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Camerele advocatialet
In serviciul șovinismului maghiarizător.

Lugoj, 14 27 Iulie 1905.

(x.) Pe când, precum am scris 
în numărul trecut, camera advoca- 
țială din Timișoara nu cere, de
ocamdată. decât ca pe tăblițele 
advocațiale, — și numai pe ace
stea —, să se folosească inscripție 
șl maghiară, comitetul camerei ad
vocațiale din Arad sa arătat mai 
patriotic. Acesta a decis, că peste 
tot numai inscripții maghiare sunt 
permise.

în contra acestui decis unii ad- 
vocați români au apelat la adu
narea generală a camerei, alții 
la Curia regească, cerând cas- 
sarea decisului din motivul, că nu 
cade în competiuța comitetului 
camerei advocațiale a luă decise 
de asemenea natură.

Soartea apelației adresate adu
nării generale nu o cunoaștem, 
«dar cunoaștem din foaia «Fiigget- 
lensâg» din Arad soartea apelației 
adresate Curiei regești.

«Fuggetlensâg» în Nr. 155 ve
stește, că Curia a respins apelația 
motivând respingerea cu împreju
rarea, că decisul din chestiune nu 
aparține acelei categorii de decise, 
în contra cărora — în înțelesul 
legei — se poate apelă.

Din acest decis al Curiei «F.» 
trage curioasa concluziuue. că Cu
ria a recunoscut în mod clar și 
neîndoios competiuța comitetu
lui de a decide definitiv în pri
vința tăblițelor advocațiale. ce. 
deoarece (Curia) na dificultat și 
n’a tras la îndoială această corn-FOITA „DRAPELULUI1'.
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Din desișul văilor, Moldovenii as
cultau tăcuți cum bubue tunurile, is- 
bind zidurile de peatră ale cetății 
Neamțului. Nu mai eră de așteptat 
nimic. Stefan se opri lângă Părăul Alb, 
la Răsboeni, într’o vale frumoasă, îm
prejmuită de păduri seculare. Acest loc 
l-a ales pentru mormânt; dumbrăvi 
verzi și liniște adâncă. în 24 Iulie, 
după un post negru de trei zile, Voe
vodul și toți boerii se cuminecară, pre- 
gătindu-se de moarte. Spionii vestiră, 
că Sultanul se apropie, cu dânsul pro
hodul Moldovei.

Eră ultima noapte; în zori de zi 
Voevodul se hotărî a se pune în calea 
Sultanului. Eră o noapte nespus de 
frumoasă, cum sunt nopțile din luna 
lui Iulie, anume parecă întocmită pen-

petiuțâ —, cu alte cuvinte înseamnă, 
că (Curia) a «aprobat» și «întă
rit» decisul comitetului.

Intre astfel de împrejurări, zice 
«F.». n’a mai rămas decât execu
tarea acestui decis. Cari vor fi 
modalitățile executării, deocamdată 
nu se știe, dar este și secundar. 
Rezultatul în tot cașul va fi. că 
în curâud. încă în decursul acestui 
an. vor dispărea de pe tăblițele 
advocațiale cuvintele «advocat», 
«advocatul». «Wechsel- u. Gerichts- 
Advocat», iar în locul lor se va 
pune un singur cuvânt, ce exprimă 
pe deplin tot. dar maghiar, cuvân
tul: ugyved

Așâ rezonează «Fuggetlensdg».
Nu cunosc însuși decisul 

Curiei, dacă însă a respius apela
ția din motivul, — precum ne 
spune «F.», — că decisul din che
stiune nu aparține acelei categorii 
de decise, în contra cărora — 
în înțelesul legei — se poate 
apelă, atunci diu decisul Curiei 
nu rezultă curioasa condu- 
ziune, ce o trage «F.», ci toc
mai contrariul, anume con
du z i u n e a, că Curia nu a 
«aprobat» și «întărit» deci
sul comitetului.

Considerând dispozițiile legei, de
cisul din chestiune de jure nici nu 
există, prin urmare dacă s’ar exe
cută, s’ar comite în contra advoca- 
ților interesați un act arbitrar.

Ce a zis Curia?
A zis: resping apelația a li

mine, nu deliberez asupra ei, adecă : 
nici nu cassez. mei nu dizolv, nici 
nu schimb, nici nu «aprob» și 
«întăresc» decisul comitetului.

«Fuggetlenseg» susține deci un 
lucru logic absurd, când — întrun 
tru visări, pentru a țese pânza gându
rilor.

în tabăra lui Stefan eră îmbrăcat 
totul în liniște și în întunerec. în loc 
de focuri cu flăcări roșii, lacome, 
noaptea își aruncă vălul ei de întune
rec peste dânșii. Cântecele de vitejie, 
sunetul de cobze și glasul tânguitor 
de bucium nu se auziă; în fața morții 
simțirile amuțesc. Numai caii se auziau, 
bătând din picioare, apărându-se de 
țințarii verii.

Sub un stejar stufos, pe o colină 
mică de pământ care domină vâlceaua 
și pădurea, în desișul căreia așteptau 
boerii urgia morții de mâne, sta Voe
vodul și câțiva boeri bătrâni.

Ceilalți mai tineri se daseră odih
nei, gândindu-se la rostul încurcat al 
lumii și la deșertăciunea vieții omenești. 
Era doar ultima noapte, o noapte se
nină potrivită pentru gândiri.

Stefan sta proptit de stejarul uriaș, 
cu manile rezimate de paloșul greu, 
cu ochii perduți în zarea stelelor. în 
stuful unei crengi, o privighetoare în
cepu cântecul ei duios.

Boerii ascultau duși, la cântărețul 
mic..., mâne-sară nu va mai fi urmă 
de pasări în pădurea unde moartea își 
va serbă praznicul ei sângeros.

— Dajbog! la ce te gândești acum? 
întrebă Vodă, rupând tăcerea.

Bătrânul pârcălab din Neamțu își 
luă cușma din cap, netezi cu mâna

resuflet — pe de o parte zice, că 
Cuna a respins apelația. — tară a 
ti intrat in deliberarea ei —. pe 
de altă parte zice, că Caria a 
«aprobat» și «întărit» decisul ape
lat peotrucâ este logic ab
surd a zice, câ cineva a apro
bat și întărit un decis, asu
pra căruia nici deliberă n’a 
vrut

Avem deci înaintea noastră un 
deci? a’, comitetului, în priviuța 
căru a Curia nu sa pronunțat.

întrebarea este acuma: are de
cisul comitetului bază, prin 
urmare putere legală ori.nu?

Ca sâ putem răspunde la acea
stă întrebare, trebue să ne punem 
și să rezolvăm întrebarea preala
bilă: are comitetul compe- 
tință de a luă decise ca pri
mul și ultimul for, decise 
neapelabile, prin urmare a 
priori definitive?

La această întrebare, — înteme- 
iați pe dispozițiile pozitive ale le
gei —, trebue să respundem cu un 
accentuat: nu, pentrucă decisele 
comitetului, — dacă sunt luate în 
cadrul competinței comitetului —, 
sunt a p e 1 a b i 1 e.

