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Lugoj, 23 August (5 Sept.) 1905.

D nii George Pop de Bâsești 
și Dr. Teodor M i h a 1 i convoacă — 
precum se vede din convocatorul [această atitudine. 
ce-1 aducem în acest număr — pentru 
20 Septembre st. n. pe «delegații 
români ai cercurilor electorale» la 
o conferențâ electorală ce se va 
ținea la Sibiiu în sala dela «Uni- 
cum», având la ordinea zilei «Lu
area unei rezoluțiuni asupra situa- 

-țiunei generale politice. Discutarea 
chestiunei sufragiului universal» și 
eventuale «propuneri».

Stăm deci în fața aceleeași si- 
tuațiuni în fața căreia am stat în 
preajma «conferenței electorale», 
convocate pe 10 Ianuarie st n. a c. 
de d-nii George Pop de Bâsești 
și Dr. Vasile Lucaciu.

Ca și atunci sunt și acum con
vocări «delegații români ai cercu
rilor electorale» și nu delegații 
partidului național român și 
prin urmare nu putem observă nici 
acum altă atitudine față de această 
conferențâ, decât acea pe care am 
observat-o față de conferențâ din 
10 Ianuarie 1905, căci noi și acum 
stăm neclintiți pe baza programului 
național dela 1881, prin care s’a 

L creeat partidul național român.
în preajma conferenței 

Ianuarie a. c, am ținut să 
punem de tot clar și lăm 
dumeririle noastre față d« 
rența convocată atunci și 
de atunci pănă astăzi nu s’a făcut 
din parte chemată nici o încercare 
de a delătură aceste nedumeriri ale 
noastre, este firesc, că și acum — 
în fața renoirei acelui fel de con
vocare a conferenței — să obser
văm față de conferențâ ce se con*- 
voacă la Sibiiu pe termenul de 20 
Septembre o atitudine expec
tantă.

)

din 10
ne ex-

ti rit ne-
b conte-
dup;i-ce

ffleligiune și știință.
De

Alex. Mocsonyi.

(Urmare și fine.)

Este deci învederat, că conștiența 
adevărat religioasă este cu putință nu
mai pe punctul de vedere al teismu- 
lui, adecă presupunând un Dumnezeu 
personal, de altă parte este însă tot 
atât de învederat, că la întrebarea: 
potu-se atribui inteligenței lumei atri- 
buțiuni personale și de ce fel ? nu se 
poate da absolut nici un răspuns strict 
știențific, ci în chestiunea aceasta are 

4-ă decidă numai și numai credința și 
adecă adevărat religioasa conștiență. 
N’are deci să ne prindă mirare, dacă 
se revoltă formal conștiența adevărat 
religioasă, sentimentul veritabil reli
gios, contra panteismului, care nu co
respunde nici punctului de vedere cu
rat știențific și nici celui genuin religios. 

Nu credem că acum este 
momentul oportun pentru a de
schide de nou desb3terea asupra 
punctelor esențiale, cari ne impun 

mai ales câ 
trăim în credința, că dacă ni-s'ar 
răspunde din parte chemată cu 
aceeași bunăvoință la nedumeririle 
noastre, cu care bunăvoință urmă
rim noi încercările și lucrările nou
lui curent, nu s'ar mări abisul ce ne 
desparte, ci cu încetul s'ar putea 
găsi cale și mod. care să ne îm- 
preune de nou la lucrarea comună 
în scopul restabilirii solidari
tății naționale, pe care o con
siderăm de suprema condiție a unei 
mișcări naționale politice.

în scopul acestei solidarități am 
adus în trecut jertfe mari și sun
tem gata a aduce și astăzi, dacă 
jertfele ce se cer dela noi nu sunt 
egale cu desființarea noastră ca 
partid național politic.-

La 10 Ianuarie ni-s’a tăcut im
posibil prin felul convocării de a 
participă la conferențâ. cu toate 
aceste ne am susținut prin atitudi
nea noastră expectantă calea des
chisă. ca eventual ulterior să 
aderăm la coucluzele aduse de 
acea conferențâ, la care n’am pu
tut luâ parte din motivele expuse 
la timpul seu.

Concluzele aduse de conferențâ 
din 10 Ianuarie 1905 ne-au trezit 
însă noui nedumeriri, cari ne-au 
făcut și ulterior și ne fac și de 
prezent imposibilă aderarea la fap
tele împlinite.

Cu toate aceste noi n’am abzis 
de speranța, că în ciuda tuturor 
momentelor tulburătoare ce s’au 
ivit, vom reuși pe baza unei înțe
legeri reciproce să delâturăm cau
zele acestor nedumeriri și să re
stabilim solidaritatea națională a 
politicei noastre, mai ales câ pănă

Celui dintâiu nu corespunde panteismul 
pentrucă identifică lumea cu Dumnezeu, 
adecă substanța lumei cu inteligența 
lumei, ce penetrează și dirigează acea
sta, și produce prin această identificare 
o încurcare grosolană de noțiuni, căci 
pe cât de certă este legătura indisolu
bilă a acestor două momente, atât de 
certă este șl deosebirea lor reală. Ear 
punctului de vedere religios nu co
respunde panteismul pentrucă acesta 
falsifică deadreptul sentimentul religios 
prin întunecarea ideei pure a Dumne- 
zeirei, ce se produce prin inadmisibila 
identificare a lumei cu Dumnezeu, cât 
șî prin tot atât de inadmisibila nega- 
țiune chiar șl a posibilității atribuțiu- 
nilor personale a lui Dumnezeu.

După-ce resare însă șî panteismul 
din un sentiment religios, deși foarte 
întunecat, anume din un misticism tul
bure și spălăcit, trebue — în treacăt 
zis — considerat șî acesta ca un punct 
de vedere pseudo-religios.

Prin urinare nu știința, ci reli- 
giunea este aceea care, are să stabi
lească conținutul mai apropiat al ideei 
Dumnezeirei, a cărei valoare obiectivă 
este știențific asigurată și tot religia 
este aceea, care în legătură cu aceste 
are să respundă șî la întrebările ul
time și cele mai înalte, cari privesc 

la o vreme părea, că fondul ce ne 
desparte se reduce la o chestiune 
de tactică, la chestiunea de acti
vitate sau pasivitate, peste a cărei 
actualitate a trecut forța eveni
mentelor și asupra oportunității 
căreia acum nu discusiunea teore
tică, ci faptele vor avea să decidă.

Speranța acestei înțelegeri în 
scopul restabilirii solidarității na
ționale pe baza programului națio
nal dela 1881 o nutrim și astăzi 
și de aceea și astăzi — cu toate 
câ și acum ni-s’a făcut imposibil a 
participă la conferențâ electorală 
convocată pe 20 Sept, la Sibiiu 

vom observă o atitudine expec
tantă și binevoitoare.

Așteptăm desfășurarea evenimen
telor și ne ferim de a pune pedeci 
în calea mult doritei și absolut 
necesarei consolidări a solidarității 
partidului nostru național pe baza 
neschimbată a programului 
dela 1881.

