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Presei șo vi niște ce stă în ser

viciul majorității dietale coalizate 
îi place să prezente actualul con
flict critic drept o lupta vehementă 
între Coroană și Maghiari. De aici 
rezultă, că de luni de zile sunt tim
brați toți acei politiciani maghiari, 
cari nu s’au înhămat la carul coa- 
lițiunei, drept niște inconștienți, tră
dători de neam și patrie și slugi 
vândute Coroanei, cari trebue să 
fie dați afară din sinul poporului 
maghiar, cum se dedeau odinioară 
afară din societate cei leproși.

Evident că distincția aceasta 
este eronată, căci din punctul de 
vedere al șovinismului nu înțelegem 
de ce să fie mai buni Apponyi, 
Kossuth și Andrâssy, decât Tisza 
și Fejârvăry. Sunt șoviniști de cel 
mai greu calibru și unii și alții și 
dacă astăzi se prezentă atât de 
acut conflictul între unii și alții, 
este numai că unii tind spre reali
zarea scopurilor lor chiar și cu 
prețul umilirii Coroanei, precând 
ceilalți țin că tocmai în bine înțe
lesul interes al scopului ce urmăresc 
este să păstreze intactă vaza și 
autoritatea Coroanei, de care au 
trebuință așâ mare în acțiunea ne
norocită de a unifică în mod arti
ficial populațiunea polinaționalâ a 
țerii,

Dar nu este treaba noastră să 
ne amestecăm în această luptă 
vehementă și a luă poziție pentru 
unii sau alții, căci glasul nostru 
este luat în deșert de ambele tabere 
și noi nu ahtiăm la rolul celui ce 
strigă în pustiu. Vor vedeâ cei im
plicați în lupta vehementă cum se 
vor descurcă.

Dacă totuși facem noi această 
distincție o facem pentru a feri

FOIT* „MAFKLIII.lll-.

PACE.
— Schiță istorică —

De Sorin.

Foiță originală a «Drapelului».

(4) V.

Zorile aflară pe Moldoveni la lo
curile lor. Pădurița mică gemeă de 
greutatea celor 10,000 de oameni. Dru
mul Sultanului ducea tocmai pe sub 
pădure și lângă drum Părăul Alb 
alergă voios la vale, printre petrile 
resfirate într’ânsul. Din susul drumului, 
încă departe, vântul de dimineața adu- 
ceă un murmur deosebit, un amestec 
fioros de glasuri neînțelese. Erâ tabăra 
turcească ce se apropiă.

încă înainte de a răsări soarele, 
boerii își pușcară roibii, ne mai având 
lipsă de dânșii, că de scăpat nu voia 
nici unul să audă. Pedestri cu săbiile 
trase steteau acum în marginea pă
durii, așteptând dușmanul. Numai ceata 
de 300 de feciori a lui Nicolae Brateș, 

publicul nostru de falza cre
dință — ce ușor se poate strecură 
și în șirele noastre prin produsele 
presei șoviniste — anume de cre
dința, ca și când de fapt ar fi aici 
vorba de un conflict între Coroană 
și Maghiari și prin urmare ui-s’ar 
impune nouă datoria de a ne 
declară, că în aceste zile de grea 
cumpănă pe ce parte să ne ală
turăm : pe partea Coroanei ori pe 
partea Maghiarilor?!

Nimic mai falz și mai eronat 
decât a prezentă poporului nostru 
astfel chestiunea!

Considere șoviniștii coalizați cum 
le place lupta lor, c.onsidere-o ca 
luptă a Maghiarilor contra Vienei, 
noi nu o putem consideră așa! 
Pentru noi situația este de tot clară, 
căci în ochii noștri se hărțuesc 
de prezent două tabere șovi
niste, egal de dușmănoase intere
selor de viață ale poporului nostru. 
Și prin urmare noi nici u’avem să 
ne amestecăm în această luptă și 
n’avem să luăm partea uneia sau 
alteia din tabere.

Pentru noi Tisza este tot așa 
dușman al existenței noastre na
ționale și al drepturilor ce ne revin 
deja dela fire ca naționalitate al
cătuitoare de stat în țeara care ne 
este patrie, ca și Andrâssy, Kos
suth și Apponyi, căci și unul și 
altul este condus de nenorocita 
idee, că existența Ungariei depinde 
dela utopistica unificare de rassă 
a întregei populați uni a țerii.

Ba lupta ce se dă de cele două 
tabere mari se dă direct în sar
cina noastră. N’avem decât să 
ascultăm cum motivează conducă
torii celor două tabere poziția ce 
au luat-o.
stăteă dinstis de pădure la loc deschis, 
călare, în fața dușmanului. El cu fe
ciorii lui voiau să moară călări, în 
lupta care le-a fost dragă.

Și cum băteau razele de soare în 
hainele lor roșii, scliporând pește to
poarele grozave, păreau ca șî o ară
tare din povești.

Voevodul, care-i priviă de pe col
nicul umbrit de stejarul uriaș, își simți 
ochii deodată umplându-se de lacrămi. 
Prin mintea lui trecură ca fulgerul 
luptele de glorie, domnia lui de aur în 
Moldova. Și acum toate se vor sfârși, 
în jurul lui eră un singur om, Mirza, 
fiul lui Stanciu. Pe fața lui tinără ra- 
nele aduse dela Nistru încă nu se vin
decaseră. Spre dânsul se întoarse 
Voevodul.

— Mirzo! să nu-ți tremure mâna. 
Când dușmanul va răsbî peste ai mei, 
tu să isbești, nu vreau să râdă Moha
med de mine. Se cade ca odată cu țara 
să cadă șî capul Domnului ei! Mirza 
plecă capul și strânse în mâni mânerul 
junghiului.

Un nouraș de colb se arătă pe 
drum, și peste puțin un călăreț de-al 
lui Brateș se opri ca fhlgerul înaintea 
Voevodului, strigând :

— Măria Ta! încă o vălceă și sunt 
aici. Eu merg și’mi iau locul. Și dis
păru precum a venit. Prin desișul pă
durii trecu un freamăt zizăitor; s’au 
întins săgețile în arcuri.

Apponyi reclamă independența 
Ungariei, separarea armatei și teri
toriului vamal și stabilirea unei 
uniuni personale între actualele 
două părți ale Monarhiei direct 
pentru a ne putea mai ușor 
absorbi și asimilâcu rassa ma
ghiară, ear Tisza renunță de-o- 
c am dată la aceste separări și la 
consecvențele lor firești numai în 
scopul ca politica de gu ver na
me nt să dispună contra noa
stră de puterea întregei Mo
narhii, convins fiind că o Un
garie desfăcută de Austria și lip
sită de ajutorul puterii comune a 
Monarhiei nici când n’ar fi pu
tut face așa mari progrese în 
privința maghiarizării țerii 
cum a reușit să facă politica de 
guvernament de pănă acum, răzi- 
mată pe forțele ce le punea Unga
riei la dispoziție sistemul dualist 
al Monarhiei.

în scopul lor final sunt deci 
ambele tabere combatante de acord 
și numai în priviuța modului de 
procedare se ivesc contraste așă 
acute.

Ar fi deci pentru noi egal cu o 
sinucidere națională dacă ne
am lăsă seduși de frazeologia lup
tei și ne-am declară pentru una 
sau alta din aceste tabere.