Din punctul de vedere al foru
lui apelator §-ul 29 al art. de 
lege 34 din 1874 împarte decisele 
comitetului în două categorii. Pri
mei categorii aparțin numai deci
sele, ce se referesc la manipula
rea averei camerei, și în con
tra acestora se poate apelă numai 
la adunarea generală a Ca
merei. Celeilalte categorii apaițin 
toate celelalte decise ale comi
tetului, — luate în cadrul compe
tinței —, și în contra acestora se 
poate apelă numai la Curia re
gească.
pletele-i argintii, oftă lung, apoi res
ponse :

— La cei nouă orfani, Măria Ta, 
cari de mâne nu vor mai aveă cui 
zice: tată.

— Dumnezeu sâ le poarte grija, 
noi nu mai putem; întărește-ți inima 
Dajbog, cu ziua de mâne s’a închis 
cartea vitejiilor pentru Moldova. Ce-ți 
spargi capul cu cei vii; ei vor trăi 
cum vor putea, te-or pomeni în neam 
și neam și se vor făli c’or avut așâ 
tată. Noi murim ... dar Moldova și ei 
să trăiască.

— Să te audă Dumnezeu Măria 
Ta ’ Așa-i! Ce suntem noi și viața 
noastră pe lângă viața Moldovei? —Din 
cercul de bătrâni se auzi un oftat 
adânc eșit din peptul lui Nicolae Brateș.

— Ce ne tânguim ? întrebă el. 
Vremea tânguelilor a trecut, ultima nă
dejde zace acum în mânerul săbiilor. 
Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu se 
frângă în mâni. Vedeți feciorii mei — 
și arătă cu mâna spre pădure — mă 
prind că dorm cu toții ca’n zile de 
pace, și mâne... vor muri cu toții. O 
greșală ai făcut însă Măria Ta — și 
aici se adresă cătră Voevod — când 
ai lăsat țăranii să plece acasă. Locul 
lor eră aici în tabără și cine știe ... 
Moldova eră scăpată. Nouă ni-e tot 
una, șî așâ șl așa murim, căci se cade 
Moldovei atâta jertfă, dar cel puțin

Că decisul din chestiune al co
rn tetului nu se referește la mani
pularea averei camerei, prin 
urmare nu se poate apelă la adu
narea generală, este și a fost 
evident. Că nu aparține acelei 
categorii de decise, în contra că
rora sar puteă apelă la Curie, a 
enunțat-o însăși Curia prin respin
gerea, respective prin motivarea 
respingerei a limine a apelației.

Decisul din chestiune al comite
tului nu se poate deci apelă la 
nici unul dintre cele două foruri 
apelatorie, din ce, — considerând 
câ decise, luate în cadrul compe
tinței, neapelabile nu sunt —, re
zultă, că d e c i s u 1 din chestiune 
n u - i luat în cadrul compe
tinței comitetului, prin ur
mare n ’ a r e putere legală, 
prin urmare dacă s’ar exe
cută, s’ar comite un act ar
bitrar.

întrebarea este acuma: execută- 
se-va sau nu acest decis de jure 
ueexistent al comitetului?

«Fuggetlensăg» zice, că în tot 
cazul se va execută, dar nu cu
noaște încă modalitățile, altcum 
secundare, ale executării. Și noi 
credem, că comitetul se va pune 
să-și execute decisul, deoarece ni
se pare, că comunicatul din «F.» 
se derivă chiar dela comitet, dar 
modalitățile nici noi nu le cunoa
ștem. Mai verosimil e, că și comi
tetul camerei din Arad va păși 
pe calea, pe care a pășit comite
tul camerei din T i m i ș o a r a, adecă 
el însuși, însă ca judecătorie disci
plinară. se va încercă să-și execute 
decisul de jure neexistent, și este 
aproape sigur, că va pedepsi pe 
închideam ochii cu nădejdea, că țara 
e scăpată, pe când așâ?....

După un restimp abiâ îi răspunse 
Voevodul:

— Ce știi tu copil bătrân? Tu ai 
trăit în lupte, fără altă grije decât sa
bia și calul tău. Dar ceilalți au femei, 
copii, — și tu nu știi, nu poți să știi 
ce-i inima și dragostea femeei. Ce ai 
iubit tu în viața ta?

— Eu, Măria Ta? Eu am iubit... 
Moldova. Așâ cum nimeni altul. Și am 
urît numai pe aceia, cari au urît-o pe 
dânsa. Și mâne am să-mi pecetluesc 
dragostea, cu pecetea morții. Ai să 
vezi mâne Măria Ta, și voi cu toții, 
cura moare pentru țară boerul Nieolae 
Brateș. Și din feciorii mei două sute 
și optzeci au să moară cu mine, ’mi-or 
jurat-o — și eu îi cunosc.

-- Dar dacă nu te vrea moartea? 
întrebă Buftea vornicul, ajuns la re
nume prin faptul, că după o cină la 
Sniatyn a beut singur două poloboace 
de vin fără nici un semn de slăbiciune.

— Ce să nu mă vrea moartea ? O 
vreau eu pe ea. Căci pentru ce să mai 
trăesc? Să văd Moldova mea înge- 
nunchiată? Ar fi prea mult ... nu ... 
mai bine e să mor. De o mie de ori 
mai bine.

— Noapte bună boeri d-voastră — 
grăi Stefan și plecă spre cortul seu, să 
se dea odihnei.

Boerii rămași priviră în urma lui,
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aceia, cari nu vor folosi numai in
scripții maghiare.

în acest caz soartea decisului 
depinde dela Curia regească, 
unde au să se apeleze judecățile 
eventual osânditoare ale comitetu
lui ca judecătorie disciplinară. Nouă 
nu ne vine a crede, că înalta Cu
rie ca for disciplinar apelator va 
aprobă eventualele sentințe osândi
toare. Dacă totuși s’ar întâmplă 
contrarul, ar trebui să constatăm 
cu părere de rău, că a scăzut cu 
unul numărul acelor puține insti- 
tuțiuni, în cari mai avem încredere.

------- —------- ---------------------------

A doua anulare. Ministrul de interne 
a anulat deciziunea comitatului Pesta, 
prin care refuză încassarea dărilor plă
tite de bună voie și asentarea recruților, 
cari se prezintă de bună voie la asen- 
tare. Deunăzi ministrul anulase decizi
unea de acelaș cuprins a orașului Bu
dapesta.

jarlament. Congresul a luat asupra-și 
conducerea alegerilor pentru viito
rul parlament și educațiunea poporu- 
ui la maturitate politică.