Și tocmai în urma acestei ex- 
pectanțe binevoitoare, precum și în 
urma așteptării delăturării nedu
meririlor încă existente prin o în
țelegere reciprocă, ținem de acum 
să declarăm, că deși nu putem din 
cauzele indicate participă la con- 
ferența electorală convocată pe 20 
Septembrie la Sibiiu, vom căută să 
dăm din parte-ne tot sprijinul nostru 
la realizarea acelor concluze ale 
conferenței cari corespund tradiției 
politice a partidului nostru național 
și sunt în conformitate cu progra
mul nostru național dela 1881.

Am ținut să spunem aceste acum 
și la acest loc, parte pentru a fixă 
pe deplin și franc poziția ce o luăm 
noi față de convocarea conferenței 
electorale din chestiune, parte pen
tru a da impuls celor chemați de 
a delătură nedumeririle ivite și 
extrem de serioase, ca să putem

scnrtea cosmică a omenimei și nici o știință 
omenească nu poate stabili pe acest te
ren adevărul, căci acest teren rămâne 
pentru lumina rațiunei pe totdeauna în
chis. de aceea șî decide în aceste che
stiuni numai credința. Smgurati-i pot even
tual, în resignațiune de nevoe, renunță 
din acest motiv la răspunsul acestor 
întrebări, popoarele însă nu pot face 
aceasta, căci pentru ele formează aceste 
întrebări totodată cea mai înaltă chestiune 
practică de viață, de aceea este religiunea 
șî factorul cel mai important și mai indis
pensabil de cultură în viața popoarelor. 
Factor de cultură este însă religiunea 
nu în forma caricaturei sale fără de viață 
a așă zisei religiuni raționale, ci numai 
în formațiunile sale pline de viață. în 
rdigiunile positive istorice.

Religiunea și știința sunt deci — precum 
vedem — sub toate punctele de vedere toto 
genere deosebite, deși nu sunt incompatibile, to
tuși sunt lucruri incomensurabile.

Cât de puțin se poate face prin 
urmare incomprehenzibilul comprehen- 
zibil, atât de puțin poate fi incompre
henzibilul măsura comprehenzibilului 
și viceversa. Cât de puțin poate fi 
prin urmare punctul de vedere dog
matic dătător de măsură la soluțiunea 
problemelor știențifice, tot atât de puțin 

cu o zi mai înainte salută restabi
lirea solidarității noastre naționale 
pe baza programului dela 1881, 
căci numai prin restabilirea acestei 
solidarități putem aveă sorți de a 
ne afirmă ca factor politic în 
țeara aceasta.

• * X r- -------------

Sâmbătă seara, după expediarea 
ziarului nostru, am primit cu posta din 
Budapesta următoarea :

Convocare.
Subscrișii convocăm pe delegații 

români ai cercurilor electorale la

Conferențâ electorală
pe ziua de 20 Septembre 1905 Ia orele 
10 înainte de ameazi în orașul Sibiiu 
în sala dela «Unicum»./

ORDINEA DE ZI:

1. Luarea unei rezoluțiuni asupra 
situației generale politice. Discutarea 
chestiunii sufragiului universal.

2. Propuneri.

Budapesta, 1 Septembre 1905.

George Pop de Băsești m p.
Dr. Teodor Mihali m. p.

Moțiunea clubului naționalităților. 
Cetim în ziarele maghiare că clubul 
dietal al deputaților naționaliști a ținut 
săptămâna trecută o ședință și consta
tând că toate partidele naționalităților 
din Ungaria sunt de acord asupra si
tuați unei, a votat un proect de moțiune 
pe care-1 recomandă tuturor adunărilor 
populare naționaliste spre primire. Din 
textul acestei moțiuni publicat în zia
rele .maghiare reese, că clubul este con
vins că prin introducerea limbei ma
ghiare de comandă nu se poate rezolvă 
criza, a cărei cauză adevărată residă 
în transacția dela 1867 și în punerea 
ei în practică cu scopul vedit de a asi
gură elementului maghiar heghemonia 
excluzivă de rassă. Moțiunea reclamă 
se poate aplică la conținutul dogmelor 
de credință măsura știențifică.

<
Este însă firesc că aceasta nu ex

clude, ca șî însăși religiunea, ființa ei 
peste tot, cât șî formațiunile ei speciale 
istorice, să fie luate ca obiect al scru
tării știențifice. Și problema aceasta 
are să o ducă în deplinire știința sub 
cele mai diferite puncte de vedere ale 
ei: cel psihologic, istoric și cultural, 
având loc sub ultimul punct de vedere 
chiar șî apreciarea critică a valorii di
feritelor religiuni istorice în sensul, de 
a stabili întru cât corespund mai mult 
sau mai puțin acestor recerințe singu
raticele religiuni istorice ca factori cul
turali. Dar această limite a criticei ști
ențifice nu o poate depăși și nici nu 
este permis să o depășească știința, 
căci dacă face aceasta, supunând con
ținutul de adevăr, în sine luat, al 
dogmelor unei critice, care apreciază 
valoarea lor, fie pentru a le îndreptă 
fie pentru a le delătură cu totul, pără
sește știința prin aceasta punctul seu 
de vedere adevărat și devine în cazul 
prim o teologie speculativă, ear în 
cazul ultim distrugătoarea religiunei, 
pe care nu o poate înlocui. Este însă 
cu neputință ca menițiunea științei, ca 
factor important cultural, să fie a ni-
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înainte de toate rezolvarea chestiunei 
de naționalități în mod drept și pe 
baza egalei îndreptățiri. Declară apoi 
că nu are încredere nici în guvern și 
nici în majoritatea coaliată și așteaptă 
ca poporul maghiar să pună din sinul 
seu astfel de bărbați în fruntea țerii, 
cari vor putea bine pricepe interesele 
țerii și nu vor guvernă contra noastră, 
ci vor căută ca împreună cu noi să lu
creze și lupte pentru binele și propă
șirea țerii. în fine se declară pentru 
votul universal secret fără nici o re- 
stringere, cu deosebită privire la repre
zentarea minorităților după liste.

Mandatul dela Bocșa. După-cum 
cetim în «Bogsaner Ztg.» a avut loc 
Sâmbătă la Bocșa-montană o adunare 
de alegători sub presidiul d-lui advocat 
Simion P. D e s s e a n în scopul ca 
fostul deputat al cercului, dl Dr. Pa- 
homie Avramescu să dee seamă 
asupra situațiunei politice și totodată 
să mulțămească alegătorilor pentru în
crederea ce au pus-o în dânsul, aducân- 
du-le la cunoștință că fiind numit notar 
public la Alibunar renunță la mandatul 
de deputat. După discursul d-lui Avra
mescu 8’a constituit adunarea de ale
gători ca adunare de candidare, care 
a «aclamat» candidat de deputat pe 
dl Kristdffy, actualul ministru al 
internelor. Tot în «Bogsaner Ztg.» 
cetim că ministrul candidat va veni 
Sâmbătă în 9 Septembrie n. la Bocșa- 
montană ca să rostească discursul pro
gram. Va să zică se adeverește știrea, 
care la început părea prea boacănă, și 
regretăm numai că s’au găsit în Bocșa 
și Români, cu pretenția de a trece ca 
Români, cum este dl advocat D e s s e a n 
și părintele paroh Ieronim Pa seu, ca 
să participe la acest joc frivol de can
didare. De altă parte ni-se comunică 
că știrea despre pretinsa candidare a 
d-nului Mihail Panajoth este lipsită 
de ori-ce temeiu. Din ultimul număr al 
«Poporului român» vedem însă, că 
clubul deputaților naționaliști din dietă 
are de gând să pună în acest cerc can
didatura unui fruntaș român bă
nățean cu programul național. De alt
fel terminal alegerii nu e departe, căci — 
precum aflăm — vice-comitele comi
tatului Caraș-Severin a convocat pe 
mâne, Mercuri, comitetul central pentru 
fixarea terminului alegerii și se svo- 
nește că alegerea va avea loc încă 
în luna curentă.

