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Răspunsul ce ni l-a dat dl vice
comite la interpelațiutiile privitoare 
la dizolvarea volnică a adunării 
dela Sacul ne-a pus pe gânduri.

în ceasul când vice-comitele crede 
că este datorința sa de a veni întru 
«apărarea constituțiunei pe
riclitate» cu nenorocita propu
nere, ea și comitatul nostru să se 
înroleze sub flamura dubioasă a 
rezistenței pasive față de guvern 
și... Coroană, în acelaș ceas lasă 
la buna chibzuință a protopretori- 
lor admiterea sau restrângerea, ba 
chiar și confiscarea celui mai car
dinal drept al populațiunei într’un 
stat adevărat constituțional, a drep
tului de liberă întrunire și de liberă 
comunicare a părerilor.

Cu drept cuvânt ne-am pus în
trebarea, că oare dl vice-comite 
este de fapt așă de simțitor în pri
vința apărării drepturilor constitu
ționale ale țerii, ori uzează numai 
de frazele aduse acum în avânt, 
pentru a face servicii de partid 
coalițiunei opoziționale, care pentru 
moment constitue majoritatea die- 
tală...

Nu voim să anticipăm răspunsul, 
căci ni-se va da încă ocaziune să 
vedem cum își înțelege dl vice- 
comite d a t o r i n ț a de a sări întru 
apărarea drepturilor constituționale 
ale populațiunei.

Una însă ne pare exchis din 
capul locului, ca în sus să fie 
foarte simțitor și să fie gata a 
negă unui guvern, chiar și ce este 
acesta în drept a cere, cum este 
d. e. chemarea sub arme a rezer
vei și rezervei suplinitoare, iar în 
jos să nu admită nici ce este con
diția principală a libertății consti
tuționale, căci fără libertatea cu
vântului și fără libertatea întrunirii 
nici imagină nu ne putem exerci- 
area liberă a drepturilor și dato- 
rințelor impuse prin constiluțiune.

La tot cazul atitudinea d-lui 
vice-comite Fialka ne-a surprins 
foarte mult. Mai ales în acest mo
ment când d-sa își desleagă 
mânile față de cei de sus. Până 
acum, pănă ce eră cu mânile le
gate față de stăpânire, l-am știut 
cu mult mai liberal, mai loial și 
mai corect.

Nimeni nu a putut așteptă dela 
d-sa să iee poziție contra sistemului 
de guvernament, care nenorocește 
țeara de atâta vreme. Nu, căci în 
momentul când ar fi încercat să se 
pună în opoziție cu actualul regim, 
ar fi fost pierdut. Dar am văzut 
că pănă acum, deși în serviciul 
acestui sistem nenorocit, a căutat
cu tact și prudență să evite totul 
ce ar fi putut duce lucrurile la 
ascuțiș.

Acum, când își desleagă însuși 
mânile față de guvern, și când sub 
lozinca seducătoare a «apărării con
stituțiunei periclitate» se face re
acționar, mai reacționar decât cum

eră până ce -tâ in serviciul direct 
al reacțiunei de sus!

Ce va să zică aceasta?!
Unii, mai pesimiști decât noi, 

se simt îndreptățiți a deduce din 
această atitudine schimbată a d-lui 
vicecomite. că sub împrejurările 
schimbate sa schimbat și omul. 
Anume, că intrând dl vicecomite 
în serviciul coaliției dietale, este 
gata ca în interesul acestei c.oali- 
țiuni să se coboare de pe piede
stalul obiectivității, pe care trebue 
să stee ca vicecomite, și după-ce 
mișcarea pentru votul universal nu 
este favorabilă scopurilor particu- 
laristice ale coalițiunei, să suprime 
cu mijloace abuzive înrolarea po
pulațiunei din comitatul acesta la 
mișcarea pentru votul universal.

Ba unii ziceau, că răspunsul 
d-lui vicecomite nu este altceva, 
decât un direct aviz cătră proto- 
pretori și căpitanii polițiali, indi- 
cându-le că pe viitor, fără de a 
aveă teama de a fi desavuați de 
superiorul lor, pot să oprime în 
dragă voie libertatea cuvântului și 
a întrunirii.

