele lor. în urma 
acestei cereri autoritățile bisericești 
au dat ministrului răspunsul, 
că congresul din chestiune nu se 
proectează și nu se va ținea și în 
urma acestora incidentul poate fi 
considerat ca încheiat».

Prin acest comunicat se așează 
întreaga afacere în o lumină nouă.

Vorba veche, că unde nu este 
foc, acolo nu ese fum! Știrea ce am 
adus-o noi, precum am subliniat 
anume că e «din mâna a doua», nu 
este deci luată din vânt, dar se re
feră nu la biserici și instituțiunile 
bisericești peste tot, ci numai la 
Reuniunile învățătorești.FOITA „DRAPELULUI*1.

PACE.
— Schiță istorică —

De Sorin.

Foiță originală a «Drapelului».

I.

Boerul Nicolae Brateș din Călimă- 
neștii Moldovei eră om foarte temut. 
Eră om greu la vorbă și pornit la fire, 
om care nu suferiă gluma. Fiecare 
vorbă ce eșiă din gura lui eră de șeapte 
ori cumpănită mai înainte. îl cunoșteau 
toți — boeri și țărani — și se feriau 
de dânsul pe cât numai se putea.

Chiar șî Măria Sa Vodă Stefan 
^șcultâ mai cu luare aminte la vorbele 
lui rostite din greu dar înțelepte, când 
în Divanul din Suceava se croia soar- 
tea Moldovei. Căci Brateș eră mai pe 
sus de toate moldovean; în inima și 
în mintea lui loc numai pentru Mol
dova sfântă avea. Toți o știau aceasta 
și se vorbiâ, că într’o zi Domnul Ste
fan care punea mult preț pe dânsul

Și comunicatul Asociațiunei 
caută să ne arete afacerea în colori 
blânde, vorbind de o «cerere» și nu 
«ordm» al guvernului, care nu «in
terzice» ci se r«»agă numai ca au
toritățile bisericești «să intervină» 
etc.

înțelegem poziția de tot deli
cată a Asociațiunei. care urmărește 
în cazul prezent scopul particular 
de a îndemnă bisericele și școalele 
noastre ca să participe la expoziție. 
Noi înțelegem și apreciem pe de
plin această poziție delicată, deși 
noi nici în opreliștea despre care 
am vorbit nu am văzut nici un 
motiv serios pentru neparticiparea 
bisericilor și instituțiunilor biseri
cești la serbările din Sibiiu.

Dar nu înțelegem de ce tac 
bisericele! Dacă din întâmplare nu 
primi am noi știrea din chestiune 
și nu o dam publicității, nu se 
știa nimic în public despre gin
gașa «cerere» a guvernului. Și to
tuși cretlem. că chestiunea aceasta 
este atât de importantă ca să fie 
cunoscută în cele mai largi cercuri, 
pentru-că, în ultima analiză, tot 
acolo conclude și «cererea» guver
nului ca și pretinsa opreliște!

E un interes național-cultural 
ca toate Reuniunile noastre cultu
rale să se întrunească la Sibiiu la 
lucrare eminamente culturală, pre
cum am agitat chiar noi chesti
unea atunci, când s’a dat țării veste 
despre serbările culturale românești 
din Sibiiu. Și e ridicol a spune, că 
activitatea acestor Reuniuni este 
legată de anumite comitate și die
ceze și prin urmare este inadmi
sibil ca aceste Reuniuni să se în
trunească la Sibiiu. Noi prin ur
mare nu putem consideră «inciden
tul ca încheiat», după cum ne spune 

l-a întrebat, că de ce nu se însoară, 
căci stare are bună, și fără gospodă- 
riță la casă, omul e doar aproape ca 
șî perdut.

— Măria Ta! — ar fi răspuns bo
erul — muerii îi trebue dragoste, și eu 
dragoste numai pentru Moldova am, și 
decât să împart dragostea, mai bine 
nu mă însor.

Deatunci îl prinse în drag Voevo- 
dul și când pentru multele Iui daraveri 
avea lipsă de om — îl chema pe dân
sul. Căci boerul eră om umblat. în ti- 
nerețele lui învățase carte la Lîow, ear 
meșteșugul bătăliei la cavalerii Teu
toni din Marienburg. Când s’a reîntors 
apoi în țara iubită, văzând năcazurile 
și neajunsurile multe, cu cari se luptă, 
într’o pornire a sufletului a făcut 
vot înaintea icoanei Născătoarei dela 
Neamțu, că viața sa întreagă o va 
aduce jertfă pe altarul sângeros al 
Moldovei. Și votul făcut l-a ținut cu 
sfințenie pănă la moarte.

Cum s’a așezat la moșia părin
tească, a început a adună la feciori de 
prin sate, cărora le dăruia arme, cai, 
simbrie, legându-i în schimb cu jură
mânt, că viața lor întreagă, asemenea 
lui, vor sluji cu credință sub flamura 
Moldovei. Și feciorii curgeau ca ploaia 
din toate părțile la Călimănești. Erau 
doară vremile de vitejie, domnia fur
tunoasă dar plină de mărire a lui 

comunicatul Asociațiunei, că îl con
sideră bisericele interesate.

Aici n’a fost vorbă de congres, 
căci acesta ar întimpiuâ multe di
ficultăți tehnice, ci numai ca în 
anul curent s ietar să țină toate 
reuuiunile noastre cultu
rale. între cari ocupă primul loc 
reuniunile învățătorești, adunările 
lor generale la Sibiiu.

E adevărat, că toate reuniunile 
noastre învățătorești sunt legate 
de anumite teritorii, dar adunările 
lor generale sunt declarate chiar 
prin statute de ambulante, ceea 
ce nu înseamnă, că Reuniunile pot 
ținea adunări generale numai pe 
teritoriul limitat al competenței 
lor, ci că este un interes special 
cultural și pedagogic, ca învățătorii 
să nu se întrunească tot în acelaș 
loc, ci să aibă ocaziune a-și îmbo
găți cunoștințele și experiențele 
prin aceea, că în fiecare an 
ține Reuniunea în alt loc 
adunarea. Și aici, afară de hotarele 
țerii, alte limite nu cunoaștem!

Nu mergem mai departe ci con
statăm numai faptul, că Reuniunea 
învățătorilor noștri din dieceza Ca
ransebeșului a decis acum doi ani 
— în prezența și cu aprobarea in
spectorului regesc — a ținea adu
narea sa generală la . . . Fi urne 
și nu i-a trăznit nici unui guvern 
prin minte să se adreseze cu vre-o 
«cerere» cătră autoritățile biseri
cești, ca în cazul prezent. Și mă 
prind, că dacă Reuniunile noastre 
ar decide toate a ținea anul viitor 
adunările lor generale la Budape
sta. le-ar face guvernul toate ușo- 
rârile posibile, ba le-^r primi chiar 
cu steaguri și discursuri!

Nu statutele și teritoriul limitat 
de activitate este spinul în ochii 
Stefan cel Mare. Brateș își alese însă 
numai 300, dintr’ânșii cei mai frumoși, 
cei mai voinici, cei mai viteji. Un crai
nic de curte sbură apoi în goana calu
lui la Camenița și peste o săptămână, 
în chiliile Curții din Călimănești, cu 
șeapte feciori croia la haine ostășești 
Pau Chiriac Pangievicz cel mai renu
mit croitor din Pocuția.

Și când au fost gătiți cu toții, în 
haine de postav roșu cu șinoare de fir 
leșesc, cu arme strălucitoare, pe niște 
cai ce păreau a fi din povești, într’o 
bună dimineață Brateș se înfățișă în- 
naintea M. Sale Stefan în curtea din Su
ceava.