Nu! Noi n’avem să ne lăsăm 
prinși cum s’ar zice — «în le- 
gău» nici de unii și nici de alții, 
ci trebue să persistăm liniștit pe 
punctul de vedere de pănâ acum 
al partidului nostru național, de a 
face politică națională r o - 
mânească și nimic altceva!

Tocmai precum a fost fatală 
pentru noi odinioară tendența unei 
fracțiuni din sinul nostru de a sub- 
ordonă sub fraza sforăitoare a «po-

Dinspre dușmani sgomotul deveniâ 
din ce în ce mai mare, glasurile eșiau 
la iveală.

Deodată în vârful dealului din față 
apărură Spahii în hainele lor albastre. 
Un strigăt puternic cutremură văile, 
când dădură cu ochii de ceata lui Bra
teș. în pădure Românii așteptau în 
tăcere să nu-i bănuiască nimeni.

Stefan cum văzu dușmanii se în
toarse din nou cătră Mirza, zicând :

— Să-ți faci datorința !
Mirza dete din cap.
Spahiii sloboziră frânele cailor, 

țintă spre Moldoveni. Dar cum ajun
seră în dreptul pădurei, ca isbiți de o 
mână nevăzută, sute dintr’ânșii se pră
bușiră la pământ. Aerul erâ plin de 
zbârnăirile săgeților, ce le trimeteau 
Moldovenii din desișul arborilor. Toate 
ținură însă numai o clipă. în cealaltă, 
ceata lui Brateș își ridică cușmile în 
vânt și din 300 de guri plecă ca un 
uragan ucizător deodată strigătul: 
Trăiască Moldova !

Roibii isbiți în slăbini o rupseră 
înainte, și după o altă clipă vitejii tă- 
bărîră ca îngerii morții peste dușmani. 
Măcelul se începu, dar numai pe dru
mul mare. în pădure domniă liniște, 
numai roiul ucigător de săgeți povestiâ 
oștirea ascunsă într’ânsa. Așâ eră po
runca : să-l lase pe Brateș să moară 
cu vitejii lui, și voința muribundului 
pentru Român e totdeauna sfântă. 

liticei tradiționale» interesele noa
stre de viață națională pretinselor 
interese ale Curții din Viena, tot 
așâ ar fi în «situația schimbată» 
de tot fatal, dacă unii din sinul 
nostru s’ar lăsă seduși de frazele 
ce se debitează de prezent în jurul 
așâ zisului «constituționalism», a 
sprijini una ori alta din taberele 
combatante. Și mai fatală ar fi 
miopia acelora, cari acceptând falza 
apreciare a situațiunei profesată de 
presa șovinistă din serviciul majo
rității dietale coalizate, s’ar declară 
fie pe partea «Coroanei» contra 
«Maghiarilor», fie pe partea «Ma
ghiarilor» contra «Coroanei».

întregul conflict constituțional 
nu este decât urmarea firească a 
nenorocitei politice de stat din 
trecut, care a sutinat în mod arti
ficial șovinismul pe toate terenele 
vieții publice. E numai firesc, dacă 
a sosit vremea ca șovinismul alin
tat și giugiulit în fel și formă să 
crească peste capul conducătorilor 
vieții publice din Ungaria.

Astăzi văd doar și oamenii mai 
puțin versați în ale politicei, că nu 
conducătorii vieții de stat stăpâ
nesc și înfrânează după trebuință 
șovinismul, ci că acești conducători 
sunt stăpâniți și tăvăliți spre abis 
de șovinismul care le-a crescut 
peste cap!

Ear dacă noi pănă astăzi am 
știut să ne susținem nealterată in
dependența politicei noastre 
naționale, isvorîtă din cea mai 
curată iubire de neam, lege și mo
șie, ar fi păcat strigător la cer dacă 
așâ din senin am părăsi această 
cale dreaptă și sigură.

----------------------------------------------- .«;• --------------- -------------------------------- .... -

Oștile dușmane se împingeau în- 
nainte, mânate de ochii poruncitori și 
încruntați ai bătrânului Sultan, care 
încunjurat de un zid de aur, priviâ 
încruntat la lupta din vale, cum se 
mână turma la căsăpie ; Brateș luptă 
în frunte tăcut cum îi eră firea. Mâna 
se ridica și cădeă ca o mașină bine 
întocmită, luând cu fiecare cădere o 
viață de pe pământ. Ear ceilalți fă
ceau asemenea.

Strigătele înfiorătoare, pocnetele 
de sânețe și bubuitul surd al tunurilor, 
ai căror plumbi legați cu lanțuri se
cerau ceata bravilor, umpleau aerul 
de groază. Vitejii însă luptau înainte, 
tăcuți, treji, îngrozitori.

Sultanul, care nu-și mai luă ochii 
de pe învălmășală, rotindu-i spre pă
dure, dădu de figura lui Stefan, care 
șl el nu-și mai luă privirea dela lup
tători.

în clipa în care-1 ochi Mohamed, 
zidul de aur al ienicerilor se șî puse 
în mișcare.

Ienicerii năvăliră în pădure, unde-i 
opri zidul Moldovenilor. Tabăra mos- 
limă scoase un strigăt de turbare, 
când se văzu dușmanul ascuns, prin 
ploaia de săgeți.

Măcelul deveni acum general, în
fricoșat.

Pe de o parte armiile turcești, mâ
nate de porunca năpraznicului subju- 
gător de neamuri, se asvârliau nebune



Partidul național român din Bucovina 
a ținut zilele trecute întrunire politică 
la Cernăuți, în care a fost ales presi
dent al partidului național român dl 
Modest cav. de Grigorcea, vice- 
presidenți dnii Dr. G a i n a și Simion 
Ci ol ac. A fost proclamat apoi candi
dat de deputat în camera din Viena 
pentru districtul Cernăuților — devenit 
vacant prin repășirea dlui Dr. Florea 
Lupu, ales president al bancei țerii — 
dl Dr. Aurel On ciul. Adunarea a 
votat apoi mulțămită deputaților ro
mâni pentru activitatea lor salutară 
intereselor române.

Guvernul și socialiștii. Ministrul de 
interne Kristdffy a primit Joi la 
sine o deputăție a partidului social
democrat din Ungaria și le-a spus, că 
el încă e aderent al sufragiului 
universal secret și, dupăce va fi 
absolvat din postul greu de ministru, 
se va iuptâ cu toată puterea pentru 
reforma parlamentară pe baza dreptu
lui electoral universal și secret, care 
să fie exercitat în fiecare comună.

Bănffy contra uniunei personale. 
Foaia lui Bănffy «Pești Hirlap» arată 
pericolul, ce vine de acolo, că partidul 
kossuthist se întărește tot mai mult cu 
noui membri și astfel e de temut, că 
acest partid — care tinde tot mai mult 
la uniunea personală — va ajunge șl 
fără alegeri noui în majoritate. Foaia 
lui Bănffy își exprimă deci dorința, 
ca să se ralieze toți aderenții bazei 
dela 1867 spre a se opune tendențelor 
kossuthiste de uniune personală. în spe
cial partidul «liberal» ar aveâ dato- 
rința să conlucre pentru formarea 
unei noui majorități pe baza din 
1867 și să se alăture la partidele 67- 
iste reprezentate în coaliție. Ba chiar 
șl Fejervâry ar trebui să dorească, ca 
partidul liberal să părăsească pe Tisza, 
cu programul lui reacționar, pentru a 
salvă baza din 1867.