Ei bine, noi uu voim să ne în
rolăm în șirul acelora, cari văd 
așă negru. Din contra, ne place a 
crede că nenorocitele enunțiațiuni 
făcute de dl vicecomite sunt a se 
atribui i per zelul ui birocratic 
de a apără greșeala — ca să nu 
zicem: volnicia — unui organ sub
altern. Și ue place a crede, că i n - 
dignațiunea generală, produsă 
de cuvintele dlui vicecomite în și
rele reprezentanților poporului ro
mân din comitat, îi va impune da- 
torința să atragă, pe calea sa, aten
țiunea tuturor organelor sale sub
alterne la datorințele ce le au ace
ste privitor la respectarea și 
garantarea dreptului popu
lațiunei de a se întruni liber și 
de a-și spune liber cuvântul.

Mișcarea pentru votul universal 
este generală în sinul poporului 
român. Fruntașii noștri s au pus în 
fruntea acestei mișcări deja îndată 
după restabilirea constituțiunei. Și 
postulatul acesta este înscris în 
programul partidului național român.

N’are a face, că astăzi sa scos 
la actualitate această chestiune prin 
membri ai guvernului, considerați 
de coaliție ca dușmani ai legii și 
constituțiunei.

N’are a face, căci poporul român 
nu pentru a demonstra contra coa
liției, și nici pentru a face servicii 
guvernului, îmbrățișează astăzi miș
carea pentru votul universal.

Nu! Poporul român își afirmă 
numai un postulat al programului 
seu propriu național, când spriji- 
nește mișcarea pentru votul uni
versal. Ear divergențele din sinul 
poporului asupra cadrelor între 
cari are să facă aceasta, nu impoartă 
pe dl vicecomite, căci aceste con
stitue o chestiune interioară de 
partid, pe care vom ști-o noi Ro
mânii sâ ne-o arangeăm așă cum 
putem./

Chestiunea votului universal este , 
însă astăzi la ordinea zilei. Ba ce 
e mai mult, chestiunea aceasta pare 
a avea chiar influență asupra mer
sului crizei și a modului de solu- 
țiune ce se va căută.

în acest moment a suprimă 
mișcarea cu mijloace volnice, sus
pendând dreptul poporului de a’și 
spune liber și nemijlocit cuvântul, 
nu înseamnă alta decât tăiarea po
sibilității ca pe cale constituțională 
să ajungă actualul conflict constitu
țional la o soluțiune în senzul con
stituțiunei, pentru a cărei «apărare» 
ține să recurgă dl vicecomite la 
mijloace extraordinare.

Să nu treacă dl vicecomite cu 
vederea, că acest comitat este în 
majoritate absolută locuit de popu- 
lațiune română și că — suspendând 
drepturile constituționale ale acestui 
popor — toate le poate ajunge, 
numai apărarea constituțiunei... 
n u!

Vremurile sunt grele și răs
punderea ce apasă umerii d-lui 
vicecomite în actuala situație este 
extrem de mare. Să iee bine seama, 
că ce face!

Guvernul Fejârvâry numit din nou. 
în zilele trecute premierul Fejervâry 
a fost de 2 ori în audiență la Maj. Sa 
Regele. Rezultatul acestor audiențe e, 
că Majestatea Sa a numit din 
nou pedemisionatul Fejervâry 
ministru president. Deodată cu 
numirea lui Fejervâry, Regele a apro
bat șî programul lui Fejervâry, care 
cuprinde în sine în prima linie prin
cipiul sufragiului universal 
secret. Peste 2—3 zile va apărea în 
foaia oficială autograful p. î., prin 
care e numit din nou Fejârvâry în 
postul de ministru president și — 
probabil — acest autograf va conțineă 
și motivarea numirei din nou a ca
binetului prezent. în sinul cabinetului 
se vor face însă unele schimbări. Mi
nistrul de agricultură A. Gyorgy 
— probabil — se retrage și va fi în
locuit cu altul.

Adunări populare române. La 15 Oc
tombrie n. s’au ținut adunări populare 
în Rod și Poiana, unde deputatul 
naționalist Dr. Nicolae Com șa și-a 
dat seama despre activitatea sa po
litică.

Biserica săsească contra ordonanțelor 
de maghiarizare. Consistorial bisericei 
săsești a trimis — precum se anunță 
din Sibiiu — o petiție la Maje
statea Sa, prin care cere scut pe 
seama autonomiei legale a bisericei 
evangelice-săsești contra ordonan
țelor de maghiarizare ale min. 
L u k â c s.

Alegerile pentru congresul național 
bisericesc pe teritoriul diecezei Ara
dului vor avea loc în 30 Octombrie 
(12 Nov.) în parohii și în 6/19 Nov. în 
parohiile administrate. La 27 Octombrie 
(9 Nov.) va avea loc scrutiniul alege
rilor preoțești, ear în 13/26 Novembrie 
scrutiniul alegerilor mirenești.