Cercetarea alegerei dela Baia-de-Criș, 
unde a fost ales deputat P. On. domn 
protopresbiter Vasile Damian, s’a 
început Vineri, săptămâna trecută, la 
fața locului prin deputatul arhișovinist 
Bela B a r a b â s. De față au fost: 
dep. Vasile Damian, candidatul căzut 
Emeric Hollaky, reprezentantul lui 
Damian adv. Ioan Pap și reprezen- 
tantul-substitut al lui Hollaky, adv. 
Carol Nogâll din Baia-de-Criș. Pănă 
acum au fost ascultați 10 martori, 
mici pe celălalt factor cultural indis- 
penzabil și de neînlocuit, adecă: re- 
ligiunea.

De aceea nu poate fi nici odată 
menițiunea științei a combate dogmele 
credinței și a submina credința în ace
ste pe motiv că aceste dogme nu 
corespund tezelor științei.

Deja un asemenea postulat al concor
danței invoalvă o contradictio in 
adject o, căci tocmai precum nu se 
poate schimbă credința în știință și 
stabili știențific conținutul credinței, 
tot așă este cu neputință o asemenea 
concordanță și tocmai de aceea nu se 
poate și nici nu este permis a aplică 
măsura știențifică la conținutul de cre
dință al dogmelor. Aceste doar nu 
sunt rezultatele reflexiunei știențifice, 
ci ale conștienței religioase și dogmele 
sunt cu atât mai bune și corespund cu 
atât mai mult menițiunei lor adevărate 
cu cât sunt mai vechi, adecă mai sfin
țite prin tradițiune, și cu cât sunt, prin 
urmare, mai intim concrescute cu su
fletul poporului. Aici zace deci adevă
rata valoare a dogmelor credinței, 
și nu în concordanța cu tezele științei, 
ceea-ce deja în sine este cu neputință.

De aceea deja oracolul dela 
Delphi a dat la întrebarea: «Care 
cult religios este mai bun ?» cu tot 
dreptul răspunsul înțelept: «în tot

Cercetarea se extinde numai asupra 
chestiunei: Fost-a ales Damian pe 
baza programului național român dela 
1881, sau nu?

Sufragiul universal In serviciul șovi
nismului maghiarizător. Dep. Ludovic 
01 a y, unul din cei mai mari șoviniști, 
a trimis la «liga pentru sufragiul uni
versal» următoarea scrisoare: «Eu în 
prima linie vreau să fiu maghiar și 
iarăși maghiar și de 100 ori maghiar 
și numai după aceea sunt membru al 
partidului independist. Din acest mo
tiv nu numai nu-s aderent al sufra
giului universal, ci din contră, consi
der extinderea dreptului electoral asu
pra celor fără de patrie, asupra duș
manilor națiunei maghiare ca piedecă 
eternă a reconstruirei statului național 
maghiar, ca un pericol pentru menți
nerea interesului nostru de existență 
națională și ca interes al Vienei. Cum 
vă închipuiți D-V. construirea statului 
național maghiar, dacă în parlamen
tul maghiar întră 30 socialiști inter
naționali și numai 30 deputați națio
naliști? Această idee s’a născut numai 
în creerii lui Kristoffy, la porunca 
Vienei. Clar vorbind, eu sunt duș
manul sufragiului universal 
secret. Cedând concepției publice, 
mă învoesc ca dreptul de alegător să 
se dea fiecărui cetățean de sine stătă
tor, care a împlinit 24 ani și care știe 
pe deplin ungurește în vorbire și scri
ere. Rog să luați la cunoștință această 
declarațiune și să mă ștergeți din șirul 
membrilor în comisia ligei pentru su
fragiul universal secret». Acesta e un 
caz singuratic, dar e fără îndoială, că 
toți membrii coaljțiunei — majoritatea 
dietei — judecă așa ca Lud. Olay.

ECOU
la „întâlnirea după 25 de ani“.

«Și noi am avut fericirea, ca în- 
nainte eu 25 de ani, de pe băncile 
școalei, să ne povățuiască un mare 
învățător, ca să pornim într’o mi
siune sfântă, ideală și frumoasă: 
de a propovădui învățătura sfintei 
Evangelii și de-a fi poporului lu
minători și conducători...»

Fragm. din alocuțiune.
La finea anului școlar 1879,80, am 

săvârșit cinci-spre-zece tineri cursul ul
tim al sf. teologii din Caransebeș, și 
amăsurat povețelor câștigate dela ou. 
domni profesori, am plecat în lumea 
românească ca să propovăduim popo
rului sf. Evangelie, îndemnându-i întru 
credința cătră Dumnezeu, religiositate 
și moralitate, să iubească adevărul și 
să profeseze dreptatea și a ținea la 
strămoșeasca biserică și prestigiul nea
mului.

Și expirară 25 de ani de viață in
dependentă a acestor singuratici tineri, 
orașul acela, care domnește acolo în 
mod legal!»

Pe acest motiv este conservativismul 
dogmatic cel mai rigid de-a dreptul un 
princip de viață al fiecărei biserici exi
stente și este o concepție cu desăvâr
șire falsă, dacă se crede, că filozofia 
ar aveâ problema să raționalizeze reli- 
giunile pozitive și să le îndrepteze 
prin aceasta, căci prin aceasta — pre
cum am văzut — nu se îndreaptă reli- 
giunea, ci se nimicește.

Din aceste rezultă deci de sine 
principiile dătătoare de măsură pentru de
terminarea raportului firesc între religiune 
și știință.

Amestecarea religiunei și științei este in
admisibilă, căci strică de o potrivă religiunea 
și știința.

Știința n’are să stee în serviciul religi
unei, dar n’are nici să iee față de aceasta o 
atitudine ostilă.

Fiecare biserică, ca depozitara dogmelor 
sale de credință, are să țină la aceste cu toată 
rigiditatea și n’are să permită oa dogmele sale 
să devină prada speculațiunilor filozofice goale 
și incoherente.

Simtă singuratici filozofi și entu
ziaști religioși trebuința sufletească a 
unor asemenea fantasterii, ori nu sim
tă peste tot ca d. e. ateiștii nici o 
trebuință religioasă, aceasta este pe 
deplin afacerea lor proprie personală și fie
care fericească-se după fașonul seu 
propriu.

prea fericitului și demn de amintire 
Episcopul loan Popazu, dela care 
mai toți am primit darul sfințeniei; 
apoi pentru răposatul profesor Petru 
Popovici și doi confrați, chiemați de 
timpuriu de aici.

Aici ne-au onorat cu prezența sim^j 
paticul și de toți iubitul Domn proto
presbiter al Caransebeșului Prea On. 
Domn Andrei G h i d i u, dl învățător 
N. Velcu și încă vr’o câțiva bine
voitori.