Rezistența pasivă. în congregațiu- 
nea comitatului B a c i c a a declarat 
deputatul Paul F e r n b a c h, că el 
pune 100.000 coroane la dispoziție, 
în caz că oficianții comitatenși nu-și 
mai pot căpătă salariile din cassa co
mitatului.

A treia și a patra anulare. Minis
trul de interne a anulat deciziunea 
orașului Cinci-Bisericiși a corn. 
Vesprim, prin cari aceste interzic 
oficianților deportarea dărilor (plătite 
de bună voie) în cassa statului și 
asentarea recruților ce se prezintă de 
bună voie la asentare.

în lupta ce le aducea moartea în mii 
de chipuri, pe de altă parte Românii, 
închinați morții, apărând cerbicos fie
care palmă de pământ.

Stefan își părăsi locul și se ame
stecă printre luptători. Arcurile sbâr- 
năiau ducând moarte cu sine, ear ghiu
lelele de tun tăbărau isbind printre cren
gile pădurii ce nu dase încă de topor.

Nicolae Brateș se vedeâ împins 
din ce în ce spre pădure. Moartea pe 
semne îl încunjură, deși o căuta în 
adins asvârlindu-se în încăerările cele 
mai dese. Bravii lui cădeau murind, 
fără nici o vorbă, fulgerați de săbiile 
strâmbe ale Spahiilor crunți, în rân
dul cărora băgaseră atâtea morți. Holda 
de dușmani eră însă atât de deasă, 
încât movilele de morți nici nu puteau 
fi luate în samă.

Pe la ameaz Spahiii se deteră în
dărăt, ca la poruncile amenințătoare 
ale agalelor să se asvârle din nou 
asupra lui Brateș, mai crunți, mai 
turbați ca mai înainte.

De cinci ori calul lui Brateș căzu 
lovit de lănci; și el de cinci ori se 
asvârlî pe un altul, năvălind din nou 
în rândurile dese.

Mânile oștenilor înțepeniră de atâ
tea lovituri, vitejii începeau să obo
sească. Rândurile lor scădeau văzând 
cu ochii.

Deodată Brateș, care eră în frunte 
ridică dreapta în sus, ear stânga o 
duse la capul pieptului. Fața lui, roșie

Problema partidului „liberal".
Contele Stefan Tisza a terminat 

în fine seria lungă de articoli ce i-a 
scris în «Az Ujsăg» despre actuala criză 
politică și parlamentară a Ungariei. în 
ultimul articol, datat din 26 Iulie, se 
ocupă cu problema ce-i revine — după 
părerea lui partidului «liberal» la 
soluțiunea crizei.

Partidul «liberal» a fost acuzat — 
zice Tisza — că stă în calea realizării 
dorințelor naționale, că el e cauza re
zistenței Coroanei și că, dacă partidul 
«liberal» s’ar alătură la pretenziunile 
coaliției, atunci Maj. Sa ar fi aplecat 
să facă concesiuni.

Acuzele aceste nu’s adevărate. 
Esența crizei zace în diferența ivită 
între Rege și majoritatea dietei și par
tidul «liberal» numai în acel caz ar 
fi încurajat pe Regele să se pună în 
contrazicere cu majoritatea dietei, — și 
trebue să se pună în contrazicere, — 
dacă ar fi deșteptat iluziunea că el (par
tidul liberal) e în stare a execută vo
ința Coroanei, a schimbă opinia publică 
și a rezistă cu succes coaliției.

S’a întâmplat însă chiar contrarul. 
Partidul «liberal» a declarat că nu 
poate împedecă majoritatea în validi- 
tarea politicei ei, nici nu încearcă s’o 
împedece, ci se mărginește la controla 
și critica obiectivă a situației, ba nici 
în viitorul apropiat nu-i speranță a 
ajunge partidul «liberal» la putere. Prin 
această declarație partidul «liberal» și-a 
împlinit perfect datorința constituțio
nală, partidul a pus chestiunea în de
plină lumină, că adecă «Majestatea 
Sa se află față în față cu vo
ința națională (!) formulată de ma
joritate» și că minoritatea — ori cât de 
tare desaprobă procedura majorității 
— nu e în stare și nici dispusă să se 
pună în cale acestei voințe.

Și situația nu s’ar fi schimbat în 
esență întru nimic, dacă s’ar fi alăturat 
partidul «liberal» la pretenziunile coa
liției, și partidul «liberal» prin alătura
rea sa la pretenziunile coaliției n’ar fi 
ajuns alt rezultat practic, decât că și-ar 
fi nimicit reputația morală, ar fi 
dat creditului politic și vazei națiunei 
maghiare lovitura de grație, ear duș
manilor națiunei o nouă armă în mână. 

Partidul «liberal» și-a pronunțat 
dejă convingerea sa, că stabilirea limbei 
de comandă și serviciu aparține — pe 
baza §-lui 11 al art. de lege 12 din 
1867 -- drepturilor constituționale ale 
Majestății Sale; legislativa — Regele 
și națiunea împreună — poate schimbă 
ori șl când această stare, însă partidul 
«liberal» nu dorește această schimbare, 
pentrucă răscolirea acestei chestiuni ar 
vătăma interesele mari ale națiunei.
de măcel, se făcu albă ca varul, ear 
trupul uriaș se cutremură în șea.

Spahiii scoaseră un strigăt de bu
curie.

Brateș se întoarse spre pădure, 
căutând cu ochii pe Voevodul seu iubit. 
Și când acesta, văzând cele întâmplate, 
eși în luminișul rariștei, boerul se înse
nină la față, își strânse înc’odată pute
rile, strigând:

— Măria Ta! Nicolae Brateș îți 
dorește mult noroc .... să trăiești . . . . 
Măria Ta ... . și Moldova . . . Mol . . . 
d . . o . . va-a . . să tră . . . . ias . . . că!

Eroul se rostogoli din șea ca un 
stejar trăznit.

Spahiii, năvăliră turbați spre cada
vrul de viteaz să-l răpească, să pună 
mâna pe cap, pe care l-ar fi plătit 
scump Mohamed tiranul.

Vitejii lui feciori făcură însă zid 
între el și între dușmani.

Se născu o învălmășală îngrozi
toare în jurul eroului trăznit. Și pănă 
ce unii opriau călăii, cari sbătăciau 
furios, Tudor căprarul, bătrânul copil 
credincios, îl ridică dinaintea sa pe cal 
și se repezi cu povara scumpă în pă
dure, țintă spre locul unde văzu mai 
nainte stând Voevodul.

Acolo îl coborî jos și-l așeză la 
picioarele lui Stefan.

(Finea va urmă)

-..... .....—-------------

Partidul «liberal» a rămas fidel ideei 
fundamentale a transacției dela 1867 și 
politicei lui Deâk și Andrăssy și prin 
aceasta a condus națiunea pe calea 
politicei naționale pline de 
succese. Partidul «liberal» nu se 
poate alătura acelora, cari au provocat 
lupta actuală, care e isvorul leșinului, 
al slăbiciunii, al încurcăturilor și al 
pericolelor. Destul a suferit presti
giul moral al națiunei în trecutul 
apropiat. Schimbarea cinică de 
front a lui Bănffy (acest salto 
mortale politic), cu ajutorul căruia Appo- 
nyi și tovarășii sei au trecut în tabăra 
partidului independist, și slăbiciunea 
fatală a disidenților, cari au alunecat 
pe planul pieziș al pactării cu curentul 
modern, au slăbit credința în conse
cvența politică și în prevederea nați
unei maghiare. Partidul «liberal» ar 
comite harikiri politic, dacă și-ar 
da de minciună convingerea sa.