Voevodul oțelit în lupte, a plâns 
de bucurie când Brateș îi spuse, că 
viața lor întreagă o vor jertfi Moldovei 
păzindu-i granițele în contra tuturor 
dujmanilor.

Metropolitul din Suceava i-a bine
cuvântat și au plecat apoi în tabăra 
dela Prut, locul ales de Brateș spre a 
fi aproape de păgâni.

Cu așezarea lor la hotare, o nouă 
spaimă intrase în Tătari, spaima de 
«dracii roșii». Și n’a fost luptă în 
care să nu fi luat ei parte, luptându-se 
fiecare pentru o armată întreagă și în 
fruntea lor, vitejia întrupată — Nicolae 
Brateș.

Cei căzuți pj câmpul de luptă erau 
înlocuiți cu alții, așă că în popor se 

guvernului, ci Sibiiul, care va fi 
anul acesta pentru vre-o câteva 
zile un centru cultural românesc!

Și pe cât dj firesc este, ca 
tocmai din acest incident să caute 
toate Reuniunile românești cultu
rale — în bine înțelesul interes al 
scopului ce-1 urmăresc — a se în
truni la Sibiiu, ținându-și acolo 
adunările generale, pe atât de 
străvezie este tendența guvernului 
de a împiedecă participarea învă
țătorilor noștri la serbările din Si
biiu.

Tendența aceasta a guvernului 
ne arată mai presus de orice îndo
ială, că avem de a face cu opri
marea desvoltării noastre 
culturale! Ajungem deci la ace
eași concluzie, la care am ajuns 
când am vorbit despre pretinsa 
opreliște!

Numai că noi nu putem consi
deră «incidentul ca încheiat», cum 
spune comunicatul «Asociațiunei» 
despre autoritățile competente bi
sericești! Nu, incidentul nu este 
încheiat! Și din nici un punct de 
vedere nu poate fi considerat ca 
încheiat.

Și autoritățile competente bise
ricești fac foarte rău, dacă ascund 
față de publicul mare asemenea 
«cereri» gingașe ale guvernului, 
grăbind a asigură și liniști guver
nul, că asemenea adunări «nu se 
proiectează și nu se vor ținea» !

Trebue să vedem curat, căci 
numai bine informați putem apre
cia corect situația și îndreptă în 
conformitate lucrarea noastră de 
apărare!

------- UJ# X - --- -------------

lăți credința că ei nu mai mor. Ceata 
aceasta eră simbolul vitejiei între oște
nii marelui Voevod și după lupta gro
zavă dela «Podul-înalt», unde dela ră
săritul soarelui pănă noaptea târziu 
durase înfiorătorul măcel, însuși Dom
nul îi poreclise cu numele: «Vulturii 
Moldovei».

II.
în 23 Mai din anul 1476 un oștean 

din ceata lui Brateș, treceâ în goana 
calului dealungul străzii ce ducea la 
Curtea Domnească din Iași. Calul erâ 
acoperit de spumă, pe când oșteanul 
nu se mai cunoștea de colbul ce se li
pise de față și de haine. Târgoveții 
orășeni, cari în toate vremile au foit 
curioși — se luară la fugă după el și 
ajungând la Curte, văzură cum bietul 
ostaș se rostogoli de pe cal, ca un bu
tuc fără viață. După ce-i turnară apă 
rece pe față și pe cap, el își veni în 
fire și cu glas slab întrebă de Vodă. 
Tocmai în timpul acesta sus la o fe
reastră din iatac apăru Măria Sa, 
atras de sgomotul din curte. Cu glas 
aspru întrebă el de pricina sgomotului, 
la auzul căruia târgoveții își scoaseră 
glugile din cap, uosind mai cătră 
poartă, pe când vistiernicul Șendrea, 
care din întâmplare erâ de față, se 
grăbi a spune Măriei Sale, că un ostaș 
de-al lui Brateș a ajuns în goana ca-



Guvernul contra rezistenței pasive. 
Guvernul a făcut Marți primul pas 
contra rezistenței pasive a municipiilor: 
a anulat acea parte a decizi- 
unei orașului Budapesta, prin 
care li-se interzice organelor 
capitalei a transpune la cassa 
statului dările plătite de bună 
voie. Ordonanța de anulare a mini
strului de interne Kristdffy declară 
de ilegală deciziunea din chestiune.

Problema Maghiarilor.

Contele Stefan Tisza a continuat 
în »Az Ujsăg« seria de articoli despre 
situația politică. în articolul ultim 
preamărește mai întâiu transacția din 
1867 și trece apoi la problema ce-i re
vine — după părerea lui — Maghiarimei 
și dinastiei în cadrul acestei transacții.

«Transacția dela 1867 creează epocă 
în viața națiunei maghiare, căci trans
acția din 1867 a pus pe întreagă linia 
politicei naționale baza prevederei și 
a armoniei între Rege și națiune și prin 
aceasta a pus la dispoziția scopurilcr 
naționale întreagă puterea executivă 
a administrației. Transacția a restabilit 
însă șî armonia privitor la scopurile 
exterioare ale poziției de mare putere 
a Monarhiei austro-ungare și creează 
epocă șî din punctul de vedere al 
dinastiei.»

>Mica națiune maghiară, care secoli 
de-a-rândul a fost scutul de apărare al 
Vestului față de invaziunea barbară 
a Orientului, e pusă acum de soarte în 
fața unei probleme noui, uriașe. Ea 
trebue să servească ca zid de apă
rare al popoarelor eliberate 
de sub jugul turcesc față de 
veleitățile de cucerire ale pu
terilor mari europene, pentru-că 
numai așa își poate asigură existența, 
dacă nu concede la granița sudică și 
ostică astfel de formațiune, care ar pe
riclita stabil siguranța ei în afară și 
care ar putea aduce ori șî când 
la explozie materia explozivă 
existentă în interiorul grani
țelor noastre. Aceasta e chestiune 
de viață sau de moarte pentru națiune, 
în această privință punctul de vedere 
al dinastiei și al națiunei maghiare e 
pe deplin identic.»

«Această problemă pretinde deci 
deplină concentrațiune și încor
dare plină de jertfă. 9—10 milioane, 
Maghiari trebue mai întâiu să 
devină singurii domni (stăpâni) 
în patria lor, trebue să unească 
și contopească în viața de stat 
a lor aproape tot atâția cetățeni 
ai patriei cari sunt de limbă ne
maghiară, ca astfel să aibă ca 
națiune politică unitară influință 
decizivă asupra politicei unei puteri 
mari cu populațiune de 40 milioane. 
La această lucrare avem un adevărat 
lului și că are ceva de vestit, dar este 
amețit de oboseală.

Măria Sa Stefan încreți fruntea 
zicând:

— Cum își vine în fire să-l aduceți 
înaintea mea!

Câțiva arcași luară oșteanul amețit 
și-l duseră în odaia de strajă. Pe în
cet el își veni în fire și cum se simți 
destul de tare, ceru să între la Măria Sa.

Stefan ședea în scaunul .lui de ste
jar cu capul proptit în coate. La in
trarea ostașului, se ridică și-l privi 
întrebător.

Ostașul, pironit parecă în pământ, 
își spuse cu glas aspru solia:

— Măria Ta! Nicolae Brateș, că
pitanul, Te vestește, că Sultanul a luat 
calea spre vadul dela Oblucița; nu 
pleacă asupra Ungurilor, ci vine oblu 
spre Moldova. Atâta-i tot, Măria Ta!