După aceea, ca să ducem la vetrele 
noastre un suvenir plăcut, ne-am foto 
grafiat la olaltă.

La l1 > ore din zi eram adunați la 
o masă comună în grădina hotelului 

; «Pomul verde» și aci am prăznuit, 
onorați fiind cu participarea Prea Ou. 
Domn protopresbiter A. Ghid iu, a 
mult onor. păr. prof. G. Petrescu și 
a confratelui I. Âlusta din Glâmboca.

Prăznuirea a fost deamnă momen
tului și s’a toastat de unii confrați 
pentru P. Sf. Episcop N. Popea, 
pentru î. P. O. păr. arhimandrit F. 
Mus ta, pentru Prea On. Domn proto
presbiter A. Ghidiu ș. a., iar Prea 
On. Domn păr. protopresbiter — apre
ciând momentuozitatea întrunirei noa
stre — într’un toast purces din cuno
ștințe vaste și cuvinte izvorîte din' 
inimă sinceră și binevoitoare, — ne 
dorește tuturor perseveranță, zel și 
voie bună întru păstorirea șl mai de
parte a creștinilor nouă încredințați.

Apoi la inzistența fraților, colegul 
V. Murgu din Ciclova-montană ne-a 
declamat o odă, compusă de dânsul și 
închinată nouă:

ilubileul de douăzeci și cinci de ani».

Un pătrar de veac s’a stins 
Dela a noastră despărțire,

Colegii mâna și-au întins
Părăsind locul de înfrățire.

Astăzi iarăși toți s’adună 
La serbarea iubilară,

Să serbeze împreună 
întâlnirea atât de rară.

Ca un simbol din vremea apusă 
Serbarea zilei se arată,

Colegialitatea îi aduse
La simțire nouă și curată.

Și la praznicul frumos
Prietenia ’ntinerește ....

Adusu-i-au frații scump prinos :
Credință, dragoste, nădejde.

Toți cu’n gând și o simțire 
Astăzi de nou să ne unim,

Vină ori-ce ispitire .... 
Frățietate făgăduim.

Și doresc ca a noastră ceată 
S’ajungă zile de veterani ....

Da-ne-ar Domnul altădată 
Iubileul de cinci-zeci de ani!!!

în sfârșit și la cerere, colegul Bistreanu 
a cetit dizertația «Misiunea preo
tului», un tractat cam voluminos pen
tru atari ocazii.

S’a hotărît apoi în frățească înțe
legere, a contribui fieștecare după 
voință în scopul înființărei unui 
fond pentru ajutorarea copii
lor preoților săraci, în buna cre
dință că acest fond se va ridica mereu 
prin contribuirile altor succesori in- 
bilanți.

Cuvine-se, ca în numele confraților 
să aduc sinceră mulțămităP. on. Domn 
protopresbiter A. Ghidiu, pe care — 
deși l-a ajuns o grea încercare — a 
dovedit și de astădată eminentele ca
lități sufletești, cu cari l-a dotat Crea
torul, și a ridicat festivitatea prăznuirei 
noastre prin prezența sa; Dumnezeu 
să-l trăiască mulți ani cu sănătate!

D’asemeni suntem mulțămitori mu t 
onor. păr. G. Petrescu și confratelui 
I. Mu st a, cari încă au luat parte ia 
prăznuirea noastră.

Noi —■ acești nouă-— am făcut în
ceputul, un început modest, fără re
clame și tămbălău, și la despărțire 
ne-am îmbrățișat și sărutat, nădăjduind 
o revedere fericită.

Rog ca alții să urmeze nouă!
Preotul Dionisios.

deveniți bărbați maturi și păstori su
fletești ai poporului, și’n acești 25 de 
ani multe iluziuni s’or spulberat în 
vânt, și speranțe destule s’or nimicit; 
în acest interval de ani zac momente 
și de bucurie, dar și o sumedenie de 
oftări, lacrimi și griji.

Și apoi cu ce s’or ales? Clipitele 
de bucurie le-au petrecut și dat uitării, 
oftările le-au suflat vântul, lacrimile 
s’or șters, s’or schimbat grijile și su- 
rupat gropile.

Și ne-au mai rămas inimi rănite, 
curagiu probat și experință bogată.

E drept că în viața omenimei în 
general, un sfert de veac e un inter
val de puțină însemnătate; însă în 
viața singuraticilor mult cumpănește.' 

Nașterea și moartea sunt misterii 
numai de Dumnezeu dirigiate și cu
noscute, ambele acestea ne susțin în- 
tr’un întunerec, dacă n’ar fi prove- 
dința divină, care să ne descopere în
semnătatea și ființa lor; iar între lea
găn și cosciug e numai un pas, dacă 
nu veniă Fiiul Omului: Isus, spre a 
ne indică calea spre menire și datorință.

Ear misiunea fiecărui singuratic e 
importantă și fiecare trebue să aibă o 
menițiune, la din contră omul se di
struge pe sine însuși.

Și am percurs reu, nu, bine: 
două-zeci și cinci de ani de viață in
dependentă ; ear la expirarea acestor 
ani a aflat de bine un iubit confrate 
a ne chemă la Caransebeș — sediul 
diecezei — ca să ne revedem și îmbră
țișăm și să prăsnuim cu demnitate mo- 
mentuosul eveniment.

Și din 15 inși, pe doi iubiți con
frați i-a răpit moartea nemiloasă, patru 
confrați — o parte din ei ne-or igno
rat întru nobila noastră intenție^ parte 
i-or împedecat. diverse incidente, și așa 
pe zilele de 10/23 și 11/24 August a. c. 
numai nouă comilitoni s’au prezentat.

Amăsurat prealabilei înțelegeri, 
Joi în 11124 August, primul pas ne-a 
fost a aduce omagiu de recunoștință 
și devotament î. P. C. S. Părintelui 
Arhimandrit și vicariu episcopesc Fila
ret Mu st a, ca fost profesor și director 
teologic al nostru. Și la alocuțiunea 
unui confrate al nostru î. P. C. Sa 
ne-a răspuns emoționat, sfătuindu-ne 
ca și pentru viitor să ne împlinim 
conștiențios chemarea ; iar noi am pri
mit cu adânc respect aceste sfaturi 
emanate dela un prelat distins cu cele 
mai marcante și frumoase virtuți.

Apoi prin sirma telegrafică am 
dovedit omagiu de recunoștință șl P. on. 
D. Filip Adam protopresb. Bisericei- 
albe, ca unui fost profesor.

Am pornit apoi spre catedrală, și 
acolo am adus «rugăciune de mulță- 
mită» Atotputernicului Dumnezeu pen
tru darul Său, susținându-ne cu viață, 
sănătate și minte în sfertul de veac 
expirat, .... și apoi ca dovadă a recu
noștinței și evlavioasei aduceri aminte 
s’a săvârșit parastas pentru sufletul

Dar dacă cutează asemenea reformatori 
mistici ori dușmani ateiști ai religiei a se 
apropia de sanctuarul popoarelor, de religiunea 
intim concrescută cu întreaga lor viață sufle
tească, de acea sfințenie, care singură poate 
oferi popoarelor proptă morală, mângăere și 
tărie sufletească în vicisitudinele vieții: Atunci 
bărbații adevăratei științe și bărbații bisericei 
trebue să strige acestor comițători de sacrilegiu 
conștienți ori inconștienți, în cor unison un 
departe răsunător: Hunds off'!