Datorința sfântă a partidului «libe
ral» e acum a împedecă ori ce pas ne
legal, lăsând la o parte și uitând tot 
ce nu servește spre descurcarea 
p a ci n i c ă. Dacă prevederea patriotică, 
ce tinde spre rezolvarea pacinică, se 
înstăpânește în întreaga coaliție, atunci 
partidul «liberal» are să sprijinească 
noul guvern în toți pașii lui, cari vor 
fi acomodați pentru a readuce viața pu
blică în văgașul regulat, ear după aceea 
partidul «liberal» are să se susțină pe 
un nivou înalt opozițional.

E posibil însă, că numai o parte 
a majorității actuale va dori terminarea 
conflictului. Dacă această parte mai 
prevăzătoare a coaliției dă mâna cu 
partidul «liberal», pentru a se formă 
pe o nouă bază o nouă majoritate 
cu scopul de a restabili armonia 
între Rege și națiune și a asigură 
regimul parlamentar, atunci partidul 
«liberal» trebue să o sprijinească și să 
o aducă la validitare contra celor ce 
nu voesc să abată dela națiune cata
strofa amenințătoare. în această pro
blemă partidul «liberal» și Tisza nu 
vor urmări nici un interes personal.

APEL
cătră națiunea romană

De un Bomân bănățean.
Pentru adunarea materialului la 

compunerea unui ^Panteon românesc 
al tuturor Românilor inteligenți 
bănățeni*, cari prin străduințele lor, 
prin inteligența lor și prin faptele lor 
demne au contribuit și contribuesc la 
luminarea poporului bănățean, ne per
mitem a rugă onoratul public cetitor, 
ca să binevoiască a trimite la onorata 
Redacțiune a «Drapelului» fotogra- 
grafiile și datele biografice ale acelor 
bărbați luminați, cari să fie demni de 
a ocupă loc cuvenit în acest Panteon, 
care se va edita cât se poate de com
plet.

După cunoștințele noastre am com
pus alfabetice un conspect al numelui 
fiecărui literat sau literată, însemnând 
șî locul lângă fiecare nume unde este 
născut sau a petrecut, pe cât ne-a 
fost cu putință după datele cari le-am 
putut pănă acum eruă.

De se va fi întâmplat ca să fim 
trecut cu vederea pe careva literat 
sau literată, care trebue să ocupe loc 
cuvenit în acest «Panteon», ne ru
găm a-i face cunoscut numele onoratei 
Redacțiuni a «Drapelului», trimi
țând pe lângă informațiune pozitivă 
portretul și datele biografice ale res
pectivului, descriindu-i șî faptele pen
tru ce s’a binemeritat față de Românii 
bănățeni, de a ocupă loc în acest 
«Panteon».

Conspectul l-am alcătuit așă, că 
s’au pus în frunte numele literaților și 
literatelor, născuți și viețuiți în Bănat, 
apoi născuți în Bănat și viețuiți în alte 
provincii și în fine născut în alte pro
vincii, dar viețuit în Bănat.
Aaron Teodor, Lugoj. 
Ardelean George, Timișoara-Fabric. 
Andreescu Emeric, Beregsău-Fabric. 
Bojinca Damaschin Toma, Gârliștea. 
Bartolomeiu loan, Caransebeș.
Barbu Petru Dr., Lugoj-Caransebeș. 
Babeș Vichentie, Hodoniu-Budapesta. 
Babeș Victor Dr., Budapesta-București. 

Bălan Iosif, Caransebeș.
Besân Mihail, Lugoj.
Barcian Valerin Ioan, Timișoara. 
Becineagă loan.
Brediceanu Coriolan, Lugoj.
Brediceanu Caius Dr., Lugoj.
Broștean Petru, Bocșa-Brașov.
Branisce Valeriu Dr., Lugoj. "
Boroș loan, Lugoj.
Bota Moise, Lipova-Ghiroc. 
Biro-Herendeșteanul, Herendești.
Cătană George, Valeadieni.
Constantini Oravițian Dimitrie, Oravița. 
Crăciunescu George. Sat-Chinez-Belinț. 
Crăinicean George Dr., Ciclova-Roman 

(România).
Coșariu Nicolae, Chiseteu-Timișoara.
Damșa loan, Seceani.
Drăgan Maria, Câlnic.
Diaconovici Loga Constantin, Caran

sebeș.
Drăgălină Patriciu, Caransebeș.
Dreghiciu Meletie, Banat-Comloș-Timi- 

șoara.
Diaconovich Cornel Dr., Bocșa-Sibiiu. 
Dobra Alexandru Dr., Lugoj.
Grozesou Iulian, Banat-Comloș.
Grozescu Vichentie, Banat-Comloș-Lu- 

goj-
Gașpar Mihail, Lugoj.
Gruescu Partenie, Sintești-Căpâlnaș. 1 
Gozsdu Emanuil, fișpanul Lugojului. 
Gruia Liuba, redactorul «Albinei».
Gârda loan, Bega-Monoștor.
Gall Iosif Dr., Lucareț.
Ghidiu Andreiu, Caransebeș.
Hodoș Enea, Caransebeș.
Hodoș Zotti, Caransebeș.
Hațeg Ioan, Belinț-Lipova.
Ioanoviciu Constantin, Timișoara.
Ionescu Petru Dr., IazrCaransebeș. 
Iorgoviciu Brancovan Paul, Vărădia. 
Iovița loan, Jadaniu-Budapesta.
Ionaș loan, Sintești-Caransebeș.
Iana Aurel, Măidan.
Iorgoviciu Iosif Dr., Vărădia-Arad.
Ieremie Petru, Câlnic.
Joandrea George, Lugoj.
Jurma Ambrosie, Batta.
Jurca Corneliu Dr., Lugoj.
Luca-Călăcean, Timișoara.
Liviu Andreiu, Lugoj.
Lupulov Petru, Timișoara-Fabric.
Lazarescu Pavel, Jadaniu-Lipova.
Logofăt loan, Timișoara. 
Lungu-Puhallo Emilia, Timișoara-Fabr. 
Lauran Luca Dr., Banat-Comloș.
Lupulescu loan, Herendești-București.
Loga Vasilie, diaconul dela Srediștea- 

mare.
Marcu Ioan, Bocșia-română.
Maniu Vasilie Dr., Lugoj-Bucuresci. 
Mangiuca Simeon, Oravița.
Murgu Eftimie Dr., Rudăria-Buda.
Mocsonyi Andreiu.
Mocsonyi Alexandru Dr., Birchiș.
Marienescu M. Atanasie Dr., Lipova- 

Sibiiu.
Micu Emilian, Cuvăjdia.
Mândrean Vasilie, Caransebeș.
Miculescu Ioanichie, Secusigi-Pesta.
Moldovan Stefan, Lugoj.
Muntean loan, Pobda.
Muntean Alexandru, Lipova.
Mircea dela Mare, Prigor.
Nagy Mihail canonic, Lugoj.
Neagoe Stefan, Szent-Jânosi-Pesta.
Nicorescu loan, Iaz-Curticiu.
Oltean loan, Sintești-Lugoj.
Olariu Iosif Iuliu Df., Caransebeș. 
Obradovici Grigorie.Ciacova-Timișoara.
Popescu Porfir Patrichie, Batta.
Popescu Gendie G. Muraniu.
Popoviciu Mihail (1770), Sân-Nicolaul 

Mare.
Popasu loan, Caransebeș.
Popp Stefan Dr., Bâlincz-Iezvin.
Petculescu August, Lugoj.
Petrișior V. Teodor, Alibunar.
Păcățian R. Aurelia, Banat-Comloș.
Popescu Petru, Vermeș-Lugoj.
Popescu Virgil Dr., Lugoj-Bucuresci. 
Petroviciu Naum, Buda.
Petrovici Petri I., Buda.
Popea Nicolae, Caransebeș.
Petroviciu Stoichescu Dimitrie, Belinț- 

Lipova.
Petroviciu Lazar Dr., Bocșa-românâ- 

Arad.
Petroviciu Sfetonie, Sân-Nicolaul-mare.
Puticiu Traian Dr., Lipova-Timișoara.»^ 
Pocrean Simion, Reșița.
Petric Iuliu, Lugoj.
Pop Niță, Lugoj.
Popu Gavril canonic, Lugoj.
Popoviciu George Dr., Cliciova-Lugoj.
Popoviciu Alexandru Dr. medic, Băile- 

Erculane.