Rezultatul pozitiv al congresului, 
ce s’a închis Sâmbătă pentru a fi re
deschis la toamnă, e redactarea unui 
manifest cătră popor. Manifestul 
conține cam aceste:

Vremurile grele, prin cari a 
trecut Rusia, nefericitul și nepo
pularul răsboiu, turburările 
interioare, greutatea dărilor, 
sub care geme poporul, impotența guver
nului de a suprimă cu forța nemulță
mirea generală, au îndemnat pe mem
brii zemstwo-urilor să caute mijloace 
și căi pentru salvarea patriei. Spre acest 
scop s’a ținut astă toamnă la Peters
burg primul congres. Membrii congre
sului dela Petersburg au aflat, că vina 
principală a stărilor dominante o poartă 

politica birocrației, care lasă țeara in îniu- 
nerec despre evenimentele importante 
ale vieții publice, care suprimă libertatea 
gândirei și a opiniunei, care împedecă popo
rul a conlucra activ la rezolvarea afacerilor ar
zătoare și care paralizează orice activitate pa
triotică spre fericirea patriei. Congresul 
a pretins delăturarea volnwiei poliției și 
a funcționarilor, delăturarea nesiguranței 
de drept și a neegalității de drept, sub cari 
sufer mai ales țăranii; congresul a 
pretins libertate de presă, libertatea cuvântului 
și a întrunirei și în fine controlarea finan
țelor ți a activității autorităților administrative 
prin membrii de încredere alegi de popor și 
participarea reprezentanților aleși ai poporului 
la aducerea legilor.

Deciziunile congresului au fost pre
zentate Țarului, care a promis totul, 
dar despre reprezentanța poporului n’a voit 
să știe. în fine la 18 Februarie 1905 
Țarul a ordonat convocarea unei re
prezentanțe a poporului, dar nu în 
forma cum o recomandase congresul, 
ci o reprezentanță numai cu vot con
sultativ și care să ia parte numai la 
lucrările pregătitoare ale legislaturei. 

Nici din aceasta nu s’a ales nimic. 
Situația s’a agravat tot mai mult. Tur
burările au luat dimensiuni formidabile. 
Pe câmpul de răsboiu armata a fost 
cumplit bătută. Flota întreagă a fost 
nimicită într’o singură zi.

Zemstwo-urile și orașele s’au adre
sat apoi prin odeputațiune direct la Ța
rul, care earăși a promis convocarea re
prezentanței poporului. S’a șî elaborat 
un proect de constituție, dar acesta e 
defectuos și nu creează o reprezen
tanță a poporului în adevăratul înțe
les al cuvântului.

Intențiunea congresului actual e 
a conlucra pe cale pacinică la restabi
lirea ordinei și la restaurarea patriei. Trebue 
să ne luptăm nu singuratici ci uniți, 
pentru proprietate și drept. Scopul con
gresului e O adevărată reprezentanță a popo- 

perdută pentru vecie. De aceea am 
zis și zic, că Vodă trebue scăpat, ori 
cum, dar trebue să fugă.

— Dar El nu va fugi, El moare 
cu noi, — strigară unii, cunoscând prea 
bine firea lui Stefan.

— Am avut eu grije de toate, zise 
Brateș. în clipa când dujmânui ne va 
zdrobi pe noi, când ne va răsbî, două
zeci de feciori din «vulturii» mei, cei 
mai viteji, îl vor scoate din vârteju 
luptei, cu voe ori fără voe, și’l vor 
duce la munți.

Boerii ascultau, mirându-se. La 
acest lucru nici unul dintr’ânșii nu s’a 
gândit.

Brateș îi privi și apoi întrebă :
— Ori nu e bine?
— Tu ești mare om Nicolae, răs

punse Stanciul, Măria Sa trebue scă
pat, ear noi ceștialalți o să murim în 
tihnă. Când Domnul e scăpat, e scă
pată șl Moldova. Dar acum să ne dăm 
șî noi la odihnă, ziua de mâne să ne 
găsească senini.

Eroii pregătiți de moarte își strân
seră călduros mânile și se resfirară 
în noapte.

Din depărtare se auzi țipetul fio
ros al unei bufnițe, la care răspunse 
din vale un armăsar nechezând. Fio
roase semne în ajunul morții.

(Va urmă).

Congresul dela Moscva.
Săptămâna trecută s’a ținut la 

Moscva congresul zemstwouri- 
lor (zemstwo corespunde la noi con- 
gregațiunei comitatense) și al o r a ș e- 
lor pentru a vota un proect de 
constituție pe seama Rusiei. Con
gresul acesta e de mare însemnătate, 
pentrucă arată, că toate clasele sociale 
din Rusia sunt nemulțămite cu siste
mul birocratic corupt de guvernare, 
practicat în Rusia. President al con
gresului a fost contele H e y d e n.

Poliția a intervenit pentru a spar
ge adunarea, dar a fost respinsă de 
protestele energice ale membrilor, în 
număr de 230. Când apoi poliția a 
voit să noteze numele participanților 
la congres, i-s’a răspuns: «Notați 
întreagă Rusia!» Cât de mult în
seamnă cuvintele «întreagă Rusia!» 
nu mai trebue explicat.

Congresul a respins «proectul con
stituției», elaborat de ministrul de in
terne Bulygin, pentrucă acesta con
ținea numai un simulacru de constitu
ție și — dacă s’ar introduce — ar 
potență și mai mult nemulțămirea ge
nerală.

Congresul a votat cu majoritate 
sdrobitoare un alt proect de consti
tuție după modelul constituțiunilor din 
statele vestice europene. Proectul cu
prinde instituirea unei reprezen
tanțe a poporului, adecă a unui 
ca’n urma unui sfânt, ce părăsește lu
mea. Când eră atât de departe, încât 
nu mai putea auzi vorbele lor, bă
trânul Stanciu, care pănă acum stătu 
tăcut înfășurat în gânduri, se încu
metă la vorbă.

— Oameni buni! grăi el, mie pa- 
recă tot nu mi-se pare, să peară așa 
deodată Moldova noastră. Dar Măria 
Sa așâ crede, și o să șl fie așa.... Hm... 
hm... greu lucru, năpraznică lovitură. 
Dar ce să-i faci; trebue să o primim 
cu răbdare. Ear mă întorc — adause 
el — nu-i modru de scăpare, nici chiar 
minune nu ne poate ajută, afară de 
— Doamne apără de rușine — fuga. 
Dar ce mai stau de vorbit? Am îmbă
trânit, nu-i vorbă.

— Dacă e vorba de fugit — luă 
vorba earăși Nicolae Brateș — atunci 
unul poate numai fugi, și și acela e 
dator să fugă, trebue silit să fugă ... 
Domnul!

— Domnu-u-1... se mirară boerii. 
Cum, el să fugă, Stefan Măria Sa? 
Brateș, ce vorbești tu ?

— Eu știu ce vorbesc — răspunse 
acesta. — Domnul trebue mântuit, viața 
lui e sfântă, capul lui e uns cu miru 
regilor. în urgia ce se va descărca 
peste țară, când nimeni nu va ști unde 
îi e capul, când țăranii re’ntorși nu 
vor ștî ce să înceapă, ce va fi atunci? 
Dar dacă se va ștî că El a scăpat, în 
jurul lui se va adună earăși gloata și 
atunci Moldova va scăpă. Dar cum va 
închide ochii El... este și va rămâneă 

rului, isvorită din alegeri generale. Calea 
noastră e pacinică, ea trebue să con
ducă la o nouă ordine, fără sguduiri mari, 
::ără riuri de sânge și fără jertfe za
darnice de mii de oameni.

Manifestul va fi răspândit în toată 
;eara în mii și mii de exemplare.