Nimicirea alegerei dela Beiuș. Se 
știe că Curia ordonase anchetă în che
stiunea alegerei de deputat la Beiuș, 
unde fusese ales loan Butea nu cu 
program «liberal» contra kossuthistu- 
lui Fr. Bartha. Pentru îndeplinirea

anchetei tabla regească din Oradea- 
mare a trimis la fața locului pe judele 
de tablă Plopu. Precum i-se telegra- 
ează ziarului «Budapesti Hirlap», ju
dele Plopu a ascultat 138 martori, cari 
toți au recunoscut, că atât Fr. Bartha, 
cât șî loan Buteanu au cumpărat prin 
mituiri voturi. Constatându-se aceasta, 
Curia deirage cercului Beiuș pe un ciclu dreptul 
a alege deputat și nimicește mandatul lui Bu
teanu.

Separațiunea Norvegiei de Svedia 
e fapt împlinit, fiind votată șl de ca
mera suedeză șî de cea norvegiană. 
Mai remâne, ca Norvegia să decidă ce 
formă de stat va luă. Regele Oscar 
a refuzat — precum se știe — ca un 
prinț din casa Bernadotte să se 
urce pe tronul Norvegiei. Prințul Ca
rol de Danemarca încă a respins 
candidatura. Norvegienilor —probabil— 
nu le rămâne alta, decât să se consti- 
tuească în republică.

Congregația de toamnă.
— Raport special. ~

întregim partea raportului, publi
cată în nr-ul trecut, cu a doua in
terpelații! ne prezentată în che
stiunea dizolvării adunării popo
rale dela Sacul:

Dl Dr. Stefan Petroviciu : Onorată 
Congregațiune ! Cât de mult s’a tâmpit 
în țara noastră la organele publice 
simțul pentru libertățile publice, reiese 
nu numai din purtarea dlui protopre- 
tor din Sacul, ci șî din răspunsul ce 
l-a dat dl vice-comite dluiThomiciu 
la interpelația făcută referitor la di
zolvarea adunărei poporale din Sacul.

Dreptul de întrunire al cetățenilor 
este un drept cardinal acordat prin 
însăși constituția țerii în interes pu
blic general, ca consultându-se reciproc 
să se înțeleagă în privința afacerilor 
publice. Cine vatămă dreptul de în
trunire, acela vatămă nu numai drep
tul cetățenilor, ci șî interesul public.

Dacă nu ne oprim la suprafață, ci 
căutăm mai afund cauza confuziunei 
mari și generale din țară, putem să 
constatăm, că cauza acestei confuzii 
este împrejurarea, că cetățenii au fost 
și sunt opriți în exercitarea dreptului 
de întrunire și de consultare reciprocă.

Pe 24 Septembrie a. c. a fost con
vocată în comuna Sacul o adunare 
poporală, ca să discute asupra unei 
chestii de interes public general, pe 
care — ce-i drept ■— mai întâiu parti
dul național român a pus-o în pro
gramul seu, dar pe care de prezent 
un ministru a pus-o în discusiune 
publică: asupra sufragiului uni
versal.

Este de sine înțeles, că adunări 
publice de sute și eventual mii de oa
meni au să se anunțe autorităților pu
blice administrative, nu însă pentruca 
aceste autorități să poată acordă sau 
denegă acest drept de întrunire, pen- 
trucă acest drept nU se derivă mei dela 
protopretor, nici dela vicecomitele, nici dela co
rnițele suprem, nici chiar dela ministeriu, ci 
rezultă ca drept cardinal, preoum zisei, 
din însăși constituția țerei.

Dacă astfel de adunări au să se 
anunțe autorității publice, aceasta are 
să se facă din două cauze, anume: pe 
deoparte ca autoritatea publică să 
poată preveni eventuala turburare a 
ordinei publice din partea adunărei, 
pe de altă parte ca autoritatea publică 
să scutească însăși adunarea în contra 
unor eventuale conturbări în conzul- 
tările ei, adecă în exercitarea unui 
drept cardinal al cetățenilor.
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Din aceste considerante șî aduna
rea poporală convocată la Sacul a fost 
anunțată d-lui protopretor, care apoi 
s’a șî prezentat la adunare. Dar ce s’a 
întâmplat ? Abia a început primul ora
tor să vorbească și dl protopretor a șî 
intervenit și fără multă vorbă a di
zolvat adunarea sub pretext, că ora
torul agitează în contra unor clase 
sociale.