Popoviciu Iosif Dr., Cliciova.
Pascutiu Dionisie, Făget.
Păcățian V. Teodor, Ususeu-Sibiiu.
Petroviciu loan, Ianova-Brașov.
Rusu loan, Banat-Comloș-Arad.
Roșiu Martinoviciu Mihai, Jadaniu. 
Rațiu Petru canonic, Lugoj.
Roșiu Teodor, Ticvaniu-Beiuș.
Rosa Constantin Dr., Oravița.
Radulescu Vlad Sofia, Lugoj.
Rotariu Pavel, Vinga-Timișoara.
Radu Dimitrie Dr., Lugoj.
Siniu loan, Reșița-Arad.
Stoica Pavel, Panciova.
Stoica Christofor, Lipova-Bucuresci.
Suciu Ioan Dr., Șiștaroveț-Arad.
Siuboniu Constantin, Timișoara-Fabric.
Șepețian Ioan, Chisetău.
Sârbu Gerasim, Roșcaniu-Belințiu.
Suciu Iulian Dr., Șiștaroveț-Arad.
Sârbu Ioan Dr., Rudăria.
Stoica de Hațeg Nicolae, protopopul 

Mehadiei.
Șiutu Petru, protopopul Vărădiei.
Teodori Alexandru Dr., Pesta.
Teodori Dimitrie, Lugoj.
Teodoroviciu loan, Pesta.
Tempea Iosif, Toracul-mare-Lugoj.
Tempea Paul, Toracul-mare-Arad. 
Tincoviciu loan, Chișoda-Buda.
Trailescu Ioan Dr. Toracul-mic-Chișineu 
Trăilă Ilie, Oravița.
Trăilă George, Fabric-Timișoara.
Tuducescu loan, Lipova-Bihor.
Tuducescu Alexandru Dr., Lipova-Bu

curesci.
Tuducescu Iuliu, Lipova-Bucuresci.
Tomiciu loan, Caransebeș.
Tincu Velia, Nicolae Săcariu, Vârșeț.
Țichindeal Dimitrie, Becicherecul-mic- 

Arad.
Unipan Traian, Făget.
Vasiciu Ungurean Pavel Dr., Timișoara. 
Velovan Stefan, Rusberg-Caransebeș. 
Velovan loan, Caransebeș.
Vuia Iuliu, Banat-Comloș.
Velcean Mihail, Dognacica.
Vuia Ignatie, Oravița.
Voniga David, Ghiroc.
Vidu loan, Halmagiu-Lugoj.
Vlad Victor dela Marina, Lugoj.
Wlad Alois de Seliște, Lugoj.

Evenimentele din Rusia.
Partidul național polon a 

adresat consiliului ministerial rus un 
memorand, în care pretinde în numele 
Polonilor din Rusia: autonomie le
gislativă și administrativă pe seama 
Poloniei rusești, recunoașterea li m bei 
polone ca limbă oficială în toate 
ramurile administrației civile, la 
judecătorie și în școală, și in 
fine libertatea civilă a populațiunei. La 
finea memorandului se constată, că 
desconsiderarea necesităților polone ș 
refuzarea drepturilor polone vor înăspri 
lupta contra regimului dominant și vor 
potența puterea anarhiei.

Directorul poliției din Petersburg 
Ratskowski a făcut în noaptea de 
22 Iulie 220 perchizițiuni domiciliare 
și a arestat sumedenie de oameni, a 
confiscat 2000 revolvere, apoi bombe și 
proclamațiuni revoluționare, precum și 
corespondența revoluționarilor ruși cu 
anarhiștii din New-York, Londra, Paris, 
Geneva, Stockholm și Bruxela. S a 
constatat, că revoluționarii au primit 
mulți bani din străinătate.

Guvernorul general din Odessa a 
publicat o proclamație, în care zice, că 
turburările din Odessa le-au provocot 
Ovreii. Fără Ovrei n’ar fi existat 
afacerea «Potemkin», nu s’ar fi întâm
plat vărsările de sânge și n’ar fi fost 
necesară proclamarea stărei de asediu 
asupra Odessei.

Șeful poliției din Petersburg 
generalul Trepo w a oprit toate con
gresele și a ordonat ca adunările, ce 
s’ar ținea, să fie dizolvate și numele 
participanților notate. Această opreliște 
e îndreptată mai ales contra congresu
lui Zemstwo-urilor și orașelor din 
Rusia, care e proiectat să se țină la 
toamnă.

în Wilna poporul s’a resculat 
contra Ovreilor. 17 Ovrei au fost spân
zurați și 23 împușcați. în Czenstochau 
rezerviștii au ucis 13 agitatori Ovrei.

Informatiuni.
9

împăratul Germaniei face astăzi vi
zită la Copenhaga bătrânului rege al 
Danemarcei, care este bunicul Țarului, 
întrevederea aceasta, imediat după în
tâlnirea Țarului cu împăratul Wilhelm, 
are mare importanță politică.

t Dr. George Popovici, fost deputat 
român în camera imperială din Viena, 
a încetat din viață la Munkâcs, cur- 
mându-și singur, prin venin, firul vie
ții. Dr. George Popovici a fost în 
timpul din urmă docent la universita
tea din București, unde a propus Is
toria Românilor. Marți a plecat dela 
București zicând că se duce la Marien- 
bad. Pe drum, la Munkâcs, a luat 
venin. Tatăl lui, profesor la universi
tatea din Cernăuți, a fost chemat tele
grafic la Munkâcs. Dr. George Popovici 
s’a născut la 20 Novembrie 1864 în 
Cernăuți. A studiat dreptul și filozofia 
la universitățile din Cernăuți și Inns
bruck. La Cernăuți a fost promovat 
doctor în drepturi. Și-a început apoi 
cariera de scriitor și din condeiul seu 
au eșit numeroase publicații în limba 
română din domeniul istoriei dreptului 
și al politicei. Dejâ oa tinăr a luat 
parte la viața politică a Bucovinei, 
alăturându-se la direcția opozițională 
a Românilor tineri. La 1897 a candi
dat în curia a 5-a la Rădăuți pentru 
camera imperială din Viena și a fost 
ales deputat aproape unanim. Atunci 
eră de 32 ani. La alegerile din 1900 a 
căzut față de candidatul Isopescul. 
De atunci încoace s’a dedicat mai ales 
activităței știențifice și a ajuns docent 
la universitatea din București. Motivul 
sinuciderei nu e cunoscut.