— Bine, răspunse scurt Voevodul. 
Oșteanul eșî.
Stefan se așeză din nou în scau

nul seu de stejar. Fața și-o îngropă în 
mâni, pe când peptul lat suia și co
bora sub roiul de simțiri, ce clo- 
cotiâ înlăuntru.

— Săracă Moldovă! murmură el, 
acum ți-a sunat ceasul de pe urmă. 
De acum încolo — Tu ai fost numai, 
pământ scump și sărac — bogat în 
vijelii.

Voevodul oftă adânc. Și cum șe- 

tovarășde interese: dinastia, 
în fine, după experiențele amare de 
decenii, s’a recunoscut comunitatea de 
interese. Tronul s’a pus în ser
viciul cauzei naționale, el îi 
pune la dispoziție întreagă puterea sa. 
La opera mare a consolidațiunei inte
rioare dispunem de întreagă puterea 
tronului. Serbările legilor din 1848, 
autograful regal care ordonă aducerea 
acasă a osemintelor lui Râkoczy, 
vestesc sus și tare, că Regele a înțeles 
națiunea sa».

Drept concluzie Tisza provoacă pe 
membrii coaliției să nu aprindă din 
nou conflictul între Rege și națiune, să 
nu ducă națiunea pe drum fatal spre 
cea mai mare satisfacție a dușmanilor 
Maghiarilor. Ar fi păcat neertat a re
nunță acum, după 38 ani dela încheie
rea transacției, la toate binecuvântările 
regimului de 38 ani. Tisza trage chiar 
la răspundere pe actualii «conducătorii 
ai națiunei pentru catastrofa ce au pro
vocat-o în ultima jumătate de an.

Serbarea dela Recita-montană
= Sfințirea steagului Reuniunei române 

de cântări. —

Recițenii au avut norocul să aibă 
Duminecă 16 Iulie n. o serbare cum 
rar se vede.

Sute de cântărețe, unele mai gin
gașe ca altele, sute de cântăreți, unii 
mai falnici decât alții — cu flamurile 
lor mândre — au venit din împrejurimi 
și depărtări, să cinstească și să răsplă
tească prin prezența lor munca chib
zuită și rodnică a învățătorului I. 
Velceanu și a Reuniunei românești 
conduse de el cu atâta inimă și atâta 
pricepere.

Nici munca câmpului, singura bo
găție a bietului Român, nici depărtarea 
drumului, nici căldura cutropitoare și 
nici lipsa bănească, — absolut nimic 
n-a fost în stare a-i reținea la cămi- 
nurile lor pe acești vulturi ai cântecu
lui, ci stăpâniți de puternica dragoste 
de neam, vrăjiți de vraja mult preți
oaselor noastre doine, încrezători în 
forțele lor, bravii Oravițeni ca șî sim
paticii Caransebeșeni, harnicii Bocșeni 
ca șî toți ceilalți oaspeți, în haine de 
sărbătoare și cu fețele voioase, au ve
nit să depună sacrul lor prinos cu 
ocazia sfințirei steagului surorei lor 
din Recița. Sublim moment! Superbă 
priveliște! Nici oamenii nici vremile, 
nu vor putea șterge aceste clipe din 
amintirea tuturor.

Mândru trebue să se simtă talentatul 
și neobositul învățător Velceanu, căci 
munca lui a fost încoronată de cel mai 
desăvârșit succes. Veselă și onorată 
trebue să fie nașa steagului D-na Vel
ceanu, mulțumit și fericit trebue să 
dea, cu fața proptită în mâni, mânat 
de gândiri, nici nu observă cum se 
deschide ușa, lăsând să între un băr
bat frumos, cu plete lungi și cărunte, 
cu o față euminte, împrejmuită de o 
barbă patriarhală. Purtă îmbrăcămin
tea simplă dar pitorească a boerilor 
moldoveni.

El se apropie încet de Voevodul 
îngândurat.

— Măria Ta!
Stefan tresări, și peste fruntea lui 

gânditoare sbură o rază de bucurie. 
Se sculă din scaun și întinse ambele 
mâni spre boer.

— Bine-ai venit Gangure, bine... 
nici că se putea mai potrivit...

Boerul își plecă capul și îngână 
trist:

— Așă-i Măria Ta! Să erți pe os
tașul tău bătrân, că întră așâ hara- 
bura la stăpânul seu, dar văzui pe 
oșteanul lui Brateș, și mi-se năzări, 
că iarăși nu va fi bine, și am grăbit 
să văd și să te întreb Măria Ta, ce 
mai urgie are să fie asupra noastră și 
a bietei Moldove.

— Mare urgie Gangure, mare. în
ceputul sfârșitului pentru noi și pen
tru Moldova. Sultanul n’a putut înghiți 
zdrobirea de an dela Podul înalt, și 
acum vine să-și răzbune, vine să slo
boadă lăcustele pustiilor din Asia, 
asupra noastră. Și vom perî Gangure, 

se simtă dl Crenian nașul și preșe
dintele Reuniunei serbătorite, dar mai 
mândru și mai fericit de cât toți trebue 
să fie bătrânul învățător Ioan S i m u 
inițiatorul și luptătorul pentru fondarea 
acestei reuniuni și regretăm mult sufe
rința lui, cum am regretat șî lipsa lui 
dintre noi, și-i urăm grabnică și com
pletă însănătoșare.

Bine a făcut sufletul de azi al 
Reuniunii Recițene, dl Velceanu, că 
la această sărbătoare mare primul salut 
l-a adus învățătorului S i m u, căci îl bi
nemerită. Recunoștința tinerilor cătră 
antecesorii lor, cum șî păstrarea cultu
lui pentru cele b'une făptuite de bătrâni, 
constitue nu numai împlinirea unei 
datorii, dar șî cinstește pe cei cari nu 
uită vremile trecute cari au știut pre
găti calea prezentului în așa mod, 
încât noi să ne putem folosi și bucură 
de multe isbânzi.

Fericit mă simt șî eu, că am fost 
martor și părtaș la acest schimb de 
înălțătoare sentimente, la acel prinos 
prețios adus de cântăreți, și cinstit mă 
voiu simți toată viața mea, că mi-s’a 
dat prilej distins de a conduce corul 
final din program executat de aproape 
400 de persoane. Câte revelațiuni n’au 
ventilat mintea mea în acele clipe, câte 
speranțe n’a făurit sufletul meu atunci, 
iar privind spre cerul brodat cu 
mii de stele, am zis : Doamne Ține-i pe 
toți și Fă ca glasurile lor auzite să fie 
de Tine în tot ceasul rugăciunei lor.

♦ *

*) Lupta dela Baia (1465). Stefan a bătut 
pe Mateiu Corvinul regele Ungariei, care abia 
își putu mântui viața prin fugă. 

Serbarea s’a început cu serenada 
făcută Sâmbătă seara de Reuniunea 
jubilară în onoarea Nașei. Sute de 
cântăreți și mii de azistenți se perdeau 
în feeria născocită de lumina multicoloră 
a sutelor de lampioane și facle purtate 
de cântăreți. Iar glasurile lor se legănau 
tainic ca visurile de speranță ale idea
liștilor, se revărsau dulce ca un balsam 
alinător de multe și grele suferințe și 
împrăștia peste tot viața întăritoare.