Armonia religiunei și științei este un 
postulat indispenzabil al desvoltării culturale 
sănătoase și pacinice a popoarelor, dar această 
armonie n’are să se caute în acomodarea impo
sibilă sau a tezelor științei cu dogmele de 
credință sau invers a dogmelor de credință cu 
tezele științei. Această armonie se poate găsi 
numai dacă bărbații științei și bărbații bisericei, 
în deplina și lămurită cunoștință a diferinței 
între punctele lor de vedere, apreciând și res
pectând reciproc fără rezervă aceste puncte de 
vedere, fiecare parte în sfera sa și după felul 
seu, dar de o potrivă însuflețiți de comuna lor 
misiune sublimă, se vor nizui de a promova 
mână în mână, sprijinindu-se reciproc, în con
cordie și armonie completă, marea operă a cul- 
turei și civilizațiunei popoarelor lor.

Aceasta este adevărata armonie a religi
unei și științei !

Birchiș, Decembrie 1904.
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PACEA.
împăratul și Regele nostru Francisc 

Iosif I a trimis Țarului Rusiei 
următoarea telegramă în limba fran
ceză:

«Aflu cu viuă satisfacție, că s’a în
cheiat pacea, ale cărei condițiuni pă
strează neatins prestigiul imperiului 
Teu. Permite’Mi să Te felicit din toată 
inima la acest rezultat fericit .

Ear împăratului lapon iei 
i-a trimis următoarea telegramă tot în 
limba franceză: «Rog pe Majestatea 
Voastră să primiți cele mai sincere fe
licitări cu ocaziunea încheierei păcii, ale 
cărei condițiuni constitue un frumos 
exemplu de m o d e r a ț i u n e, care face 
onoare Iaponiei».

în fine a adresat presidentului 
Roosevelt următoarea telegramă în 
limba g e r m â n ă :

«Din incidentul încheerii păcii Mă 
grăbesc, die President, a vă trimite cele 
mai amicale felicitări pentru acțiunea 
succeasă a Dv. de intermediare. Dee 
Dumnezeu, ca lumea să se bucure ne
contenit și mulți ani de binefacerile 
păcii».

Tractatul de pace, ce va fi încheiat 
încurând definitiv, va conținea și dispo- 
zițiunea, că Rusia are să plătească Ia
poniei 150 milioane yen (360 milioane 
coroane) pentru întreținerea prizonie
rilor ruși din Iaponia.

W i 11 e ș i K o m u r a au subscris 
la 1 Septembrie un act, prin care se 
învoesc la un armistițiu. Coman
danții supremi de pe câmpul de răsboiu 
au primit ordin să sisteze ostilitățile.

Informatiuni.>

Majestatea Sa a plecat Sâmbătă la 
manevrele mari din Bohemia.

Catedrala din Sibiiu. Cetim în «Tel. 
rom.» : Lucrările pentru terminarea bi- 
sericei catedrale decurg cu multă grabă, 
fiind vorba ca prin luna Octombrie să 
se sfințească. Pictura din cupola prin
cipală și de sub ea, sfinții evangeliști, 
e definitiv gata. Restul va fi pictat 
deocamdată numai în mod provizor 
pănă se vor aduna mijloacele necesare, 
ca să se picteze precum s’a proectat.

Revista „Familia“ din Oradea-mare 
apare de aici înainte în tipografia 
românească «Patria» a d-lui G. 
Magyar, Român din Sălagiu.

Avansare. Maj. Sa a numit pe judele 
de Curie Andreiu Frâncu president 
de senat la Curie.

Studenți universitari români . . . distinși. 
Foaia oficială a publicat Sâmbătă nu
mele studenților universitari, cari au dat 
anul trecut examene și riguroase cu 
distincțiune la universitățile și acade
miile din Ungaria. Cu totul sunt 594 
studenți, cari au dat examene cu dis
tincție. între numele publicate aflăm și 
următoarele nume românești: Paul 
Petri (universitatea din Budapesta), 
Chirion Benda, Moise I e n c i u, 
Sextus Camil Negrea, Iuliu Novac, 
Oct. Florea, Emil Sabo (universi
tatea din Cluj), Sabin Dan și Teodor 
Roxin (academia |de drepturi din 
Oradea-mare).

Alegere nimicită. Curia regească a 
nimicit alegerea de deputat dela Să- 
toraljaujhely (ales a fost Buza Barna), 
pentrucă prezidentul alegerii n’a deschis 
votarea la timpul prescris (orele 9), ci 
numai la orele 10. Cheltuelile ivite cu 
investigația și pertractarea acestei ale
geri sunt de 2000 coroane.

Alegere de deputat. în cercul Bihor 
a reușit să fie ales deputat dietal 
kossuthistul Rigo Lajos, în locul lui 
Rigo Ferencz, care a decedat.

Profesor de limbile romanice la uni
versitatea din Viena, în locul regre
tatului Adolf Mussafia, a fost numit 
Dr. Filip August Becker, care eră 
pănă acum profesor la universitatea 

jț din Budapesta.
Noroc neașteptat. Trei zileri săraci 

din Budakalăz (aproape de Budapesta), 
frații Ioan, Mihai și Francisc Mirko- 
vits, oameni de 60-68 ani, au dat 
fără de veste peste un mare noroc. 
Murise la 1831 în Valea mare din 
com. Caraș-Severin țăranul Teodor 

Mirkovits, lăsând 60.000 florini bani 
gata. Neaflându-se moștenitorii, banii 
au rămas în cassa statului. Acum însă 
— prin o întâmplare norocoasă — s’au 
aflat moștenitorii, cari sunt cei 3 frați 
Mirkovits din Budakalâz și cari pot 
dovedi, că strămoșul lor a fost frate cu 
bogătanul Teodor Mirkovits din Valea- 
mare. Dela 1831 încoace suma de 60.000 
coroane a crescut pănă azi la circa 
3 milioane coroane și — probabil — 
acești bani se vor împărți între cei 3 
frați zileri. E interesant cum au aflat 
cei 3 zileri că ei pot moșteni o comoară. 
Acum 2 săptămâni a venit dela Buda
kalâz la Pesta zilerul Golgovits. La 
rentoarcere și-a cumpărat puțină pâne. 
Pânea fu învălită într’o gazetă. Ajun
gând Golgovits acasă, a început să ce
tească prin gazetă și vede că în gazetă 
eră scris chiar despre moștenirea fără 
stăpân a lui Teodor Mirkovits din Va- 
lea-mare. El a spus îndată fraților Mir
kovits ce-a cetit și aceștia îndată s’au 
anunțat ca moștenitori.

Canscrierea viriliștilor. Cu considerare 
la «ex-lex», ministrul de interne a dat 
ordin, ca la stabilirea listei viriliștilor, 
la stabilirea dărilor suplementare și la 
stabilirea aruncului comunal ’să se ia 
ca bază parte darea directă de stat 
fixată pentru anul acesta, parte dările 
din anul trecut.