+ Petru Tisu, advocat în Panciova, 
membru in direcțiune și fundator al 
institutului de credit «Sentinela» din 
Satul-nou și membru al mai multor 
societăți culturale, a încetat din viață 
în 26 Iulie n. în etate de 59 ani la 
Brad. înmormântarea a avut loc la 
Brad (Zarand) în 27 Iulie n. Fie-i 
țărina ușoară și memoria binecuvân
tată.

ț Carol Neubauer, nepotul concetă
țeanului nostru George Svoboda, a 
trecut la viața eternă Joi în 27 Iulie, 
la orele 8 seara, în Lugoj, după grele 
suferințe, în etate de 64 ani. înmor
mântarea are loc astăzi în 29 Iulie, la 
orele 4 d. m., conform ritului r.-cat. 
Misa pentru odihna sufletului fericitului 
decedat se va celebră Luni în 31 Iulie, 
la orele 10 a. m., în biserica rom. cat. 
Odihnească în pace.

01 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.)

Petrecerea meseriașilor români din Lugoj. 
Meseriașii români din Lugoj aranjează 
Mercuri în 20 Iulie (2 August) 1905 
petrecere dansantă în grădina otelului 
«Concordia». începutul la orele 8 seara. 
Prețul de intrare : 3 cor. de familie, 1 
cor. de persoană. Venitul e destinat 
pentru scopuri filantropice. Oferte ma- 
rinimoase se primesc cu mulțămită și 
se vor cuită pe cale publicistică. La pe
trecere își va dă concursul șî Reuniu
nea română de cântări, executând mai 
multe piese corale.

Orașul Abrud, leagănul eroului Iancu 
și al vitejilor Moți din 1848, a ales Joi 
cetățeni de onoare ai orașului cu 29 
voturi contra 14 pe Fr. Kossuth, 
I. Andrâssy și Albert A p p o n y i. 
Ce ironie tragică!

Rosdestwenski . . . operat. Admiralul 
rus Rosdestwenski, care se află 
în prinsoare iaponeză, a fost Mercuri 
operat. Rana lui dela frunte a fost 
deschisă și a fost scos din rană un 
os. Rosdestwenski se simte acum mai 
bine.

Atentatul contra Sultanului. S’a con
statat în mod oficial, că în urma aten
tatului contra Sultanului din Constan- 
tinopol au murit 24 persoane și au 
fost rănite 58 persoane. între răniți se 
află 17 soldați și gendarmi și 12 civili 
turci. Sultanul și-a păstrat de minune 
liniștea și prezența de spirit. Primele 
lui cuvinte cătră suita sa după bubu

itura înspăimântătoare au fost: «Fie
care moare, când i-a sosit ceasul! Voi 
ocupați-vă cu răniții !»

Pei dere enormă la joc de cărți. Marele 
proprietar Bela J u s t h a perdut înainte 
cu câteva săptămâni la joc de bacca
rat în «casina maghiară» din Buda
pesta 600.000 cor. Banii i-au câștigat 
contele Nicolae Bânffy și Anton Fi- 
gray.Pentru plătirea acestei sume i-s’a 
dat lui Justh termin de câteva săptă
mâni, dar Justh n’a fost în stare să 
adune în acest timp suma întreagă. 
Din cauza aceasta a fost cuprins de 
nervozitate așa de mare, încât voia să 
se sinucidă. Nervozitatea i-s’a potențat 
acum așa de tare, încât rudeniile lui 
au fost nevoite să ia dispoziții pentru 
internarea lui într’un sanatoriu.

Descoperire de anticități. Aporape de 
Breslau s’au aflat vre-o 500 morminte 
cu vre-o 6000 oale și cam 200 peșteri 
de loeuit. Cele mai vechi morminte sunt 
din era de bronz, adecă au vechime de 
2500 ani. în ele se află schelete bine 
conservate, ulcioare, cupe și securi de 
piatră. Gropile de urne sunt cu 1000 
ani mai tinere. în ele s’au aflat oale, 
străchini, ceșci, păhare și cupe, cam 
20 într’o groapă.

Bandiții din Macedonia. O bandă de 
Bulgari a atacat satul Gradesnița, 
aproape de Monastir, și a omorît 8 
oameni, între cari șî un preot. 64 case 
și 20 șuri au fost aprinse și au ars 
scrum. Trei case românești au fost 
dărimate. Bandiții bulgari au aprins 
șî satul învecinat Petalino și au 
omorît aici un om. La Dragos, tot în 
apropiere de Monastir, s’a luat la 
luptă o bandă bulgărească cu una 
grecească. în luptă 2 Bulgari au fost 
omorîți. O bandă de revoluționari 
bulgari a omorît Joi în satul Doiran, 
aproape de Salonichi, 32 Turci, iar în 
altă zi 7 Turci.

Zile cănești. Sâmbăta trecută s’au 
început așă numitele zile cănești. Nu
mele lor vine dela «steaua cânelui», 
«Sirius», care se poate vedea la apus 
în amurgul serii și care e foarte de
părtată dela pământ și e mult mai 
mare decât soarele. Steaua aceasta se 
poate vedea la noi pănă la 25 August 
și deoarece în acest timp cade dricul 
verii, oamenii pun vina căldurei mari 
pe această stea nevinovată. în anul 
acesta nici n’am avut pănă acum căl
duri așă de mari în zilele cănești, din 
contră mai nainte de aceste zile arșița 
soarelui a fost cu mult mai «cănească».

Râsboiul ruso-iaponez. Iaponezii au 
ocupat în 25 Iulie orașul Alexa n- 
drowsk de pe insula Sachalin, iar 
în Corea de nord au bătut pe Ruși 
într’o luptă de 9 ceasuri. Rușii, 9000 
la număr, s’au retras în dizordine. 
Iaponezii au ocupat pozițiunile rusești.

Șovinismul grecesc. Mercuri la 19 Iu
lie n. o bandă de Greci a omorît lângă 
satul bulgar Gramaticova de jos (Ma
cedonia) 2 Români, pe frații Ghiță și 
Ghicea Celea. Lângă trupurile lor 
s’a găsit o scrisoare în limba greacă, 
prin care Românii sunt amenințați cu 
moarte dacă nu se fac Greci.

Foc în palatul primatelui. în palatul 
primatelui din Strigoniu a isbucnit 
Mercuri foc, care a distrus mulțime de 
obiecte antice de artă, de mare va
loare. Paguba e de 200.000 coroane. 
Obiectele au fost asigurate.

Să învățăm dela Chinezi. De când cu 
răsboiul ruso-iaponez China se deș
teaptă și nu se mai lasă să fie stoarsă 
în fel și chip de străini. S’a întâmplat, 
că America a început să șicaneze pe 
negustorii și studenții chinezi, cari 
merg în America să-și câștige pânea 
și să învețe carte. Atunci negustorii 
chinezi au dat alarm și au îndemnat 
poporul să nu mai cumpere mărfurile 
americane, ce li-se îmbiu prin negus
tori americani. «Dacă tu, Americă, nu 
mă lași să-mi câștig traiul în America, 
nici eu nu te las să te îmbogățești pe 
spinarea mea», — și-au zis Chinezii. 
Și nimenea nu mai vrea să cumpere 
marfă americană, ci cumpără mai bu
curos marfă chineză și iaponeză. Chi
nezi bogați au adus din Iaponia sute 
de mii de evantaiuri (fecher), pe cari 
se află chipuri tipărite. Pe o parte a 
evantaiului se vede cum Americanii 
bat și batjocuresc pe Chinezi, pe cea
laltă parte se văd bivoli americani, 

bătuți și maltratați. Textul provoacă 
pe Chinezi să nu cumpere nimic dela 
Americani. Boicotul merge așă de
parte, încât comercianții chinezi au 
întrerupt orice legătură cu comercian
ții, cari vând mărfuri americane, și-i 
isgonesc chiar șî din societatea lor. 
De-ar face șî Românii așă, ar scăpă 
poporul de lipitorii© satelor, cari sug 
șl măduva din oasele bietului țăran !