Impresia ce a produs a fost mag
nifică. Eram la fereastră cu Nașa și 
D-na Drăgălină soția eruditului pedagog 
din Caransebeș și nu mă puteam abține 
ca după fiecare bucată să le manifestez 
admirația mea pentru tot ce vedeam 
și auziam.

S’a executat: Dar n’a fost vis 
de Cordoneanu, Imn de Podo- 
1 e a n u, Răsunetul Ardealului de 
Vi du, Fetița din Toscana de Gor- 
digiani-Vidu și altele, după cari 
secretarul Reuniunei, al cărui nume 
îmi scapă, rosti o cuvântare, în care 
manifestă gratitudinea cântăreților pen
tru cinstea ce le face dna Velceanu a 
le fi nașă și pentru sprijinul ce tot
deauna l-a dat. Un «Mu Iți ani» pu
ternic eșit din piepturile cântăreților 
subliniază cuvintele vorbitorului, la 
cari răspunde foarte emoționată nașa 
prin cuvinte de mulțămire.

O oră după aceasta a avut loc în 
grădina Klemens întâlnirea de cuno- 
ștință a oaspeților. Câte strângeri de 
lăsând în urma noastră numai numele 
de viteaz, nepoților cari se vor naște 
în robie, sub stăpâni străini, într’o 
țară îngenunchiată. Vom face însă ce 
ne va sta în puteri a face, ș’apoi ce 
va da Domnul.

Boerul sta nemișcat cu ochii piro
niți în podele.

— Grea voroavă grăiși Măria Ta, 
zise într’un sfârșit, dar eu nădăjduesc 
că vom scăpă totuși șî din urgia asta. 
Hei, câți n’au venit asupra noastră, 
Mărite Doamne, și s’au spulberat cu 
toții ca frunzele toamnei mânate de 
vânt. E tare Moldova, Măria Ta, eu 
am mare nădejde. Ș’apoi în cele din 
urmă, Măria Ta, cinstea aduce să-și 
mai ridice mânile șî vecinii noștri 
pentru noi, cum am făcut noi pentru 
dânșii în câte rânduri.

Voevodul tresări ca mușcat de 
șarpe.

— Vecinii noștri Gangure? Ai al
bit înzadar oare, de vorbești șî acum 
așâ? Ei să ne ajute? Cine? Leahul 
mândru și putred, nevoiaș, scăldat în 
beții și în plăceri ? O mână, care nu 
mai poate ridică topuzul, de ce folos 
ți-e ?

— Ori Ungurul? Săracă Moldovă! 
Gangure, Baia*)  nu se dă uitării 

mână, câte salutări, câte cuvinte sincere 
nu s’au împărțit cu profuziune între 
acești modești apostoli ai artei, ’ți-eră 
mai mare dragul să-i vezi.

Duminecă după liturgie, a avut 
loc sfințirea steagului de cătră P. On. 
D. Păr. Protoereu Maxim Pop o viei, 
azistat de 4 preoți, între cari șî distinsul 
paroh ai Reciței-m. Păr. Popovici.

La liturgie a luat parte corul din 
Bocșa condus de tinărul învățător 
Peri an, ale cărui calități artistice îi 
pregătesc un loc de cinste printre ma
eștrii dirigenți din Bănat. Păcat că 
liturgia ce au cântat eră prea greoaie.

După sfințirea steagului Prea On. 
D. Păr. Protoereu Popovici a rostit 
o cuvântare admirabilă, apoteozând 
cântecul și rolul lui în educațiunea 
popoarelor. Laudă pe Recițeni și în 
special pe Velceanu, care de astădat.; 
s’a întrecut pe sine și așteptările tuturor 
și îl felicită de isbândă. Salută cu cu
vinte mișcătoare pe nașa și naș, dl 
Crenian, și termină urând ca muzica 
care este internațională să fie veriga 
de unire a tuturor naționalităților păr
tașe la această serbare.

La sfințirea steagului a cântat 
minunat Corul Recițenilor sub con
ducerea sărbătoritului Velceanu.’j|

La ora 1 a avut loc banchetul 
în sala Klemens. S’a toastat mult, s’a 
mâncat bine și s’a beut șî mai bine, 
așâ că nimic n’a lăsat de dorit.

La ora 8 seara s’a început con
cert u 1 printr’un potpourri românesc 
executat de orhestra montanistică, al 
cărei dirigent este distinsul muzicant 
Pavelka. Orhestra aceasta merita 
toată lauda.

Vine rândul corurilor. Ce luptă 
sfântă și măreață ! Toți pun la mijloc 
inima lor, glasurile lor, price
perea lor, și toți s’au achitat mai 
mult decât mulțămitor. Onoare și lau
dă lor!

După concert dansul a luat în 
mrejele lui pe tineri și pe aripele val
sului, bătutei, de doi, și altora s’au 
ținut brațe ’n brațe pănă dimineața.

A doua zi am vizitat fabricile, 
cari prin organizarea lor stârnește la 
tot pasul admirație. Privindu-le mă 
gândiam: de ce nu lucrează șl la noi 
în România inițiativa privată în ase
menea direcții, cât progres n’am face!

La ora 11 ne-am întâlnit în gră
dina hotelului Central spre a ne luâ 
rămas bun unii dela alții. Au fost 
momente duioase și de pe buzele fie
căruia auziai: «prea curând».

Da, prea curând ne-am despăr
țit unii de alții, pentrucă prea fru
moase au fost momentele petrecute 
în Recița, dar să sperăm că aceste 
momente se vor ivî mai des și vom 
ști cu toții — și cei cari au lipsit — 
profita mai mult de ele.

Turnu-Severin, 19 Iulie 1905.
I. St. Paulian,

profesor.

nici când. Tu ai fost acolo, așâ ceva 
nu se uită în veac. Și de o ar uita, 
ar fi mișei, căci numai un mișel uită 
lovitura primită. Eu cunoso pe Un
guri, cunosc pe Corvinul, care e sânge 
din sângele nostru. E Român și nu 
va venî. Ce mai vrei dar? Eu am 
făcut toate hatârurile vecinilor mei, 
m’am umilit, toate le-am făcut pentru 
țeara mea săracă, ca ’n vremi de nevoi 
să aibă pe cine se răzimâ.

— Acum văd, că m’am înșelat 
amar. De azi încolo legăturile între 
mine și ei sunt rupte, eu sunt Stefan 
Domn al Moldovei, nu voiu ruga pe 
nimeni. Voiu chemă țara mea la ospă
țul fioros al morții, voiu chemă țăranii 
mei viteji la moarte de bună voie și 
pe voi boeri, să muriți cu mine deo
dată. Căci scăpare eu nu văd Gangure. 
numai moartea. Fie voia Domnului!

Stefan întoarse fața spre fereastră, 
privind la colnicii arși de soare ce im- 
prejmuiau Iașii, ear bătrânul boer 
ștergea încet lacrimile ce-i izvoriau 
din ochi. El prinse mâna Voevodului. 
se plecă spre dânsa și pe când o aco- 
periâ cu sărutări, din pept răzbi o 
rugăciune ferbinte spre Domn.

— Măria Ta! Nu-ți perde nădej
dea — apără, mântue... scapă... 
Moldova. Ștefane... scapă Moldova. 
Ție nu ți-e slobod să te arăți slab... 
să nu ridă nimeni de noi... du-ne la



I Expoziția „Asociatiunii".
■ Primim următoriul comunicat:

I Ziarul «Drapelul*  din Lugoj, și 
Iii urma lui șî alte foi românești, au 
WLblicat știrea că guvernul țării ar fi 
linterzis bisericilor și instituțiunilor, ce 
Itau sub conducerea bisericii, partici
parea oficială la serbările din Sibiiu, 
ee se vor aranja din incidentul inau
gurării Muzeului».

moarte... noi murim ... numai Mol
dova să trăească!