Corespondență,
Din Băile-Erculane ni-se scrie cu da

tul de 22jVII 1905:
Aici sunt foarte mulți oaspeți din 

patrie și alte țeri, unii în scopul de a 
căută vindecare și alții distragere.

Luând erariul băile în administrare 
jroprie, deja pănă acum s’au făcut 
unele reforme folositoare și este de 
sperat, că vor urmă șî altele, bună
oară zidirea a cel puțin măi unui otel, 
bentrucă deja dela începutul lunei cu
rente s’a simțit și se va mai simți 
ipsa de locuințe, la care contribue 
mult șî împrejurarea, că locuințele su- 
terane de mai înainte din oțelele Ru
dolf, Francisc Iosif, ș. a. — precum se 
zice, din punct de vedere sanitar — 
ăst timp nu se mai dau în chirie.

Zilele trecute corpul didactic pri
mar din România, ținându-și al 6-lea 
congres, circa 250 de dascăli și dăscă
lițe de dincolo au folosit ocazia și 
conduși de celebrul profesor-arheolog 
Grigorie Tocilescu și de actualul 
prefect al Mehedinților, fostul director 
la liceul «Traian» din Turnu-Severin 
Costescu, au făcut o excursie pănă 
aci, la vatra lui Iorgovan.

Deși primire oficioasă n’a fost, 
credem, că oaspeții s’au simțit destul 
de bine mai găsind aci șî pe alții, 
cari tot limba lor o vorbesc, și încât 
le stă în putere, contribue a le face 
petrecerea în băi cât se poate de plă
cută.

După dejun dl Dr. Alexandru M. 
Pop, medic curant în băi, a avut 
complezanța a se pune la dispoziția 
participanților la excursie pentru a-i 
conduce în băi și ca unul dintre cei 
mai competenți a le arătă și explică 
tot ce merită a fi văzut și înțeles.

Tot în acea zi spre seară oas
peții s’au întors în țeară.

Mai de multe ori s’a întâmplat, că 
mulți din aceia, cari au venit aci spre 
a se reculege, au închis aci ochii pen
tru totdeauna.

Așâ șî E pur eseu, fostul vice- 
president al camerei deputaților din 
România, care 2—3 zile după sosire 
a reposat aici în noaptea spre 20 
Iulie n.

în fine amintim, că șî vestitul vă
taf al coaliaților noștri din opoziție, 
Francisc Kossuth, de câteva zile 
încă se află aci pentru a-și vedeâ de 
sănătate.

Convocări.
I.

Cu provocare la §-ul 41 din sta
tute, prin aceasta convocăm adunarea 
generală a Despărțământului Bocșa a 
«Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român» pe 6 
August st. n. la 10 ore a. m. în 
comuna Bocșa-română, la care P. 
T. Domni membri, precum șî alți iu
bitori și sprijinitori ai culturei popo
rului român sunt Invitați a luă parte.

Programul adunării:
1. Deschiderea adunării prin di

rectorul Despărțământului.
2. Raportul anual al comitetului.
3. Cenzurarea socoților.
4. Stabilirea bugetului pe anul vi

itor.
5. Dizertațiuni din partea membri

lor de comitet: Petru I e r e m i a și 
Ioan M a r c u.

6. Alegerea a 2 delegați pentru 
adunarea generală a Asociațiunei.

7. Propuneri.
8. Distribuirea de cărți folositoare 

între popor.
9. închiderea adunării.
Bocșa-montană, din ședința 

comitetului Despărțământului ținută la 
12 Iulie 1905.
Dr. Aurel Oprea, Ioan Marcu, 

directorul desp. secretar.

II.
Adunarea cercuală ordinară a Desp. 

II Făgăraș al «Asociațiunei pentru 
iteratura română și cultura poporului 

român» se va ținea în anul acesta în 
comuna Șercaiala 2 August 1905.

PROGRAM:
: . Serviciul divin în biserica gr. cat.
2. Deschiderea adunărei la orele 10 a. m.
3. Raportul gen. al comitetului Desp.

despre activitatea sa dela ultima 
adunare generală.

4. Raportul cassarului și prezentarea
bugetului pe 1905.

5. Alegerea comisiunilor pentru cenzu
rarea acestor rapoarte

6. Alegerea unei comisiuni pentru în
scrierea de membri noui și pen
tru încassarea taxelor.

7. Disertațiuni cari trebue prezentate
directorului Desp. cu cel puțin 48 
ore înainte de adunare.

8. Rapoartele comisiunilor.
9. Alegerea a 2 delegați pentru adu

narea generală ce se va țineă 
anul acesta la Sibiiu.

10. Alegerea unei comisiuni pentru ve
rificarea procesului verbal.

11. închiderea adunărei.
Sunt rugați toți membrii și bine

voitorii culturei române să ia parte la 
această adunare.

Din ședința comitetului Desp., ți
nută la 14 Iulie 1905 în Făgăraș.

I. Macaveiu, Dr. loan Șenchea,
director. secretar.

Informatiuni.
t Elena Cirlea n. Hossu, soția dlui 

proprietar loan Cirlea din Alba-Iulia 
și sora P. S. Sale Episcopului de Lu
goj Dr. Vasile Hossu, a încetat subit 
din viață Luni la 24 Iulie st. n. în 
etate de 45 ani și a fost înmormântată 
eri, Mercuri, în cimiteriul din Alba- 
Iulia. P. S. Sa Episcopul Dr. Vasile 
Hossu, care petrecea la Marienbad, a 
întrerupt cura ca să participe la tris
tul act al înmormântării. Din Lugoj 
au participat Rev. Dni canonici loan 
Boroș și Nestor, protopresbiterui 
George P o p o v i c i și secretarul epis- 
copesc Dr. Daniil Fireza. Transmitem 
adânc întristatei familii sincere condo- 
lențe.

Cea mai frumoasă princesă din Europa 
e princesă Maria de România, 
soția moștenitorului de tron Ferdinand 
al României. Princesă petrece acum 
prima dată în Anglia dela căsăto
ria ei, deși în Anglia s’a născut. Prin- 
cesa a stârnit prin frumseța ei admi
rația Englezilor, cari nu pot lăudă din 
destul expresiunea amabilă și juvenilă 
a obrajilor ei fini și grația neîntrecută 
a staturei ei. Ea e cea mai frumoasă 
între 4 surori și-și știe de minune sus
ținea grațiile ei tinerești. Cei 3 copii 
ai ei sunt asemenea mândri și frumoși. 
Nu prea mare, dar sveltă, cu ochi al
baștri, cu păr des blond, princesă 
Maria, în etate de 29 ani, se poate 
măsură cu ori ce fată tinără, pe cari 
le șî întrece prin liniștea atrăgătoare 
a mișcărei. Ea a vizitat la Londra pe 
Regele și Regina Angliei și a luat 
parte la mai multe festivități de curte. 
Acum princesă se află cu copiii ei pe 
insula Wight la mătușa ei Beatrice 
de Battenberg, la care va remâneâ 
o lună întreagă.