Victimă a nesupunerei. Marți seara se 
turmentaseră într’o crâșmă din Cluj mai 
mulți soldați de artilerie și au început 
să facă scandal. Patrula ivită la fața 
locului a provocat pe soldați să pre
dea arma. Unul din soldați însă, cu 
numele George Morar, s’a opus și a 
atacat pe corporalul patrulei. Acesta a 
ordonat atac și în momentul următor 
Morar fu junghiat de 4 baionete. A ră
mas mort.

6 copii uciși de fulger. Duminecă a 
bântuit o furtună strașnică asupra 
orașului Arzberg din Stiria. Fulgerul 
a trăsnit un cireș, în care se aflau 10 
copii în etate de 12—16 ani. 6 copii 
au căzut morți, trăsniți de fulger, cei
lalți 4 au fost greu răniți.

Foc mare. în comuna Iecea-mică 
din comitatul Torontal a isbucnit foc 
mare pe locul de trierat. Focul, din 
lipsă de apă, n’a putut fi stins. Au 
ars toate bucatele strânse la trier. Pa
guba e de 120.000 coroane.

Ciocnire pe mare. Vaporul ungar 
«Szapâry» s’a ciocnit din cauza negu- 
rei pe Marea Mediterană aproape de 
Algiria cu naia franceză «Schlaffino». 
în urma ciocnirei naia franceză s’a 
scufundat. Vaporul ungar a suferit 
avarii. Moarte de om nu s’a întâmplat.

VARIETĂȚI.
Bani americani în Europa. în 

anul trecut Americanii, cari au făcut 
călătorii prin Europa, au cheltuit în 
Europa 400 milioane dolari (2000 mili
oane coroane).

Câți Ovrei sunt pe pământ. 
Uniunea pentru statistica Ovreilor a 
publicat o dare de seamă a împărțirei 
lor în diferite state: cel mai mare nu
măr de Ovrei se găsește în Rusia, 
unde sunt 5.082.000; vine apoi Austro- 
Ungaria cu 1.904.000, Statele Unite 
1.136.000, România 269.000, Afga
nistan 184.000, Anglia 179.000, Marocco 
150.000, Olanda 104.000, Franța 86000, 
Turcia 82000, Palestina 78000, Cauca- 
zia 58000, Algeria 57000, Abesinia 
50000, Italia 47000, Tunis 45000, Persia 
35000, Siberia 34000, Africa de sud 
30000, Bulgaria 28.000, Egipet 25000, 
Indii 22000, Arabia 20000, Canada 
16000, Elveția 13000, Belgia 12.000, 
Grecia 8400, etc. Va să zică, din sta
tistica de față urmează, că numărul 
Ovreilor înregistrați este de 10.595.000.

arfa

gr
eu

ta
te

a 1
co

ro
an

ei

ce43

Grâu prima calitate 90 14 40
» de mijloc .... 85 13 60

Săcară prima calitate . 80 12
» de mijloc . . 75 11 60

Orz prima calitate . 80 10 60
> de mijloc.................................... 75 10

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

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

Făină 0. .............................................. 75 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 40 —
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 .... — 4 40

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

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

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

» II..................................................... — 14 —
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Concurs CONCURS
Epitropia fundațiunei „Or Llvîu 

Marcu“ publică concurs cu termin de! 
recurgere până la 7'20 August a. c. pentru 1 
conferirea a Blocuri de întreținere gratuită j ‘ 
în internatul gr. or român, pe seama elevilor ,1 
cari cercetează școala normală sau elemeu- j 
tară și gimnaziul de stat din loc.

Petanții la aceste șase locuri au să 1 
dovedească:

1. Că sunt uăscuți din părinți plugari 
ort. români afară de Lugoj.

2. Că sunt sănătoși, prin atestat me
dical. . ~ '

3. Că sunt lipsiți de mijloace.
A Că au terminat cu rezultat bun

anul școlar expirat.
La aerate iocuri se dă preferință celor 

născuț. in comitatul Caraș-Severin.
Pe i- gă aceste șase locuri gratuite 

epitropia fundațională publică concurs pen
tru patru-zeci locuri cu plată In internat 
fără privire la starea și locuința părinților, 
pentru elevi gimnaziali și dela școalele 
normale de stat din loc, cu taxa lunară de 
Intrefinere de două-zeci-și-opt coroane, sol
vibilă in patru rate anticipative, ori ex-' 
cepțior.al lunar înainte. Petițiunile pentru l 
obț. L-.--a unuia din aceste 40 locuri sunt. M A ® A W A W Â A VÂ VĂ T 
a se subșterne până la terminul 7 20 Au-' ——A—-A—A——> 
gust a. c.

La recurse se aelude: 
Atestat de botez;
Testimoniu școlar și 
Atestat medical.
Elevilor primiți în internat li-se va 

da locuință și vipt. Spălarea rufelor ră
mâne în sarcina părinților, precum și pro
curarea cărților și hainelor necesare.

Elevii internatului fără deosebire 
să aducă;

a)

Lemne de foc
Epitropia fundațiunei „Ana Alecsan- 

droviciu“ publică concurs pentru conferirea 
■ stipendiilor pe anul școlar 1905(6 cu ter
min de recurgere pănă la 7(20 August a. c.

Petenții au să dovedească :
1. Că sunt 

mâni în Lugoj.
2. Că 

dical.
3. Că
4. Că

născuți din părinți ort. ro-
!

au

Patru părechi de schimburi;
b) Șease batiste;
o) Șease părechi ciorapi sau obele ; 

Două lepedee albe (ciarșafuri);
e) O plapomă cu două îmbrăcăminte;
f) O perină cu două fețe albe;
g) Trei ștergare, două peptene, unul 

des și altul rar;
h) 0 perie de haine și perii pentru 

păpuci.
Interniștii, cari vor fi primiți gratuit, sunt 

obligați a instrui fără plată pe un inter
nist cu taxă. Mai departe se comunică, 
că epitropia spre a introduce toate îmbu
nătățirile posibile s'a îngrijit ca internatul 
să fie așezat într’o localitate de nou zidită 
și corespunzătoare.

Totodată aducem la cunoștință, că cu 
1 Septembrie a. c. va fi instituit un pre
fect stabil, care excluziv se va ocupă cu 
elevii din internat.

Elevii din internat vor fi sub controlul 
și scutul epitropiei, care va griji de cre
șterea lor religioasă, morală și socială, pre
cum și de înaintarea lor în studiile pre
scrise.

Cei ce nu se vor supune datorințelor 
prescrise, precum și disciplinei din internat, 
vor fi lipsiți de locurile aceste in internat. 
Elevii vor fi instruiți după putință pe 
lângă o taxă moderată în inuzioa vocală 
și instrumentală, precum și în cântarea 
glasurilor și vor fi obligați a cercetă re
gulat biserica. Interniștii vor avea medic 
gratuit.