Bătrânul se înnecă în lacrimi, nu 
mai putu grăi nimic. Voevodul simți, 
că i-se stringe ceva în gât, simți o 
slăbiciune în trup, dar își întări inima.

El ridică pe boer, privindu-1 blând 
și zicând:

— Gangure! în toate luptele te
am văzut alăturea de mine, luptând 
ca un Român. Te-am văzut împărțind 
mii de lovituri, cari fiecare ascundea 
o moarte, am văzut multe, dar de 
plâns nu te-am văzut. Sunt scumpe 
aceste lacrimi, în ochii unui viteaz ce 
își teme soartea țerii. Nu te teme — 
cu viteji ca tine, Gangure, nu pere 
Moldova în veac. De acum să vină 
țara în tabără. Noi ne-om face dato
ria, și voia Domnului să se întâmple.

Boerul se închină adânc îndrep- 
tându-se spre ușă, cu capul plecat, 
îngândurat, murmurând printre buze 
vorbe frânte, din cari eșiă la ivială 
Moldova ajunsă acum în primejdie. 
Voevodul îl petrecu cu ochii, pănă ce 
ușa se închise în urma lui, apoi când 
nu-1 mai văzu, ridică ochii și mânile 
spre ceriu.

— Doamne Atotputernice, grăi el, 
cu acești viteji Moldova Ta nu va 
perl. (Va urmă).

fa Pe baza informațiunilor luate la 
picurile competente, putem constată că 
pceastă știre nu corespunde ade
vărului. Ministrul de culte aflând că 
Ise intenționează ținerea unui congres 
lai tuturor Reuniunilor învățătorești 
confesionale române cu ocaziunea ex
poziției, s’a adresat autorităților biseri
cești cu cererea: ca aceste să in
tervină pentru abandonarea acestui 
proiect, deoarece Reuniunile învățăto
rești, organizate după comitate sau 
dieceze, sunt obligate a se re
strânge în activitatea lor Ia 
teritoriul stabilit în statutele 
lor. în urma acestei cereri autoritățile 
bisericești au dat ministrului răspunsul: 
că Congresul din chestiune nu se 
^frroiectează și nu se va ținea, 
și în urma acestora incidentul poate 
fi conziderat ca încheiat.

Participarea fie chiar oficială 
a bisericilor și instituțiunilor ace
stora la serbările inaugurării Muzeului 
și îndeosebi și la expozițiune, nu a 
fost și nu este interzisă, ceeace 
credem de lipsă a constată șî în publi
citate, ca nu cumva cercurile bisericești 
și școlare, ținând seamă de pretinsa 
opreliște, să-și impună oarecari rezerve 
față cu expozițiunea «Asociațiunii».

Rugăm ziarele române, căror le 
datorim cea mai mare recunoștință 
pentru zelul cu care sprijinesc lucră
rile noastre, casă rectifice faimele 
neîntemeiate ce se lățiseră, și ca 
în viitor, în interesul reușitei expoziți- 
unei, jsă nu lanseze asemenea știri 
înainte de a ne cere informați- 
uni mai temeinice.

Profităm de această ocaziune, spre 
a adresă publicului nostru cetitor, in- 
zistenta rugare: să trimită obiectele 
pentru expozițiune la biroul «Asoci
ațiunii» (Sibiiu, strada Morii Nr. 6) 
inomis încă în decursul lunei curente, 
deoarece aranjarea secțiunilor expozi- 
țiunii, și îndeosebi confecționarea du
lapurilor și meselor, se va începe la 
1 August a. c. în cadrul pretins de 
obiectele intrate pănă la acest termin, 
și astfel trebue să fim pănă atunci pe 
deplin orientați cu privire la spațiul ce 
este a se rezerva diferitelor despărță- 
minte. O schimbare ulterioară a dispo- 
zițiunilor ce se vor luă pentru întoc
mirea și adăpostirea secțiunilor, fiind 
absolut exchisă, s’ar puteă întâmpla, 
ca chiar șî obiecte de valoare, pentru 

cari nu s’a rezervat spațiul necesar, să 
nu fie admise la expozițiune din con- 
ziderațiuni pur tehnice.

Sibiiu, 18 Iulie 1905.
Direcțiunea Expoziția nei.

Răsboiul niso-iaponez.
Impresurarea orașului

H ladiicostok.

O armată iaponezâ a debarcat spre 
nord dela Wladiwostok și a cauzat prin 
aceasta Rușilor mari surprinderi. Acum 
Rușii nu mai pol împedecâ înaintarea 
Iaponezilor spre nord.

în curând orașul-port Wladiwostok 
va fi împresurat cu desăvârșire.

Speranțele de pace.

Mercuri a plecat Witte din Peters
burg spre a merge la Portsmouth în 
America, unde se vor țineă consfătui
rile pentru încheerea păcii.

Nu prea e mare speranța, că se va 
încheia pacea. Țarul are încă speranță, 
că generalul suprem L e n e w i t s va 
înfrânge armata iaponeză. Greutatea 
cea mai mare la încheerea păcii o for
mează chestiunea despăgubirei de răs- 
boiu.
Alianță între Rusia și Iaponia.

Se svonește, că Witte a primit 
dela Țarul împuternicirea să primească 
condițiunile Iaponiei în privința des
păgubirei de răsboiu, dar numai în 
cazul, dacă Iaponia se învoește să în- 
chee alianță cu Rusia.

Ideia genială a alianței ruso-iapo- 
neze a isvorit dela însuși Witte.

S’a respândit șî ideia, ca Rusia în 
loc de a plăti despăgubire de răsboiu 
să ia asupră’și datoriile Iaponiei ce 
le-a făcut pentru purtarea răsboiului 
prezent.

Informatiuni.
J

Regele Carol al României va sosi pe 
la mijlocul lui August la băile din Ga
stein.

Fidanțaie. Dșoara Mărioara Cloam- 
b e ș i u din Sziklâs, dl Nicolae A 1 e c s a 
din Gruin, fidanțați. Felicitările noa
stre.

Statua Regelui la Caransebeș. La toam
nă va aveâ loc la Caransebeș desvăli- 
rea statuei Regelui nostru Francisc 
Iosif I, ce va fi ridicată în semn de 
mulțumită pentru moșiile și pădurile, 
pe cari le-a oferit Maj. Sa urmașilor 
grănițerilor de odinioară ca despăgu
bire pentru însemnatele servicii de 
grănițeri. Statua reprezintă pe Maj. 
Sa în tinerețe, in uniformă de general, 
și e opera sculptorului Rudolf Roi
ling er. Statua va fi turnată in bronz 
și la inaugurare vor fi invitate și cor
purile legiuitoare.

t Ssdonia Petrovici, fiica dlui profe
sor loan Petrovici din Brașov și ne
poata dlui Nicolae Ianculescu din Ga- 
voșdia.a trecut la cele eterne după un 
morb greu în 5 (18) Iulie a. c. în eta
tea fragedă de 8 ani. Rămășițele pă
mântești ale scumpei defuncte au fost 
depuse spre vecinică odihnă în 7|20 
Iulie în cimiteriul din Brașov-Groaveri. 
Odihnească în pace!

Ducele Carol Eduard de Saxa-Koburg 
și Gotha, devenind la 19 Iulie n. maio- 
rean (21 ani), a ocupat Tronul duca
tului german Saxa-Koburg și Gotha.