Dl Dr. Titu Babeș, advocat în Bu
dapesta, ne anunță, că își strămută 
cu începere dela 1 August st. n. can
celaria advocațială în casele Gozsdu 
(Budapest, VII. Dob utca 16.)

ț Lticreția Benția, fiica d-lui Nicolae 
Benția, funcționar la «Albina» în Si
biiu, a încetat din viață Duminecă la 
23 Iulie a. c. în Sibiiu, după lungi și 
grele suferințe, în etate de 29 ani. Ră
mășițele pământești au fost astrucate, 
conform ritului bisericeigreco-orientaie 
Marți la 24 1. c. în cimiteriul din Si
biiu, suburbiul Iosefin. Odihnească in 
pace.

ț Emanuil Măglașiu, redactorul fo
stului ziar «Controla» din Timișoara, 
a încetat din viață la Reșinari, după 
un morb greu și îndelungat. Odih
nească în pace.



Demonstrațiuni și insulte contra Ro
mânilor la Giula. Șoviniștii năbădăioși 
au făcut Duminecă 23 Iulie n. mari de
monstrațiuni contra Românilor adunați 
la adunarea învățătorilor rom. gr. or. 
din protopopiatele aradane I —VII. 
Când oaspeții români erau adunați la 
seara de eunoștință pe terasa grădinei 
publice și lăutarii cântau doine româ
nești, au venit gloate șoviniste strigând: 
Jos cu Valahii! (Le az olâhokkal!) 
și fluerând și sbierând în mod asurzi
tor. Au pretins să se cânte imnul 
maghiar. Românii, pentru a evită 
scandalul, au ordonat lăutarilor să cânte 
imnul maghiar. După ce lăutarii au 
făcut de 3 ori pe plac șoviniștilor, au 
cântat earăși românește. Atunci untșo- 
vinist înfuriat a spart cu o piatră un 
geam, ear ceilalți — în frunte cu 
primpretorele Moldovânyi — au 
strigat: Afară cu Valahii! (Ki az 
olâhokkal!). Trebue loviți ca 
niște câni! (Le kell utm mint a 
kutyâkat!) strigă advocatul ovreu Dr. 
Berkes. Astfel seara de cunoștință a 
devenit seara de cunoștință a însușiri
lor incualificabile ale șoviniștilor furi
bunzi. A doua zi presidentul Reuniunei 
învățătorești dl Iosif Moldovan a 
cerut scut contra demonstrațiunilor tur
bulente la vicecomitele Fâbry (slovac 
renegat), ear acesta a răspuns: «Ce-ați 
căutat aici? Nu se poate tolera 
concert românesc în teatruma- 
ghiar! Eu nu iau nici o garanță 
pentru cele ce se vor întâmplă!» Astfel, 
fiind pregătit publicul român la demon
strațiuni șl mai mari, nu s’a ținut nici 
concertul proiectat, nici petrecerea, nici 
banchetul. S’au mărginit toate la adu
nările Reuniunei, cari s’au ținut în 
biserică. Demonstrațiunile, descrise acî 
după ziarul «Tribuna», nu au lipsă de 
comentar.

Alegere de capelan. Ni-se scrie din 
Jebel cu datul 11 Iulie v.: Dl loan 
Surla și u, candidat de preot, a fost 
ales unanim la 10 23 Iulie a. c. capelan 
în Jebel.

«Agricola». Am primit bilanțul ge
neral al însoțirei economice de magazin 
și anticipații «Agricola» din Hunedoara 
pe anul 1904/5, precum șî raportul di
recțiunii. Din aceste vedem că însoțirea 
a realizat la bucate câștig de două 
ori mai mare decât în anul trecut. 
Câștigul curat a fost de 5158 cor. 59 
bani (14% a capitalului social), cu 909 
cor. 63 bani mai mult decât în 19034. 
«Agricola» își va ținea la 30 Iulie n. 
adunarea generală la Hunedoara.

Sfințire de steag. Mercuri la 2 Au
gust n. a. c. va avea loc în Timișoara- 
Fabric sfințirea flamurei meseriașilor 
cojocari români din Timișoara-Fabric. 
în aceeași zi va fi șî ruga. Sfințirea 
se va face la 11 ore, cu ocaziunea eși- 
rei cu procesiunea, pe un podiu ce se 
va ridică înaintea sf. biserici. După 
sfințire va aveâ loc baterea cuelor 
prin nașa steagului Dna Ecaterir.a 
Ioanoviciu.

Locuri gratuite pentru cariera de vete
rinari militari. De acum înainte ministe
riul de răsboiu se va îngriji la noi și 
în Austria de cualificația veterinarilor 
militari. Ministeriul de răsboiu va sus
ținea pe spesele sale 20 tineri în școala 

Superioară de veterinari din Viena și 
10 tineri în școala superioară de vete
rinari din Budapesta, pentruca aceștia 
să între apoi ca veterinari în servi
ciul armatei. Tinerii aceștia vor ședeă, 
atât la Viena cât șî la Budapesta, la 
un loc și vor fi tractați ca șî cei din 
academiile militare din Viena și Wiener- 
Neustadt. Taxe școlare nu vor plăti și 
gratis vor primi șî diploma. Sunt deo- 
bligați însă să servească cel puțin 7 
ani în armată. La aceste locuri gratuite 
pot concură tineri cari n’au trecut de 
20 de ani, necăsătoriți, și cari au dat 
examenul de maturitate la vr’un gim
naziu sau școală reală. Cererile de 
primire sunt a-se trimite până la 20 
August n. și anume: pentru Viena la 
ministeriul comun de răsboiu, ear pentru 
Budapesta la comanda corpului 4 de 
irnnată din Budapesta. Petiția trebue 
instruată cu următoarele documente: 
atestat de cetățenie, carte de botez sau 
atestat de naștere, atestat pentru do
vedirea juniei, atestat de moralitate, 
atestat de vaccinare, toate atestatele 
de pe clasele ultime ale gimnaziului sau 
școalei reale, unde au absolvat studiile, 

și testimoniul de maturitate, precum șî 
o declarațiune, prin care concurentul 
se obligă a servi 7 ani în armata co
mună ca veterinar.

Portretul D-lui Or. D. P. Barcianu. Co
mitetul central al Reuniunii rqmâne 
de agricultură din com. Sibiiu a hotărît 
să procure pentru localul Reuniunei 
portretul în oleiu al decedatului Dr. 
D. P. Barcianu, fost vice-president al 
Reuniunei. Pentru acoperirea speselor 
s’a deschis colectă publică.

Școala comercială română din Brașov. 
Am primit raport despre mersul școalei 
comerciale superioare române din Bra
șov pe anul școlar 1904 5. Școala 
aceasta e singura școală comercială 
română la noi și există de 36 ani. în 
anul școlar 19045 au funcționat la 
școala această 10 profesori și un catihet 
pentru școlarii gr. cat. Au dat cu succes 
examenul de maturitate 24 absolvenți. 
La începutul anului au fost înmatri
culați 94 școlari și anume 92 Români 
(82 gr. or. și 10 gr. cat.), 1 German și
1 Izraelit, din cari 75 au fost promovați 
definitiv în o clasă mai superioară. 
Premiați au fost numai 2 școlari din 
clasa I. comercială, cari au avut din 
toate studiile foarte bine». Școlarii au 
fost organizați în societate de lectură, 
care societate are o avere de 1750 cor. 
95 bani și bibliotecă de 449 volume. 
Societatea a ținut 16 ședințe literare, 
în fruntea anuarului, ce l-am primit 
despre mersul școalei, se află 2 lucrări 
pedagogice și anume: «Cum putem 
împedecâ minciuna la elevi» de direc
torul Arseniu Vlaicu și «Reforma 
sistemului actual de învățământ» de 
Nicolae Sulică.