Eu admit, on. Gongregațiune, că 
respectivul orator a vorbit cu tempe
rament și așa, că d-lui protopretor nu 
i-a plăcut, dar nici n’a vrut respectivul 
orator să vorbească pe placul d-lui 
protopretor, ci să ilustreze nedreptatea 
ce răzuită din restringerea dreptului 
electoral, și îndreptățirea sufragiului 
universal.

Chestia sufragiului universal este 
o chestie, despre care, ca despre ori-ce 
chestie, se poate vorbî șî pro șî contra, 
dar tocmai din această împrejurare 
rezultă, că discusiunea este chiar de 
lipsă. Putea oratorul respectiv să vor
bească despre dreptul electoral fără 
să atingă chestii sociale atunci, când la 
noi, precum știut este, dreptul electoral 
este legat de cenz, de avere? Nu! 
aceasta eră imposibil. Și pentru-că 
oratorul n’a făcut imposibilul dl proto
pretor a dizolvat adunarea. Și încă 
cum ? A admoniat doară pe prezident 
să dispună ca să se observe ordinea 
de zi ? Doamne ferește! Din contră. 
Când nu i-a plăcut, ce și cum se vor
bește, la moment a disolvat adunarea. 
Și este caracteristic, că pe când sutele 
de oameni adunați au ascultat pe 
orator în cea mai mare liniște, — deși 
se zice c’ar fi agitat, — au început 
în adevăr să se agiteze și să se turbure 
când au auzit că dl protopretore a di
zolvat adunarea. De nu interveniau 
în mod păciuitor membrii inteligenți 
ai adunărei, se puteau întâmplă mari 
nenorociri numai și numai din cauza 
purtărei volnice și abuzive a d-lui pro
topretore. Agitația izvorită din indig
narea poporului de rând altcum atât 
de blând dovedește, că simțul pentru 
libertățile publice nu este nici chiar 
în poporul de rând atât de tâmpit ca 
în organele publice administrative.

Dl vicecomite spune în răspunsul 
dat d-lui Thomiciu, că a constatat că 
dl protopretore a purces corect. Eu 
zic că n’a purces corect, pentru-că a 
vătămat un drept cardinal al cetățeni
lor, prin ce a comis un delict discipli
nar grav. Dl vicecomite ni-a spus că a 
constatat, dar nu ni-a spus cum a con
statat; îl întreb deci:

1) pe ce bază a constatat, că dl 
protopretor a purces corect: pe baza 
unei cercetări oficioase fiind ascultați 
șî cei interesați, sau numai pe baza 
relației unilaterale a d-lui protopretor ?;

2) dacă n’a făcut cercetare ofici
oasă, are de gând să facă și să ne ra
porteze despre rezultat, ca să ne pu
tem folosî de dreptul de controlă și de 
disciplină ce ne compete asupra ofi- 
cianților publici comitatenși ?

Vicecomitele C. Fialka, care avea 
obiceiul a da răspunsuri mulțămitoare, 
răspunde că informație are numai dela 
protopretorul Gartner și că cercetare 
n’are să facă, deoarece nici cercetarea 
n’ar duce la alt rezultat. Ei, adecă or
ganele administrative, permit adunări, 
nu permit însă ca în acelea să se agi
teze.

Dr. St. Petroviciu : On. Gongregațiune ! 
Nu este vorba de permiterea sau 
nepermiterea adunărilor publice, 
pentrucă, — și aceasta trebue accen
tuat, să o repetez —, organele admi
nistrative n’au să permită sau să nu 
permită ținerea de adunări publice.

Dl vicecomite ne spune că o even
tuală cercetare n’ar avea alt rezultat 
decât relația d-lui protopretor, prin 
urmare n’are să ordoneze cercetare. 
Eu nu știu și nici nu pot ști, cum și 
de unde știe dl vicecomite, ce rezultat 
ar da cercetarea, constat însă cu pă
rere de rău, că nu ne respectează drep
turile ca să ne putem împlini dato- 
rința. întrebarea este: purces-a dl pro
topretor Gartner corect sau nu? Asu
pra acestei întrebări avem dreptul să 
ne pronunțăm șî noi, membrii congre- 
gațiunei comitatense, dar dl vicecomite 
— refuzând ordinarea cercetărei — ne-a 
zădărnicit acest drept de controlă și 
disciplină.

între astfel de împrejurări declar, 
că răspunsul dlui vice-comite numai 
de silă îl iau la cunoștință, constat 
însă totodată, că nici dl vice-comite 
nu mai are mai mult simț pentru li
bertățile publice decât subalternii sei, 
ba nici respect pentru drepturile mem
brilor congregaționali.