Conferențe publice la adunarea generală 
a «Asociațiunii». în ședința plenară a 
secțiunilor știențifice-literare ale «Aso
ciațiunii» s’a hotărît — cum cetim în 
«Tel. rom.» — să se țină cu ocaziunea 
serbărilor din August ale «Asociați
unii» următoarele conferențe publice 
(discursuri): Dr. Sextil Pușcariu 
«Discurs comemorativ asupra filologu
lui T. Cipariu» ; Silvestru Moldovan: 
O conferență istorică despre «Cheia 
Turzii» ; Dr. loan Lup aș: «Activita
tea jurnalistică și istoriografică a lui 
G. Barițiu»; Ioan I. Lăpedatu: 
«Politica de discont» (prelegere ce o 
va ținea la conferență directorilor 
băncilor române); Dr. Ioan B orei a 
a fost invitat să pregătească o confe

rență pentru adunarea generală a so
cietății pentru fond de teatru român; 
în fine unul din membrii secțiunei 
știențifice va aranja o prelegere cu 
proecțiuni de skiopticon.

Școala română gr. or. din Lugoj. Am 
primit raportul despre activitatea școa- 
lei rom. gr. or. din Lugoj pe anul 
1904 5. în acest raport aflăm mai intâiu 
2 dizertapuni interesante și instructive, 
despre ’Jocurile de copii și importanța 
lor pedagogică, și despre «Valoarea și 
influința exemplului în educațiunea re 
ligioasâ-moralăc lucrate cu deplină cu
noștință de cauză de dl înv. George 
Joandrea. Din datele școlare, cu
prinse în acest raport, extragem urmă
toarele: corpul didactic a constat din 
10 puteri, între cari 4 învățătoare. Pe 
lângă școală s'a înființat de 2 ani un 
internat de fete, unde li-se dă fetițelor 
educațiune biae îngrijită în spirit creș
tinesc și adevărat românesc. Acesta e 
singurul internat de fete în tot Băna
tul și cheltuelile de întreținere în inter
nat sunt așă de mici, încât acest inter
nat e o adevărată binefacere pentru 
părinții români bănățeni, cari voesc să 
dea creștere bună fetelor lor. Mai amin
tim, că la școala română gr. or. din 
Lugoj au fost înscriși în anul 1904 5 
143 băeți și 162 fetițe, la olaltă 305. Au 
cercetat școala pănă la finea anului 278 
elevi și eleve, din cari 229 au dat cu 
deplin succes examenele și au fost pro
movați (promovate) în clasa următoare 
mai superioară.

Programul co .certului Vilicov, care va 
aveâ loc — precum am anunțat — 
mâne Duminecă seara în grădina ote
lului «Concordia», este următorul: 1. 
Potpourri «Râkoczy», de Kâldy. 2. 
Doină românească, de Ivan o viei. 3. 
Fantazia Faust de Gounod. 4. Bank 
ban, scenă de Erkel. 5. Carneval de 
Venezia, de Paganini. 6. Sulamit, 
de Goldfaden. 7. Janos Vitez, de 
Dr. K a c s 6. 8. Cavaleria rusticana, 
de Mascagni și 9. Boccaccio, de 
S uppe. Acompaniamentul îl face dl 
Wil. Schwach. începutul la orele 8‘A.

Un caz grețos de șovinism impertinent 
i-se comunică din Băile-Erculane 
ziarului «Poporul Român* : O româncă 
îmbrăcată în costum românesc bănă
țenesc cât se poate de cu gust și curat 
a fost provocată de George Pa seu, 
impiegatul comisarului reg. ung. Kolozs- 
vâry, ca să părăsească parcul dela 
Salonul de cură, pentru-că *nu  este 
ertat să stea aici îmbrăcată în 
costum românesc*.  Bărbatul Român
cei provocate, un învățător, a protestat 
energic contra acestei purtări mârșave. 
Impiegatul a răspuns că el a primit 
ordin dela stăpânul său, iar stăpânul 
seu a primit ordin dela guvern să se 
poarte așâ față de costumul românesc, 
învățătorul și soția sa au părăsit par
cul, ca să evite eventualul scandal ce 
l-ar fi provocat șovinismul neghiob. 
Un astfel de caz desgustător a suferit 
șî soția primcodreanului I. Bălăci u 
din Orșova. Va să zică: minunatul port 
românesc e batjocură acasă la noi de 
niște venetici, cari se îngrașe din su
doarea noastră.

Numire. Judele de tribunal Dr. Co- 
loman Loyczel din Lugoj a fost nu
mit procuror la procuratura din Lugoj.

Ligă antigrecească s’a înființat în 
România sub presidenția fostului mi
nistru C. Disescu, pentru combate
rea propagandei grecești din Mace
donia.

Ridicări magnetice și geofizice în corn, 
nostru. Profesorul de universitate Lo
rand Ebtvbs, precum șî Dr. Iuliu 
Pekâr și Eugen Fekete vor face 
în vara și toamna anului prezent ridi
cări magnetice și geofizice pe terito
riul comitatului nostru. Populațiunea 
comitatului e rugată a oferi sprijinul 
seu la aceste lucrări de interes știențific.

întrunire agricolă. Reuniunea română 
de agricultură din corn. Sibiiu a ținut 
la 2 Iulie n. întrunire agricolă în co
muna Dobârca din acel comitat. Vice- 
presidentul I. Chir ca a vorbit popo
rului despre cultura pomilor, dl Nicolae 
Iosif despre cultura viilor, dl Romul 
S i m u despre cultura albinelor, dl 
Victor Tordășianu despre însoțirile să
tești de credit, sistem Raiffeisen. S’au 
împărțit între popor mai multe cărți 

economice și o coșniță mobilă de stupi. 
S’a hotărît a se începe lucrările 
pentru înființarea unei însoțiri sistem 
Raiffeisen în comună, a unei pepiniere 
pentru cultura viței americane, a unei 
școale de pomi etc.

Căldări tropicale în New-York. în ul
timele 14 zile căldura în New-York a 
fost insuportabili. Mercuri au murit de 
insolație 15 oameni. Joi au murit 17, 
iar 22 s’au bolnăvit mortal și au fost 
transportați în spital. Cazurile de ame
țeală și leșin sunt nenumărate Oamenii 
dorm noaptea sau pe coperișeie caselor 
S3Q afară pe câmp.

Vațâ l«gâ Zilele trecute a murit 
la Reșinar «eom. Sibiiu) Bucur Ileuș 
In etate de 100 ani și 2 luni. Cu 
câteva zile înainte de moarte moșnea
gul Bucur Ileuș a mers singur la bi
serică, unde s’a spovedit și cuminecat.

Matrozi ai vasului «Potemkin» predati 
Rusiei. Mai mulți agenți ruși au venit 
la Galați și aici au invitat la un prânz 
15 matrozi ai vasului «Potemkin», ce 
se resvrătise contra Rusiei, și, dupăce 
i-a îmbătat, i-a transportat prin înșe
lăciune pe o barcă Ia Reni în Basara
bia și aici i-au predat autorităților ru
sești.

Fostul deputat Dr. Adam Horvath, care 
în timpul ultim a fost protofiscalul ora
șului Kecskemet, a fost condamnat de 
tabla regească din Budapesta pentru 
defraud are de bani publici in sumă de 
12,000 cor., la un an temniță și 
cinci ani perderea oficiului.