Trigemeni cununați în aceeași zi. în 
comuna Plugova din Comitatul Caraș- 
Severin s’au întâmplat în una din zilele 
trecute 3 cununii minunate. Fiii trige
meni ai văduvei Elsa Krumfort, 
mare proprietară, cari s’au născut la 
14 Iulie 1880, s’au cununat deodată 
chiar în ziua nașterei lor, ducând la 
altar 3 fete din familii fruntașe. Bise
rica a fost prea mică a cuprinde în 
sine atâția oaspeți, câți au venit să fie 
de față la cununiile interesante, cum rar 
se văd. Au venit șî din Băile Erculane 
șl din Orșova mulți oaspeți.

încassările căilor ferate ungare. Căile 
ferate ungare, în lungime de 8047 kilo
metri (cu 13 kilometri mai mult decât 
în anul trecut), au încassat în luna 
Iunie dela transportul de persoane și 
mărfuri 17 milioane 100 mii coroane, 
cu 360 mii 260 coroane mai mult decât 
în Iunie anul trecut. In prima jumătate 
a anului 1905 s’au încassat cam 106 mi
lioane coroane, cu peste 4 milioane cor. 
mai mult decât in prima jumătate a 
anulai 1904.

Petrecere de vară. Comitetul despăr
țământului «Reghin» ai «Asodațiunei 
pentru literatura română și cultura po
porului român» aranjază din incidentul 
adunării generale a despărțământului, 
la 10 August st. n., petrecere de vară, 
spre scop filantropic.

Emigrațiunea în săptămâna trecută. 
Săptămâna trecută au sosit la New- 
York 1956 emigranți din Ungaria, 
și anume: 235 Maghiari, 776 Slovaci, 
277 Șvabi, 652 Croați și 16 Români. 
Dintre emigrații români 4 s’au așezat 
in statul Pennsylvania, 10 în Ohio și
2 în New-Yersey.

Expoziție de poame în Mercurea. Reu
niunea română de agricultură din corn. 
Sibiiu arangează la 27—30 Octomvrie 
n. 1905 în Mercurea expoziție de poame, 
struguri și derivatele lor, la care însă 
se vor primi șî producte din toți ramii 
economiei. Pentru zilele în cari va fi 
deschisă expoziția, se vor ținea în 
Mercurea diferite întruniri și se vor 
aranjă serbări, ca astfel cât de mulți 
să cerceteze expoziția.

Lovit de fulger ... pe amvon. Un tinăr 
teolog, Paul Gombos, în etate de 23 
ani, a fost trăsnit în biserica din Emâd, 
chiar pe când ținea predică poporului 
adunat. Paul Gombos a murit mo
mentan.

Anarhist în Ungaria. La gara din 
Bichiș-Ciaba a fost deținut anarhistul 
Petru Weils Ierrensohn, originar din 
Copenhaga. Despre acest anarhist se 
crede, că a fost complice la atentatul 
comis deunăzi la Paris contra regelui 
Spaniei. Luat la întrebări, n’a voit să 

dea nici o deslușire, atâta însă a zis, 
că nu-i anarhist.

Viață lungă. Zilele trecute a murit în 
comuna Alsd-Kosăly din Bihor moș
neagul Dumitru Prun dus, care s’a 
născut în 1785, deci a trăit 120 ani. 
Primadată s’a căsătorit în etate de 50 
ani, ear acum erâ căsătorit a 4-a oară. 
Moșul Prundus n’a fost niciodată bol
nav și pănă la moarte erâ în stare să 
rupă de genunchi gătejii adunați din 
pădure, și să spargă nuca cu dinții.

A apărut:
Album de brodârii ți țesători resânești. 

compus și editat de Minerva Coama. 
Proprietatea Măriei Cosma. Quart 
mare, elegant compactat, cu XXI foi 
artistic executate. Prețul 16 coroane.

A V I Z.
Domnii bărbați de încredere și toți 

acei domni, cari au primit prospectul 
cu lista de înscriere la „Industria", 
proiectatul institut industrial-economic, 
societate pe acții în Deva, sunt șî pe 
această cale recercați a-și retrimite 
listele provăzute cu subscrieri originale 
și banii încassați. Cu bucurie constat, 
că — deșî partea cea mai mare a liste
lor nu ni-s’a înapoiat — din listele, ce 
le avem, am constatat că aproape întreg 
capitalul social de 100.000 coroane, îm
părțit în acții de câte 100 cor., e deja 
semnat. înființarea acestui institut de 
mare importanță generală e deci deplin 
asigurată.

Subscrierea de acții noui e po
sibilă pănă la adunarea generală, care, 
amăsurat legii comerciale, în 2 luni 
dela încheierea trecută la 15 Iulie 1905 
a subscrierilor de acții, negreșit se va 
țineâ Duminecă la IO, ori Joi la 74 
Septemvrie 1905. înprotocolându- 
ni-se firma, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
la 1 Octomvrie 1905 vom începe șî 
lucrarea institutului.

De cumva subscrierile prelungite 
pănă la adunarea generală — judecând 
după interesul general — vor întrece 
cu mult suma proiectată de 100.000 
coroane, vom urcă capitatul social la 
200.000 coroane, spre binele institutului 
și întru ajungerea șî mai sigură a mă
rețelor scopuri social-economice, ce el 
urmărește.

Deva, 20 Iulie 1905.

▲sgsK A Xxcri m p.„ 
membru fundator, 

laițtaior al «Industriei*.

VARIETÂTI.•

Unde’s oamenii mai cruțatori 
Un om învățat s’a pus să socotească 
câți oameni din diferitele țeri ale Eu
ropei au bani depuși la bănci, bani 
albi pentru zile negre, și a aflat, că în 
Dania din 100 locuitori 51 au bani de
puși la bănci, în Suedia 36 din 100, în 
Norvegia 32, în Belgia 30, în Franța 
29, în Prusia 27, în Anglia 26, în 
Olanda 26, în Italia 19, în Austria 19. 
în Ungaria numai 7, în Rusia numai
3. Va să zică în Ungaria din 100 lo
cuitori numai 7 au bani puși cu 
dobândă la bănci și numai Rusia 
stă în privința aceasta mai slab decât 
Ungaria. învățatul, despre care scriem, 
a socotit șî sumele depuse la bănci 
spre păstrare și a aflat în Prusia 7 
miliarde și jumătate coroane, în Anglia 
peste 4 miliarde, în Austria aproape 
4 miliarde, în Franța 3 miliarde și ju
mătate, în Rusia 2 miliarde.