Rugările sunt a se adresă presidiului
Dr. George Popoviei.

Dat din ședința ținută la 14/27 Iulie 
1905. Red. (3-1)

Epitropia fundațională.

d)

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

„Istoria Romanilor"
cu

de Petru Maior 
preț redus de 1 cor. 
adresă la cassarul Socie-

sunt sănătoși, prin atestat

lipsiți de mijloace.

rae-

sunt 
au terminat cu sporiu bun 

diile anterioare.
Stipendiștii vechi vor aclude la 

cursul lor numai atestatul anului școlar 
expirat. Epitropia pretinde, ca stipendiștii 
atât în gimnaziu cât și la universitate să 
asculte limba română. Recursele se subștern 
presidiului Dr. George Popoviciu protopres- 
biter în loc.

i 
i

Lugoj, Iulie 1905.

Epitropia fundațională.

Concurs.

re-,
I
î

sunt de vânzare în pădurea dela Sarazanî 
Lugoj. Vânzarea se începe dela 1 August 

înălțime.150 cm.

1 oră depărtare dela 
și anume în grămezi de

1
1
1
1
1
1
1
1

gorun 
stejar 
gorun 
stejar 
mesteacăn 
plop .

5' carpin

carpin

în
>
» oblețe
»

prisme

»

Mt.
»

car crengi 
» folturi

Nr. 152 (3-1)

dela
»

1 cor.
1 »

5
. 5
. 4
. 4
. 3
. 2

— 2
— 1

cor. 50

»
>

50

50
50
50

bani

»

»

Tiduli se pot scoate în pădure.

Administrația de păduri:

Sfaiersdorf și S&iacfi, fRalinț.

Acei pictori cari voesc a reflectă 
zugrăvirea bisericei gr. ort. rom. 

din să binevoească
a se adresă pentru in formațiuni 
mai detailate la președintele comi
tetului parohial dl Ion P o p o v i c i u. 
mai consult însă e a se înfățișă în 
persoană la numitul domn.

noștința onoraților mei 
sprijinitori și amici, că am 
renovarea începută și adaptarea lo
calităților mele de cafenea, conform 
pretențiilor timpului modern.

Onoraților mei oaspeți stabili le 
exprim cea mai recunoscătoare mul- 
țămită pentru indulgența amicală, 
manifestată față de mine în decursul 
lucrărilor de renovare, remânând fi
deli localului meu, cu tot serviciul de
fectuos și cu toată conturbarea ivită 
prin sila împrejurărilor.

De aci înainte mă voiu nizui 
cu toată seriozitatea, ca să fac localul 
meu cât se poate de j 
mei oaspeți stabili și 
tatori ai localului meu și prin ser- 

r viciu prevenitor și solid să’mi susțin și 
J pe viitor simpatia ce mi-au mani- 
j festat-o până acum oaspeții, sprijini

torii și amicii mei.

ț Cu distinsă stimă,

r

Pentru primirea în internatul de fete 
al comunei ort. române din Lugoj 
publică concurs pe seama elevelor, cari 
cercetează școala confesionala de fete dini 
loc, provăzută cu 6 clase și cu un curs! 
supletoriu.

Excepționalminte se vor primi și 
eleve, cari frecuentează institutul „Notre 
Dames“ din loc și cealaltă școală civilă 
și normală din loc.

Taxa lunară de întreținere se stipu
lează cu douăzeci și opt (28) coroane, 
solvibilă quartaliter ori lunar înainte.

Condițiunile de primire sunt:
1. Petentele au să dovedească cu ate

stat de botez, că sunt născute din părinți 
ort. români;

2. Cu atestat medical recurentele să 
probeze, ca sunt deplin sănătoase;

3. Prin testimoniul școlar are 
arătă progresul făcut în studii.

Terminul de recurgere expiră la 13 26 
August a. C. Petițiunile de primire se adre ' 
sează prezidiului Dr. George Popoviciu.! 
Elevele internatului au să aducă cu sine:' !

a) o plapomă cu două îmbrăcăminte;!
b) o perină cu două fețe albe și 

cearșafuri (lepedee);
c) trei ștergare, trei șervete, 

peptene, unul des și altul rar;
d) o perie de haine, una pentru dinți 

și peni pentru papuci;
«) 

rechi;
f)

cesară

se Q

a

oaspeți, 
terminat Z la 

fi!

1 Nr. 149 (3 2)

ca să fac localul ( 
plăcut, onorațdor \l “ 

i stimaților vizi- Z
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Armin Neuberg-er, Q J
Cafetier. / Vil. 11 
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Cea mai bună și mai ef.'ină apă 
ț de amestecat cu vin și sirup este 

1 — apa minerală 
I de Pauliș —

(Maros-Solymos)
Apa «Isvorului M.-Solymos» (Apă 

minerală de Pauliș) este una din primele 
din cauza gustului foarte plăcut, a marelui 
conținut de 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 
pe beut este „Isvorul M-Solymos“ neprețuit 
și compoziția foarte fericită.

Budapesta, 3 Martie 1903.
Dr. Hankd VUmos, 

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

al Academiei maghiare.
Depozit Lugoj: Traian P. Râcz, băcănie. 
Direcția Deva: comitatul Hunedoara.

Nr. 138 (10-8).
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1

schimburi, ciorapi și batiste 6 pâ-

ne-

în-

rai

fi
cuno-

în fine îmbrăcămintea absolut 
și cât se poate de simplă.

Cu conducerea internatului va 
credințată o directoare, care are
ștințele și experiența trebuincioasă. Pro
gramul școalei noastre confesionale se va 
trimite la cerere ori și căruia gratuit.

Internistele primesc pentru taxa de 
28 coroane lunar locuință și vipt. Spălarea 
rufelor rămâne în sarcina părinților sau 
se va plăti separat lunar două (2) coroane.

Observăm, că pentru instruirea în 
muzica vocală, în limba franceză și ger
mană, în lucrul de mână și de croiu 
se plătește 
didactice pe

Pentru 
solvi o taxă

Internatul va fi întocmit pentru a 
fi spre ajutor și folos publicului nostru 
din părțile bănățene și treptat se vor in
troduce toate îmbunătățirile posibile.

nimic, fiind angajate 
sarcina bisericii.
muzica instrumentală 
moderată.

nu
puteri

se va

A se
tații MIHAIU ȘERBAN stud, fii., „ 0
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20, II,, r’ 0 ( — 
10 A., trimițând de fiecare exemplar!

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x--37)

Comisiunea specială.

▼AV AVAT AVAVAVAV.

A apărut Nr-ul 3 din

„Banatul"
Foaie pentru poporul român.

Proprietar și redactor responzabil: Dr. Valeria Branisoe.

CONȚINUTUL:

Invățătura. 
Trei fabule. 
Povestea 
Decebal, 
Traian cu 
Romani, 
rului

Redacția și

Pe trei luni

neamului:
Răsboaiele lui 

Dacii, Dacia sub 
Nașterea popo-

românesc.

Administrația : Lugoj,
Prețul de

strada 
abonam 

1 coroană, pe jumătate an 2 coroa.

Sfințirea de steag la 
Recița-montană. 
Noutăți.
Din lume:
Revoluția în Rusia, Liber
tate și egalitate. Deștepta
rea Românilor din Basa- 

\ rabia, Răsboiul ruso-iap.

TimTșșrii Nr. 7. — Hotel Posta

y n t:
e, pe anul întreg 4 coroane.

Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.
Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