Catastrofă îngrozitoare s’a întâmplat 
în una din zilele trecute în orășelul 
Fer mo din Italia. Fetițele și călugă
rițele din orfelinatul de acolo erau 
adunate în capela orfelinatului la sfânta 
slujbă. Deodată s’a rupt padimentul 
și toți au căzut din etajul I, unde era 
capela, în pivniță. Pănă acum au fost 
scoase din ruine 16 cadavre și 32 că
lugărițe și fete grav rănite.

Mulțămită publică.
Tuturor rudeniilor, prietinilor 

și cunoscuților, cari au luat parte 
la înmormântarea scumpei mele 
soții Francisca Annau, ce a avut loc 
în 19 Iulie n., și prin aceasta m’au 
mângâiat încâtva de perderea ire
parabilă ce am suferit prin dece- 
darea iubitei mele soții, — le ex
prim șî pe această cale profundă 
mulțămită. în special mulțămesc 
bravei reuniuni a meseriașilor din 
Lugoj (Gewerbe-Liederkranz), care 
prin prezența ei a ridicat solemni
tatea actului funebral.

Lugoj, 21 Iulie n. 1905.
Iacob Annau 

măestru brutar.

Cursul pieței Lugoj.
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Grâu prima calitate 
» de mijloc

90
85

14
13

40
60

Sicari prima calitate . 
» de mijloc .

Orz prima calitate .

80 12 _
75 11 60
80 10 60

» ăe mijloc ... 75 10
Ovăs prima calitate 

» de mijloc
45 14 80
40 13 60

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

Făină 0............................... 75 26 60
» prima . 72 25 80
» albă 70 24 80
» brună . 68 24 20

Orez................................. 1- 40 _
Gris . ' . 80 32 —
Arpăcaș . 70 36 —
Mazăre .... 90 10 —
Linte.................................. 85 60 —
Fasole .... 80 34 —
Mălaiu mărunt 70 _ —
Cartofi .... — 9 —
Fân prima calitate . — 4 —

» de mijloc — 3 50
Paie.................................. — 2 —
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră .

» de Petroșeni .
— 4 40
— 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 —
Zăbar .... — 92 —
Vin................................. — 80 —
Spirt I................................ — 15 —

< II. . . , , — 14 -
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Concurs de primire
în Seminariul junimei române gr.-cat 

stud, din Blaj.

1. Părinții cari voesc să-și așeze băeții 
pe anul școl. 1905/6 în seminariul junimei 
române greco-catolice dela gimnaziul supe
rior gr.-cat din Blaj, prin aceasta sunt avi
zați, ca terminul concursului de primire (se 
primesc numai gimnaziști) este 14 August 
st. n. a. c. Cererile de primire sunt a se 
adresă: Preaveneratului Conzistor Metropo
litan din Blaj, și ce privește pe băeții, cari 
în anul școl. trecut nu au fost elevi ai se- 
minariului junimei,cererile au să fie instruate 
cu extras de botez, testimoniu de pe anul, 
școl. trecut și atestat de vaccinare. In ce
rere părinții sau îngrijitorii au să-și însemne 
locuința și poșta ultimă cu acurateță și să 
declare că cunosc deplin toate condițiunile 
șj se obligă a le împlini pe toate. Ca rezo- 
luțiunile să se poată expedă francate, pe- 
tenții sunt rugați să alăture marcele poștale 
de lipsă.

2. Pentru elevi sunt a se plăti: 8 
cor. taxă de înscriere, 250 cor. pentru cuartir, 
vipt, luminat, spălat, încălzit și în caz de 
lipsă medic și medicină ; 2 cor. taxă de scaldă, 
6 cor. taxă pentru scrobitul rufelor, așadară 
cu totul 266 cor. la an, fără scrobit 260 cor. 
Taxa de înscriere, de scaldă și de scrobitul 
rufelor are să se plătească toată de odată 
cu ocaziunea înscrierii, suma de 250 cor. în 
2 respective în 4 rate anticipative astfel, 
că în 1 Septemvrie cu ocaziunea prezentării 
sunt a se plăti cel puțin 76 cor. respective 
fără scrobit 70 cor. In caz de două rate, 
rata primă va fi de 136 cor. și se va plăti 
în 1 Septemvrie, a doua de 130 cor. și se 
va plăti în 1 Februarie; în caz de 4 rate, 
rata primă va fi de 76 cor. și se va plăti 
în 1 Septemvrie, a doua de 70 cor. și se va 
plăti în 15 Noemvrie, rata a treia de 60 cor. 
și se va plăti în 14 Februarie, rata a patra 
de 60 cor. și se va plăti în 15 Aprilie.

Sumele aceste sunt atât de muci, încât 
numai primindu-le regulat și antioiipative se 
poate satisface atâtor trebuințe etate sunt 
cu susținerea și îngrijirea elevilorr. Astfel 
rectorul va fi silit să dimită pe aelevii ai 
căror părinți sau îngrijitori nu-și vor solvi 
ratele la timpul sou.

3. Elevii vor avea să aducă cu sine:
a) Carte de rugăciuni.
b) 4 părechi de schimburi de 

sau giolgiu, bune.
c) cel puțin 4 batiste.
d) 2 părechi de încălțăminte 

puțin 4 păr. ciorapi sau obiele.
e) 1 saltea (sac de pae) și 2 lepedeie 

(ciarciafuri) de pus pe saltea.
f) 2 perini și 4 fețe de perini.

A lugosi kir. torvenyszek mint telek- 
, kony vi hatosâg kozhirre teszi, hogy Dr. 
Jurca Cornel iigyved âltal kepviselt Arzsoka 
Veta lugosi lakos vegrehajtatbnak Popritiu 
Julius lugosi lakos vegrehajtâst szenvedo 
elleni 100 korona toke ennek az 1904. evi 
oktober ho l.-tol jâro 6°/0 kamatai, 
32 kor. 70 fill, per es vegrehajtâsi mâr 
megâllapitott koltsegek erejeig es ezennel 
7 kor.-ban megâllapitott ârveres keresi vaia- 
mint a meg felmertilendo koltsegek behajtâsa 
vegett, tovâbbâ Lugos vâros ârvapenztâra 
javâra 525 kor. 30 fill, toke s jâr. erejeig, 
Freiste Jozsef lugosi lakos javâra 35 kor. 
toke s. jâr. erejeig es a Lugosi iparbank 
lugosi czeg javâra 589 kor. toke s jâr. 
erejeig vegrehajtâsilag bekebelezett ko- 
vetelesek behajtâsa vegett a lugosi kir. tor- 
vecyszek mint telekkvi hatosâg teriiletehez 
tartozb român Lugos kbzsegi 487 sa. tjkvben 
A. I. 769|b. hrsz. a. foglalt ingatlansâgnak 
Gyorgyovics Demeter, Gyorgyovics Blâcs 

g) 1 țol sau 1 plapomă și 2 lepedeie Gyorgyovics Vojna jelzâlog adosokat il- 
07 • r r t ir 1«4X 4\xl,x~Â«,»Ă4 ă.x 1001 1 rez? o

de plapomă.

pânză

și cel

i „ ,x , -i . n • i • n , pvnuia axau iau ixiv. v/uiauj&i iziiuui îsuvau
g glU .albS P birtokostârsak tulajdonjutalekât is egeszben 

7"* ...... 1 de Jână; colorate nu az egyidejuleg kibocsăjtott ârveresifeltetelek

Lugoson, 1905. evi jun. ho 30-ăn.