Oameni cari umblă cu capul 
gol. în London s’a înființat o societate, 
care are de scop să îndemne lumea a 
umblă numai cu capul gol, fie ploaie, 
fie vânt sau căldură. Ei zic, că pălă
riile și clăbețele, ce le poartă oamenii 
pe cap, produc dureri de cap, fac capul 
pleșuv, ba scurtează șî vederea ochilor. 
Societatea asta are mulți membri în 
Anglia și câștigă zi de zi membri noui.
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» de mijloc — 3 50
Paie................................ — 2 —
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră . — 4 40

» de Petroșeni . — 4 —
Oloiu de rapiță — 80 —
Lumini de stearină — 80 _

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

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

Condițiunile de primire
la școala civilă de fete cu internat 

din Arad.
Se aduce la cunoștința Onoratului pu

blic, că înscrierile la școala civilă de 
fete cu internat din Arad pentru anul școlar 
1905|6 se vor face în zilele 1—10 Septemvrie 
(19—28 August a. c. )în cancelaria direcțio
nală a institutului (Strada Deâk-Ferencz 
Nr. 27).

Părinții vor face însă corect, dacă fie 
în scris, fie în persoană își vor anunță 
fetițele spreprimire încă de mai 
n a i n t e, începând cu ziua de 1 August 
(19 Iulie) adresându-se în această afacere 
Doamnei Iudita Secula n. Truția, care 
își va aveâ oarele oficioase în internat în 
fie-care zi dela 9—11 a. m.

Tot în zilele de 1 —10 Septemvrie n. 
se vor face și eventualele examene de 
primire.

Taxa pentru internat e 320 cor. pe 
anui întreg școlar, care este a se plăti 
anticipativ în rate treilunare.

Pentru această taxă elevele primesc: 
’.. Ir «tracțiunea prescrisă pentru clasele 

I—LV civile, educațiune religioasă-morală, 
deprindere in conversația română, maghiară 
și germană, apoi instrucțiune în economia 
casei, găurea bucatelor, croit și cusut.

2. Locuință în odăi bine îngrijite, pro- 
văzu:e cu mobilele necesare.

3. Vipt întreg și anume dej un (cafea cu 
lapse). prânz (două piese, iar Dumineca 
și în sărbători 3—4 piese) și cină (două 
piese;.

4. Spă.at. luminat, încălzit și tot la 
două săptămâni baie.

Afară de taxa de întreținere elevele 
interne mai au a solvi taxă de 10 cor. 
pe an pentru medic, pentru care 
taxa elevele interne vor primi, în caz de 
lipsă. îngrijire medicaia și medicamente.

Pentru î n s t r u c ț i a la pian se plă
tește lunar o taxă de 10 cor. (3 oare la 
săptămână).

Atât elevele interne, cât și cele ex
terne vor plăti la prima înscriere 5 co
roane taxă de înscriere.

Eievrie externe vor piăti didactru 50 
cor. p-» an. care asemenea se va solvi an
ticipativ în rate treilunare,

în clasa I-a civilă se primesc 
eleve, cari dovedesc prin atestat școlar, că 
au absolvat cn succes 4 clase elementare 
ori apoi dovedesc pe baza unui examen de 
primire, că sunt bine orientate in materia
lul de învățământ prescris pentru clasa a 
IV a elementară. în celelalte clase 
se primesc eleve, cari dovedesc prin ate
stat școlar, că au absolvat cu succes clasa 
premergătoare. Absolventele clasei a Vl-a 
elem. se vor primi în clasa a Il-a a școa
lei civile pe baza unui examen de primire.

Elevele, cari se înmatriculează pentru 
primadată la școală, afară de atestatul 
școlar din clasa premergătoare, au să 
producă atestat de botez și certi
ficat de revaccinare,
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Fiecare elevă internă are sa aducă cu I 
sine: 1 saltea de lână rnadraț . 1 covorel 
lângă pat, 2 perine cu 4 fețe. 1 plapomă 
cu 2 cearșafuri de desupt lepedee) și 2 
acoperișe de pat cav-rture albe; 6 bucăți 
de rufe, âchimturi din fiecare și anume: 
6 cămeși. 6 catnisoane, 6 pantaloni, 6 pâ- 
rechi de c.orapi, 4 rochițe, 12 batiste, 6 
ștergare. 3 șervete, toate cu monogramul 
propriu, tacâmuri: cuțit, furculiță, lingură 
mare ș; linguriță, 2 pahare (unul pentru 
dinți șt unul pentru beut), 1 lighean (lavor), 
3 cârpe pentru șters ligheanul, perie de 
cap, de dinți și de haine, peaptăn și foar- 
feci. două haine de port și una de «erbă- 
toare, 4—6 șorțe, 1 haină de iarnă (palton), 
1 pălărie și două părechi de ghete.

Afară de acestea fiecare elevă (internă 
ori externă) are să fie provăzută cu reovi- 
zitele necesare de învățământ, scris, muzică 
și luoru de mână. Pentru lucru de mână 
se poate depune o mică sumă (câteva co
roane), asupra căreia va avea fiecare o 
cărticică de notițe, purtându-și socotelile 
proprii în regulă.

Elevele la înscriere au să 
de părinți sau îngrijitorii lor.

Despre uniformă, care va 
și corespunzătoare, se va îngriji 
ulterior.

Prelegerile se vor începe nesmin
tit cu 10 Septembrie n. a. c. și dela acest 
termin înainte elevele vor putea fi primite 
numai prin Conzistoriul diecezan.

fi modestă 
direcțiunea

&r. Constantin 3gnea,

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul44,

Piața Isabella.

Q;

fie însoțite

Nr. 121 (x —-14).

, ,£u$oșana”

__ Nr. 2920
of. de dare 1905.

ffufHicatiune.
Toți proprietarii de vii, în in

teresul lor propriu, sunt provocați 
ca teritoriile sădite cu viță ameri
cană, întru cât ar fi vre-o parcelă 
complet sădită, să le anunțe cel 
mult până la finea iunei August 
st. n. a. c. la oficiul de dare opidan.

Lugoj, 25 Iulie 1905.

p. p. 25 (i-i) T Chiritist,
Șeful oficiului de dare opidan.

IDeslușiri și mai amănunțite se pot gâ 
cere dela direcțiunea școalei (Arad, strada Ș
Deâk-Ferencz Nrul 27). . fa?

Când comunicăm toate acestea Onora-. @ 
tului public, totodată îl încunoștiințăm, că I 
Conzistoriul nostru plenar a decis a aduce ■ 
jertfe foarte mari pentru ridicarea la ni-; 
velul dorit a acestei singure școale, 
civile de fete de confesiunea gr.-! 
or. română în întreaga noastră Metro- 
polie, și că, în considerarea importanței ce 
o are creșterea fetițelor pentru biserica 
noastră națională, prin factori competenți 
s’a pus baza la ridicareaunuinou 
palat pe sama acestei școale.