„Cronica Sibiiului". Suntem rugați 
a publică următoarele: «în decursul 
serbărilor din Sibiiu am redactat cu 
ajutorul unor colegi un ziar ocazional, 
numit «Cronica Sibiiului». Deoare-ce 
ziarul nostru a fost bine primit de 
publicul prezent la serbări, l-am tipărit 
în mai multe exemplare cu gândul, ca 
să ajungă șî-n mânile acelora cari n’au 
avut prilejul să aziste la serbările 
mărețe din Sibiiu. Am scos de sub 
tipar cu totul 6 numeri și costă câte un 
număr 10 fileri, toate laolaltă așadară 
60 fileri. Comandele să se facă la adresa 
Dlui Victor O ni țiu, comersantîn Sibiiu 
(Nagyszeben), care va expedă șî nu
meri singuratici. Cu stimă Dr. Ion 
Giurgiu, redactorul «Cronicei Sibiiului».

Timbre jubilare. Directorul general 
al telegrafelor și poștelor române, dl 
Gr. C e r k e z, adună materialul necesar 
pentru imprimarea timbrelor (mărcilor) 
jubilare de 40 ani de domnie a regelui 
Carol al României. Pe fiecare categorie 
de timbre va fi imprimată câte un 
epizod din domnia regelui Carol și 
anume: Intrarea în țară a Regelui, 
scene din răsboiul pentru independență, 
intrarea triumfală după răsboiu a 
Regelui în București, inaugurarea po
dului «Regele Carol», etc.

Pentru tricolorul românesc, purtat la 
o nuntă, a fost pedepsit țăranul român 
loan Gallu din Igriș la 10 coroane 
amendă 'sau 2 zile închisoare. Tot pen
tru tricolorul românesc țăranul Teodor 
Dușanescu din Mesteacăn a fost 
chemat la cancelaria notarului din Brad 
și șicanat în fel și chip. Oare ce-au 
greșit nevinovatele colori, de-s așa ur
gisite în ochii stăpânitorilor ?

f Contele loan Esterhâzy, membru 
în Casa Magnaților și presidentul 
«Alianței maghiare regnicolare» șovi- 
niste, a murit în noaptea de 1 spre 2 
Sept, la moșia sa din Nyitra-Ujlak, în 
etate de 41 ani. Decedatul a fost unul 
din cei mai pronunțați șoviniști. El 
este, care a înființat «Alianța maghiară 
regnicolară» îndreptată contra națiuni
lor nemaghiare din patrie. El este, 
care la alegerile din urmă a îndemnat 
pe alegătorii maghiari, ca în cercurile 
«amenințate» de naționalități să-și dea 
votul lor pe un singur candidat ma
ghiar, fie chiar de partid contrar con- 
vingerei lor, numai ca să trântească 
pe candidatul naționalist. El este, care 
la alegerile din urmă a trimis premi
erului Tisza o epistolă deschisă, pro- 
vocându-1 să se declare: legat-a pact 
cu naționalitățile pentru victoria parti
dului liberal la alegeri? Tisza a răs
puns imediat că n’a făcut nici o învo
ială cu Nemaghiarii. Contele loan 
Esterhâzy a scris șî un studiu mare 
despre nizuințele pan slaviste. 
Odihnească în pace !

Demonstrație contra steagului negru- 
galbin. Pe casarma din orașul Vesprim 
s’a pus steag negru-galbin, colorile 
casei domnitoare, fiindcă acolo eră can
celaria diviziunei 41 de armată cu oca

ziunea manevrelor. Șoviniștii din Ves
prim «iritați» pentru aceasta au făcut 
mari demonstrațiuni contra steagului 
supărăcios. între altele au văpsit un 
câne jumătate negru și jumătate galbin 
și l-au legat lângă otelul, în care lo- 
cuiă maiorul Nyiri. Poliția a depărtat 
cânele și a împrăștiat mulțimea. Stea
gul a rămas șî mai departe arborat în 
fruntea casarmei.

Furt In Vatican. Din Vatican s’au 
furat mai multe cărți și alte obiecte 
de valoare. Hoțul este un tinăr de 
22 ani, Cesari Antonelli, gendarm 
papal. Paguba e de 50.000 franci. 
Câteva din obiectele furate s’au aflat 
în casa amantei lui Antonelli. Papa e 
foarte năcăjit pentru acest furt și s’a 
hotărît să curețe Vaticanul de servitorii 
nevrednici, cari pun mâna pe ce pot.

Colera. Un rus, sosit de curând 
la Hamburg, s’a bolnăvit de colera 
aziatică și a murit. în Prusia-vestică 
au obvenit noui cașuri de coleră, între 
cari câteva cu sfârșit letal. Colera a 
intrat șî în Galiția, unde într’o comună 
3 inși s’au bolnăvit, dintre cari 2 au 
murit. Lățirea epidemiei au cauzat-o 
dezertori ruși, cari au venit în Ger
mania și Austria. — Ulterior se tele- 
grafează următoarele: La 2 Sept, a 
obvenit un caz de coleră într’un nou 
cerc al Galiției. Acesta e al 6-lea caz. 
în Prusia s’au întâmplat pănă la 2 
Sept. 43 îmbolnăviri, dintre cari 17 s’au 
sfârșit cu moarte. într’o singură zi, la 
2 Sept., au obvenit în Prusia vestică 9, 
în Prusia ostică 19 cazuri noui de co
leră. în Hamburg a obvenit încă 1 îm
bolnăvire de coleră, cu totul 2.

Pește uriaș. în una din nopțile tre
cute niște pescari au prins aproape de 
insula Veglia (Marea Adriatică) un re
chin (pește) lung de 4 metri 86 cm. 
Peștele a fost expus la vederea publi
cului în piața din Fiume. Pescarii no
rocoși primesc un premiu de'200 cor.

Groaznică nefericire s’a întâmplat 
deunăzi în Anglia. La gara Witham a 
derailat un tren. 10 oameni au rămas 
morți, 20 au fost răniți. Trenul s’a sfă- 
rimat.

Ciocnire pe mare. Cu ocaziunea unui 
exercițiu de noapte s’a ciocnit pe Marea 
Adriatică torpilorul austro-ungar nr. 38 
cu distrugătorul de torpile Satelli. 
Torpilorul nr. 38 s’a scufundat. Căpi
tanul și matrozii au fost salvați, afară 
de 3, cari s’au înecat. — în noaptea 
următoare s’a întâmplat o nouă ciocnire. 
Torpilorul austro-ungar nr. 36 s’a 
ciocnit cu torpilorul «Cobra». în urma 
ciocnirei torpilorul 36 s’a scufundat. 
Matrozii au scăpat teaferi. Torpilorul 
«Cobra» a suferit avarii.

Perderile Rusiei și Iaponiei în năi și 
material de răsboiu. Bărbați specialiști în 
ale răsboiului au constatat, că Rusia 
a perdut în răsboiul ruso-iaponez — 
afară de cheltuelile trupelor și întări- 
turilor pe uscat — încă 1200 milioane 
franci cheltueli maritime și anume: 
pentru întăriturile dela Port-Arthur 770 
milioane, muniție, cărbuni, proviant în 
Port-Arthur 20 milioane, năile cufun
date sau avariate la Port-Arthur 128 
milioane, flota nimicită în strâmtoarea 
coreeană 150 milioane, alte spese și 
construcțiuni maritime 130 milioane; 
laolaltă 1198 milioane franci. Față de 
aceste, perderile Iaponezilor în răsboiul 
maritim sunt numai de 200 milioane 
franci.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Dicționarul Alexi român-germân și ger- 

mân-român. Editura librăriei H. ZEIDNER, 
Brașov (fondată 1867).