Dr. Râcz 
kir. tszeki albiro.

w r\ o fi q m ri rv I o n vi i _ ă xxl- zx l *xx lx zx Ax zx zx 1 4 zx xx l-.x Lx <4 1 x-«.-.x

acoperirea patului, 1 < 
sunt bune căci nu se poate ajunge la uni
formitate.

i) atâtea bilete (forma biletelor de vi
zită) câte bucăți de rufe, vestminte, încăl
țăminte au;

l) 1 cuțit, 1 furcuță, 1 lingură, 1 păhar 
și cel puțin 3 șervete;

m) 1 perie de vestminte și 3 de în
călțăminte ;

n) cel puțin 3 ștergare și 2 pepteni, 
unul des și unul rar. Pe rufe și vestminte ■ 
trebue cusut întreg conuinele și cel puțin | 
litera inițială a numelui de botez. Rufele 
și vestmintele neînsemnate vor fi respinse.

4. Elevii vor avea proviziune întreagă 
și anume:

a) locuință în sale mari, sănătoase, 
luminoase și provăzute cu toate cele de lipsă.

b) Vipt întreg, adecă dejun, prânz, 
ojină și cină. La dejun vor avea lapte cald 
cu pâne, la prânz 2—3 feliuri de mâncări, 
la cină 1—2 feliuri. La prânz în zilele de 
dulce va fi supă cu carne, carne cu sos și 
mâncare grasă cu carne, sau friptură cu 
garnitură, iar în zilele de post supă de le
gume, mâncări făcute cu lapte, brânză sau 
oauă. Dumineca și în șărbători și prăjitură. 
La ojină pâne cu poame și altele. La cină 
în zilele de dulce va fi friptură cu garnitură 
sau mâncare groasă cu carne ; iar în zile de 
post mâncări făcute cu lapte, brânză sau 
oauă;

c) Spălatul și eventual scrobitul rufeler;
d) Lumiaatul în timpul recerut;
e) încălzitul în timp de iarnă;

să

11145|905. tkvi szâm.

Arveresi hirdetmeny.

leto felereszet es az 1881. evi 156. .§ 
pontja alapjân kk. Opriczi Izidor es Istvân

f) în caz de morb medic și medicină 
i și îngrijirea de lipsă ;

g) Scaldă caldă în timp de iarnă, amă- 
' surat prescriselor igienii.-

Afară de aceasta superioritatea se va 
| îngriji ca elevii mai slabi în studii să fie 
pe cât se poate ajutorați în studiare.

5. Părinții în decursul anului școlastic 
nu trimită la adresa sau la mâna elevilor

banii, ci banii să vină la adresa superiorității, 
care se va îngriji să le procure recuisitele 
de școală. Asemenea nici mâncări să nu le 
trimită, căci Seminariul îi pro vede cu celea 
de lipsă.

Mâncările ce cu toate acestea le-ar 
trimite părinții fiilor lor, se vor împărți 
între toți, la caz de cantitate mai mică între 

„ conșcolarii respectivului sau respectivilor 
-1 elevi.

6. Părinții sunt avizați, că pentru 
eventualele stricăciuni făcute de fiii lor, sunt i 
răspunzători și vor avea să le rebonifice. j 
De sine se înțelege că pentru obiectele ce ‘ 
se strică prin folosire fără vina elevilor, nu

■se va cere nici o desdaunare.
7. Elevii se vor prezenta în 1 Sep- ■ 

J tem vrie st. n. înaintea superiorității semina-1 
j riale, însoțiți de părinți sau îngrijitorii lor, 
lunde aceștia vor plăti taxele de lipsă și
vor da în samă obiectele și lucrurile ele
vilor, și li-se va designa mobiliarul destinat 
spre folosința elevilor.

Blaj, 12 Iulie 1905.

Emil Viciu, 
rectorul Seminariului 

junimei române gr.-cat. 
stud, din Blaj

ertelmeben osszesen 1468 kor. kikiâltâsi 
ârban az

1905. evi szept. ho 28.-ân d. u. 3 drakor

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

Arverelni kivânok tartoznak bânat- 
penztil az ingatlanok kikiâltâsi ârânak 20° 0 
keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikuldott kezehez letenni, avagy az 
annak elozetes biroi letetbe helyezeset ta- 
nusito szabâlysz. elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vetelâr *4  reszet az 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol sză- 
mitott 30 nap alatt, a mâsodik '4 reszet 
ugyanazon naptol szămitott 60 nap alatt, 
a harmadik % reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tando 90 nap alatt, es az ârveres napjâtol 
jâro 5°/o kamataivai szabâlyszerti leteti 
kerveny mellett a lugosi kir. âllampenztâr 
mint biroi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolsd reszletbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi felteteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkouyvi hatosâg- 
nâl, ugyszinten Lugos vâroshâzânâl vagy 
biroi kikuldottnel megtekinthetbk.
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Tipografia Carol Traunfellner,

„DRAPELUL"

Dela primăria orașului Liuroj.

de

Foaie pentru pope rul român.

“ medic umv., operator, etc.

Piața Isabella.

Grănițerii. noștri. 
Noutăți.
Din lume:
Revoluție în Rusia, Răs- 

boiul ruso-iaponez.

De seceriș. 
Armindenii. 
Povestea neamului : 
Dacii, Romanii, Traian. 
Beția.

strada Timișorii Nr. 7. — (Hotel Posta).

Nr. 78.-1905.

BTHP'hJTPGl BUDAPESTA,
. UXLllNUltO, VI, Vâczi-korut 61. 

Reprezentanță generală și magazin al 
fabricei imp. și reg. priv. de mașini și 
motori «urmașul lui Brauner <& Klasek 
Ing. E. Plewa»

recomandă
NIOTORI de 2-100 HP.

benzin, gaz și aburi.
Locomobile de benzin de 2 — 20 

HP, stabilimente de gaz absorbitor în 
orice mărime. Cheltuelile de uzină 2 — 3 
bani pe HP și pe oră. Prețuri eftine. 
Solviri favorabile.
= Catalogul prețurilor gratis -------

Se caută reprezentanți solizi în 
provincie. Nr. 66 (12—11)

A apărut Nr-ul 2 din

„Banatul"
Proprietar și redactor responzabil: Dr.paleriu Branisce.

CONȚINUTUL:

Redacția și Administrația: Lugoj,
Prețul de abonament:

Pe trei luni 1 coroană, pe jumătate an 2 coroane, pe anul întreg 4 coroane. 
Prețul unui exemplar 2 cruceri

Str. Constantin 3gnea,

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

la locuința sa din palatul institutului „PoporuT4,

Nr. 121 (x —12).

BilzNaturheilbuch

Nr. 6433. 
ad. 1905.

Publicațiune.
Pentru două locuri fundaționale 

la școala de agricultură reg. ung 
din Lugoj, cari sunt a se împlini prin 
orașul Lugoj, se excrie concurs cu 
observarea, că la aceste locuri li
bere numai acei tineri pot reflectă, 
cari au trecut de 17 ani și se țin 
de competința orașului Lugoj. Re
cursele referitoare sunt a se sub- 
șterne primăriei orașului cel mult 
până în 1 August a. c.

Lugoj, 15 Iulie 1905.
Primarul absent.
Dr. D. Flore seu,

protonotar al orașului.
P. P. 23 (3 2).

Cel mai excelent sfetnic în toate 
cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de casă, infalibil și 
practic. Cattea aceasta să nu lipsească 
din nici o familie, în care se cetește 
nemțește. Red. (x 5.)

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

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 —

Solviri î
— rate — 
se admit.

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general: . 

^Reformschriftsteller 
Schmall Viena (Wien) VII 3.