Și pănă atunci însă ca directoară a 
internatului încopeiat cu această școală a 
fost numită Mult Venerata Doamnă Iu- 
dita Secula n. Truția, care își va 
validitâ bogatele experiențe intru condu
cerea tinerilor mlădițe din internat, ear 
director de studii a fost numit cunoscutul 
pedagog român Dr. Petru Pipoș, fiind 
pe lângă dânsul angajate cele mai bune 
puteri didactice cu toată cvalificațiunea 
recerutâ.

între astfel de împrejurări instruarea 
elevelor se va putea face cu cele mai fru
moase rezultate, ear în internat se va pune 
deosebită îngrijire pentru creșterea reli- 
gioasă-morală a elevelor, precum și pentru 
instruarea lor temeinică în economia cas
nică, gătirea bucatelor, croit și cusut.

Cerem în temeiul acestora încrederea 
Onoratului public, și cu deosebire pe cre
dincioșii diecezei noastre îi rugăm 
înscrie fetițele ia școala noastră din

Arad, în 16|29 Iulie 1905.
Consistoriul gr.-or.

din Arad.

I

institut de credit și economii
ca societate pe aeții în Lugoj.

Anul fondării 1889. | Capital social 300 000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre fxu.orifi.ca.re

--------------------- —- 1,500.000 Oox. —-------------------------  

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii cu 3 eventual eu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7 —8u/0, primește 
depuneri spre fructificare farâ anunț cu 4 °/n, cu anunț 5°/0 .

Darea după interese o solvește Însuși institutul.

Nr. 8. x—38. Direcțiunea

e a o
i

rom. i

Nr. 149 (3—1)

să-și 
Arad.

So Iviri în
— rate — 
se admit.

BilzNaturheilbuch

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general: 

^Reformschriflsteller^ 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

£)•

TIPOGRAFIA
I
I

Premiată în Arad 

la 1890.

Premiată în Timișoara 

la 1891. -3-

... X

Acei pictori cari voesc a reflecta 
la zugrăvirea bisericei gr. ort. rom. 
din Hv£efi.acLia,, să binevoească 
a se adresă pentru informațjuni 
mai detailate la președintele comi
tetului parohial dl Ion Popoviciu, 
mai consult însă e a se înfățișă în 
persoană la numitul domn.

1

Cel mai excelent sfetnic în toate 
ru casă și familie. 

■ casă, infalibil și 
i să nu lipsească 

care se cetește 
Red. (x G.)

cazurile de boală pent.i 
Cel mai bun medic de 
practic. Cartea aceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

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

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 —

■■ ..
t cu vm și sirup este ■
apa minerala I
.1^ - ------------------- I

I

I 
»

pe beut este „Isvorul M-Solymos“ neprețuit b

Cea mai bună și mai eflină apă 
de amestecat cu vin și sirup este

de Pauliș —
(Maros-Solymos)

Apa «Isvorului M.-Solymos» (Apă 
minerală de Pauliș) este una din primele 
din cauza gustului foarte plăcut, a marelui 
conținut da acid carbonic liber și este ex
celentă ca apă de 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 
1 .................
și compoziția foarte fericită.

Budapesta, 3 Martie 1903.
Or. Hanko Viimos, 

chemic practic
profesor de chemie la școala reală de 
stat din c. II al Budapestei, membru 

al Academiei maghiare.

I»»
I>

Nr. 138 (10-7). |

Depozit Lugoj: Traian P. Pâcz, băcănie.
Direcția Deva: comitatul Hunedoara.

11662/905. tkvi szâm.

Ărveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 

hatosâg kozhirre teszi, bogy Dr. Vaiean 
Aurel lugosi lakos vegrehajtatdnak Szirbu 
Gavrilla vegrehajtâst szeuvedo elleui 80 
kor. toke, ennek az 1905. evi mârczius ho 
25-tbl jâro 5°|0 kamatai, 23 kor. 40 fill 
per es vegrehajtâsi mâr megâllapitott koit- 
segek es ezennel 13 kor. 30 fill.-ben 
megâllapitott ârveres keresi, valamint a 
megfelmerulendo koltsegek behajtâsa veget:. 
tovâbbâ C. 12 sorszâm alatt 12 korona 60 
fiii, koltseg erejeig, Szirbu Peter javăra 
vegr hajtâsilag bekebelezett kOveteiesek 
behajtâsa vegett is, Szirbu Gavrilla leu- 
kusesti lakos vegr<-hajt âst szenvedbnek a 
lugosi kir. torveuyszek mint tkvi ha:o>â^ 
veriîietehez tartozo Leukusest kozseg s6 
szâmu A. I 1 3 sorszâtn alatt foglait
kngatlansâgat egeszben az egyidejuleg 
kibncsâjtott ărveresi feltetelek ertelmeb? . 
osszesen 818 kor. kikiâitasi ârbau az

1905 evi okt. ho 3-ân d. e. 10 orakor

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Cine se interesează de răsboiul actual 

din Extremul-Orient și dorește să aibă o 
icoană fidelă despre poporul iaponez, să 
procure cartea acum apărută:

de Mihail Gașpar.
Prețul 1 coroană 50 bani.

Volum elegant, tipar fin!
Comandele se pot face la autor Mihail 

Gașpar diacon, Lugoj.
Portul postai îl plătește autorul.

CAROL TRAUNFELLNER
în Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului

primește spre efeptuire w -w w ww -ft®

tot felul de tipărituri
... cu prețurile cele mai moderate.

Comande! e din afar’ se efeptuesc în timpul cel mai scurt

Leukusest kbzseghâzânâl nu-gtartando nyi.- 
vânos ârveresen a Lgtobbet igeronek szuk 
seg eseten a kikiâitasi âron aloi is elfogj . 
adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bănat- 
penziil az ingatlanok kikiâltâsi ârâna^ 
2O°/o-ât keszpenzben vagy ovadekkepes er- 
tekpapirokban a kikiildolt kezehez letenn. 
vagy az annak elozetes biroi letetbe helye- 
zeset tanusito szabâlyszerîi elismerveny 
âtszolgâltatni.

Vevo koteies a vâtelâr egyharmad 
reszet az ârveres jogerore emelkedese nap- 
jâtol szâmitott 30 nap alatt, a mâsodik 
‘/s-reszet ugyanazon naptol szâmitott 60 
nap alatt, a harmadik ‘4 reszet ugyaucsak 
az ârveres jogerore emelkedese napjâtdi 
szâmitando 90 nap alatt es az ârveres 
napjâtol jâro 5°/0 kamataival szabalyszer; 
leteti kârveny mellett a lugosi kir. âiiam- 
penztârmint biroi leteti penztârba befizet

A bânatpenz az utolso reszlet: e fog 
I beszâmittatni.

A megâllapitott ărveresi fe,t«:e.e& 
j a hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hat->-

V sâgnah ugyszinten Leukusest kozseg ele. a- 
i rosâgâpâl vagy a biroi kikuldbttne: meg^ 

: tekintl|et6k.
7/ i ’ r

Ai elrendelt ârverest a fobetetui szol- 
gâlo Leukusest kozsâg 96 szamu tjkv C 

i Iapjân feljegyezui țendeli.
Lugoson, 1905. evi jul. ho 7-en.

Or. Râoz, 
kir. tszeki al bird.

I

/

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.
Nr. 148 (1-1)