Despre acest dicționar primim urmă
toarea recenziune:

Prin introducerea obligată a limbei 
germane în planul de învățământ al Ro
mâniei, s’a pus baza pentru învățarea si
stematică a limbei germane în școlile medii 
din România.

Dar mai cu seamă pentru comer- 
cianți, meseriași și industriași e 
foarte folositoare cunoștința acestei limbi.

Ce este mijlocul cel mai de folos pen
tru învățarea unei limbi ? Pe lângă con- 
verzațiune un dicționar bun. După 
cunoștința noastră este cel mai recoman
dabil : dicționarul Alexi, român-germân și 

germân-român (editura librăriei H. Zeidner, 
Brașov) fiind-că: 1) întrece pe toate dicțio
narele de mai înainte prin perfecțiune 
fiind-că ia în considerațiune și limba Mol
dovei și Bucovinei. 2) Bate cu plăcere la 
ochi prin exactitatea tipografică, 
prin care minunat de curând se poate găsi 
fie-care cuvânt. 3) Uzează de ortografia 
germană și română cea mai nouă. 4) Pre
țul eftin face ca și oameni mai săraci să-și 
cumpere dicționarul. Prețul este: partea 
română-germână, broșat cor. 4.50 = fr. 5.00, 
cea germână-română cor. 3.60 = fr. 4.

Ambele părți împreună legate în 7» piele 
fină cor. 10.—

VARIETĂȚI.
>

Cum să-ți fie nevasta? Genialul 
umorist francez Max O’ R e 11, acum 
mort, a scris într’o carte a sa, apă
rută deunăzi la Paris, următoarele : 
Ia-ți nevastă mai mică decât tine și 
care știe ride cu poftă. Caracterul 
omului îl poți cunoaște după ris și 
deci ferește-te de o nevastă, care se 
preface numai a ride. Poți luâ de ne
vastă o femee, care apără în prezența 
ta pe cei calumniați și batjocuriți. Poți 
luă pe una, care se mulțămește, când 
merge la teatru, șî cu galeria, pentru
că o astfel de femeie ține mai mult la 
aceea, ca să-și petreacă bine cu soțul 
seu, decât să impună altora în teatru. 
Nu luă o femeie, care strigă cătră să
racul care vine să-ți ceară milă, că e 
bețiv și perde-vară, dar ia-o pe aceea, 
care zice: «Dă-i ceva săracului ace
stuia. E foarte cald, îi va prinde bine 
un păhărel de bere». Dacă poți, bagă 
de seamă cum se poartă femeia când 
se scoală dimineața. Dacă se deșteaptă 
cu zimbet pe buze, ia-o de soție, dacă 
însă începe imediat să se certe, dă-o 
uitării. Fata, care zimbește numai că
tră străini, iar față de rudeniile ei e 
rece, nu e creeată pentru căsătorie și 
dacă o vei luâ de soție, nu va grăi 
cătră tine nici o vorbă prietinească. 
Dacă mergi în vizită la o femeie și ea 
te face să aștepți o jumătate de ceas, 
pănă ’și chitește îmbrăcămintea și pă
rul, n’o luâ de soție, ci ia pe alta, 
care îndată apare în hainele ei de 
casă și ’și netezește puțin numai pă
rul. Dacă o fată are nume de răsfăț, 
ia-o, căci vei avea bun tovarăș, ase
menea bună nevastă este șî aceea, 
care face țigarete tatălui seu, umple 
pipa sau stând în brațele lui îi răsu
cește mustața, și care nu lasă pe tatăl 
ei să iasă pe stradă, pănă nu-i exami
nează hainele și pănă nu-1 sărută și 
salută. Fericit va fi bărbatul, care ia 
de nevastă astfel de fată ....
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Grâu prima calitate 90 I14 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 —

Ovâs prima calitate 
» de mijloc

45 11
40 11 60Cucuruz prima calitate . 85 16 80

» de mijloc . 85 16 40
» nou 10 _ _

Făină 0. , 75 27 60
» prima . 72 26 80
» albă 70 26 _
» brună . 68 25 40

Orez . . . . . 1- 40 48
Gris................................ 80 32 —
Arpăcaș . 70 36 56
Mazăre .... 90 40 48
Linte................................ 85 60 48
Fasole .... 80 34 36
Mălaiu mărunt 70 _ 40
Cartofi .... _ 9 10
Fân prima calitate . _ 4 _

» de mijloc — 3 50
Paie................................ — 1 20
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră . — 4 40

» de Petroșeni . — 4 —
Oloiu de rapiță — 80 96
Lumini de stearină — 80 84

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

» » » II. » 1 12
Unsoare de porc — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 92 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I............................... — 15
. II........................... — 14 —
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Import de Cafea și TeaROMUL PASCU, Fiume.
ocoexxx? ■■■■■■< w , v

Cerându-mi-se informațiuni din mai 
multe părți, aduc la cunoștință publi
cului român, că cine voește a cumpără 
sau a vinde cucuruz, grâu, mazere, 
etc. cu vagonul, să se adreseze mie, 
alăturând în epistolă o marcă poștală 
de 10 fileri, și cu plăcere dau infor
mațiuni gratuit.

Fiindcă am legături cu cele mai re
numite firme de aici, prin mijlocirea 
mea foarte ușor se poate ajunge la 
târg bun și repede.

Epistolele a se adresa simplu așâ : 
Romul Pasau, Fiume. Gr. (x—1).

Anu! fondării J889-

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
^epxxxxeri spre frxicti±ica,re

I.0OO.COO Cor.

ac-oruă împrumuturi cambiale cn acoperire hipot-cară și pe lombard cu 8%,
escomptează cambii cn 3 eventual eu 2 subscrieri pe timp de 3 până la
6 iut... de a.e pn > r .->• corporațiuniler cu 7—8%, primește

; 4 . anunț ■ ■' ,, .

îmi iau voia a atrage luarea aminte 
On. mușterii pentru cumpărăturile 

de toamnă asupra depozitului meu de 
glmărfuri, bogat asortat, și în deosebi 

asupra Nr. 166 (10-8)
® _____ frumoaselor novități ------
^iîn tot soiul de materii pentru dame, 
W postavuri netede (sadea) în toate culo- 
Îrile, mare asortiment în barehent, pla- 

j pomi, perdele, covoare, fețe de mese,

~ Pânze și și fo ane
■ în fir subțire și gros, calitate recunos- 
! cută de cea mai bună dela Benedict 
1 Schroll & Fiu.

ffî) Pârtie de pânză, bucata 23 metri, 
§ fl. 7-
ga Mare asortiment stabil și cu prețuri 

ieftine în lingerie de dame și bărbați, 
J®’ ciorapi bino-i «i «nurii 
W Mare 
W i obiecte

9^** Darea după interese o soivește însuși institutul, '"■tggțg

Nr. 8. (x 46) Direcțiunea
= di OTE = 
din Turnu-Severin.

ciorapi lungi și scurți.
i asortiment în mărunțișuri și 

■ obiecte de galanterie, precum șî pen
tru toate cele trebuincioase la croitorie, 
pentru garniseli și căptușiri de rochii. 
Rufărie completă —-------------------

-.........~ pentru studenți.
Rugându-vă a vă convinge de pre

țurile mele ieftine și serviciul solid, 
semnez cu distinsă stimă :

I
Directoare: d-na Maria P. Marinescu 
născ. Broșteanu, licențiată ir. : g-

Acest institut-model împreunat cu gră
dină de copii, întră în anul al 3-lea ie 
existență. In el se pune mare pond p° 
limba română și desvoltarea t.mentnhi: 
național în ținerile fete, cari .? primesc 
educația în acest institut. Se pune mar- por.d 
și pe limbile: franceză și germana, 
precum și pe desvoltarea sentimen
tului religios.

Sunt 2 cursuri: cursul primar și 
liceal.

Elevele, cari se înscriu la inst! nr. p t 
absolvă aici întreg liceul 8 cia>- 
ateslatele, ce le vor primi, sunt echi aiente 
cu atestatele liceelor de stat.

Se va mai învăța: lucru de mână, croitul, 
cusutul, brodăria, etc. , apoi pian, muzică, 
pictură, dans, gimnastică, gospodăria.

în grădina de copii se primesc 
elevi și eleve dela 3—7 ani. O profesoară 
diplomată din străinătate este angajată 
pentru supraveghierea și educația copiilor.

Converzația la toate cursurile se 
face numai în limba franceză și germână.

în institut se primesc eleve: externe, 
semiinterne și interne. Fiecare elevă tre- 
bue să prezinte la înscriere: act de naștere, 
de vaccină și atestat de pe clasa prece
dentă, dacă a mai fost la școala.

Taxele sunt: 1) la cursul liceal inferior: 
pentru elevele externe câte 250 lei pe an, 
semiinterne 350 lei, interne 600 lei; 2) la 
cursul liceal superior, externe: lei 400, se- 
miinterne lei 500, interne lei 700. Pentru 
pian separat 100 lei pe an. 3) Pentru gtă- 
dina de copii: externe 6—10 lei pe lună, 
semiinterne 25 lei pe lună, interne 400 lei 
anual. Red. (3 — 2)

Lămuriri detailate dă directoarea 
etitutului

Maria P. Marinescu
năse. Broșteanu.

in-

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL" se află de vân
zare în librăriile Adolf Auspitz 

și CoIoman Nemes.

Ferdinand Neiszer.
Lugojul germ., la capul podului de fer.

139o4/905. tkvi szâm.
I

Porumb eseu

Cereți prospecte gratuite și franco, 
:e.a Reprezentantul general:

casă, iufaiibil ș. 
să nu lipsească 
care se cetește

Red. (x 10.)

BilzNaturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de 
practic. Cartea s.ceasta 
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 —

--^Dasneue^- i 
Naturheitverfatatn

Ărveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 

hatosâg kozhirre teszi, hogy „Economia* 
takarek es hitelintezet lugosi czeg vegrehaj- 
tatonak Hodosân Jânos szilhai lakos vegre- 
hajtâst szenvedo elleni 600 kor. toke. ennek 
1904. evi szeptember ho 10-tol jâro 6°u 
kamatai, 56 korona 90 fill, per es vegre- 
hajtâsi mâr megâllapitoti, es ezennel 19 
kor. 60 filierben megaliapitott ârveres keresi 
valamiut a meg felmerillendo koltsegek 
behajtâsa vegetr. Hodosân Jânos (Ion 
vegrehajtâst szenvedonek a lugosi kir. tor
venyszek mint tkvi hatosâg teriiletehez 
tartozo Szilha kozsegi 530. szâmu tjkv. 
A. I. 1—6 sorsz. alatt felvett ingatlanât 
egeszbet; az egyidvjtileg kibocsâjtott âr- 
veresi feltetelek ertvlmeben Osszesen 1134 
kor. kikiâltăsi ârban az

i •
1905. evi nov. ho 4-en deli 12 orakor

Reclaim |----- - ------- ■

se află de vențiare la ——---------

REDAC77Ă „DRAPELUL"

cu următoarele prețuri :
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 50 bani. 
Hora Prahovei, pentru pian.................. 50 »
A câți ut o radă lină, p. 2 voci și pian . 50 ■ 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 50 • 
Frunză verde mărgărit, p. voce și pian 50 • 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . . 50 » 
Fata popii, p. voce și pian' 
Basme lășene, vals p. pian . .
Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 
0 roză vestejită, p. voce și pian
Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian

La comande prin postă este de 
tura 10 bani pentru costul postai de bucată.

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lugoj.

1
1
1
1

cor.
»
»
»

□o »

a se ală-

școala

Rnclama stabilă, efectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici. întreprin
deri și afac.'ri comerciale. Cum, unde 
șt când poți pubiică anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informă la

Expediția

Iulius Leopold
Budapesta. VII,

nude se po.rtă grije cu deosebită cu
noștință specială în mod conștiențios,
punctual și eftin, de inserate și re
clame în toate foile din Budapesta, 
din provință și din străinătate, pre
cum și în calendare.

de anunțuri

Erzsibet-korut 54,

Red. i M|

Preliminare de spese 9 
si planuri gratis.

Szilha kozseghâzânâl megtartando nyil- 
vânos ârveresen a legtobbet igeronek sziik- 
seg eset.en a kikiâltâsi âron aloi is elfogja 
adat.ni.

Arverelni kivânok tartoznak bânat- 
' penziil az ingatlanok kikiâltâsi ârânak 
20%-ât keszpenzben vagy ovadekkepes er- 
tekpapirokban a kikîildott kezehez letenni, 

i vagy az annak elozetes biroi letet.be helye- 
— zeset tanusito szabâlyszerii elismervenyt 
| ătszolgâltat.ni.

Vevo koteles a vetelâr 7» reszet az 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol sztî- 
mitott 30 nap alatt, a mâsodik 'A reszet 
ugyanazon naptol szâmitott, 60 nap alatt. 
a harmadik */, reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tando 90 nap alatt, es az ârveres napjâtol 
jâro 5°/0 kamataival szabâlyszerii letet.i 
kerveny mellett a lugosi kir. âllampenztâr 
mint biroi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi feltâteiek 
a hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hato- 
sâgnâl, ugyszinten Szilha kozseg eloljâ- 
rosâgânâl vagy a biroi kikiildottnel meg- 
tekinthetok.

Az elrendelt ârverest a fâbetetiil szol- 
galo Szilha kozsegi 
feljegyezni rendeli.

Lugosou, 1905.
i
’ Nr. 179 (1-1)

sz. tjkv C. lapjân

evi aug. ho 22-en.
Bagyik,

kir. tszeki hire.

pentru toate institutele 
de învățământ, requizite 
de scris și de desemn, note 
și instrumente muzicale, 
se pot procură la librăria

LUGOJ, Strada Szechenyi OHHHB

9Jlare depozit de cărți și purtătoare de cărți (qfiiozdane) !!
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Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj. '
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