La discursurile rostite la rapor
tul vice-comitelui (publicate în 
Nrul trecut) răspunde

Dl vice-comite C. Fialka, că în che
stiunea dela Sacul nu mai are ni
mic de zis. Despre chestiunile sule- 
vate de dl Dr. Dobrin nu are nici o 
cunoștință și cere să i-se prezenteze 
actele, ca să poată face cercetare. De 
asemenea nu are cunoștință despre 
cazul dela Băile-Erculane sulevat de 
dl Tătucu și nu crede să se fi petrecut 
astfel lucrurile, căci pănă acum nu i-a 
venit nici o plângere. (Strigăte: Au 
fost în foi!) Numai în un ziar a vă
zut o informațiune, dar D-Sa nu se 
ia după știrile de ziar. în chestiunea 
taxelor pentru capre spune, că aceste 
s’au regulat prin statut special anume 
pentru a feri păduriie de devastări, 
căci este știut că nici un dobitoc nu 
face pagube așâ mari ca tocmai ca
prele, cari rod arborii.

în chestiunea dela Bozoviciu nu 
are nimic de zis. E chestiune veche, 
care s’a tranșat. Dureros este, că dl 
protopretore nu este pe placul a vre-o 
2--3 malcotenți, cari țin întreg cercul 
în agitație. Abstragând dela agitația 
acestor 2— 3 indivizi, este totul în or
dine în acel cerc pretorial.

Dl Dr. G. Dobrin: Susține că datele 
ce le-a enumărat sunt corecte și învită 
pe dl vicecomite, care astăzi a pus așâ 
mare pond pe rapoartele subalternilor 
sei, să ceară raport direct în materie. 
Iar dacă acesta va fi în contrazicere cu 
cele aici expuse, vom servi noi cu con- 
traprobe, deși după experiențele de 
astăzi am cam pierdut încrederea în 
obiectivitatea dlui vicecomite.

Păr. G. Tătucu: Repet că toate cele 
expuse de mine corespund pe deplin 
adevărului și sunt gata a aduce toate 
dovezile necesare. Mă miră însă mult, 
că dl vicecomite se face a nu ști nimic 
când toate ziarele au fost pline astă- 
vară de isprăvile dlui Kolosvâry și nu 
numai de cele expuse de mine, ci șî de 
multe altele, cari ne arată în o lumină 
de tot posomorită stările administrațiu- 
nei din Băile-Erculane.

Păr. I. Brinzeiu: Nu pot lua la cu
noștință cele spuse de dl vicecomite 
în chestiile dela Bozoviciu, căci deși se 
țin de ani plângerile noastre, nu sunt 
lucruri vechi, ci foarte actuale, 
căci nici pănă astăzi nu ni-s’a făcut 
dreptatea ce ni-s’a promis. Lucru
rile nu pot merge mai departe așâ. 
Și nu este adevărat că numai 2—3 
nemulțumiți cu dl protopretore agită, 
ci întreg Bozoviciul este în fier
bere. Dovadă e doar că întreaga re
prezentanță comunală a luat poziție 
contra dlui Macassy.

încheindu-se desbaterea declară dl 
comite suprem raportul vicecomitelui 
de primit.

La propunerea vicecomitelui privi
toare la rezistența pasivă a pro
nunțat următoriul discurs:

Di Corioian Brediceanu: Am fost 
obicinuiți a vedeă în sala aceasta ca 
membri șî cetățeni liberi, și azi vedem 
mai numai notari, fibirăi, amploiați. 
Am fost obicinuți ca președintele par
tidului liberal sau alt fruntaș să facă 
propunerile de cuprins politic, ear azi 
vine dl vicecomite cu o așâ propunere 
importantă și cere ca amploiații sei sub
alterni să i-o voteze. Apoi ce să facă 
sărmanii? Să devoteze pe dl vicecomite, 
pe șeful lor? Un vicecomite propune 
ca oficiolatele administrative să denege 
serviciul oficios guvernului, și oficianții 
votează această insubordinație. Aceasta 
nu e alta decât revoluție ofici
oasă.

Nu vicecomitele, nu oficianții au 
să facă propuneri de această categorie, 
ci comitatul, poporul. Unde sunt mem
brii independenți ai congregațiunei ? 
Unde e poporul? Cu ce obraz va spune 
notariul oamenilor să nu dea dare, să 
nu dea cătane? Și mâne va face forță 
ca să încaseze porția și să miște că- 
tanele. Nici când nu ați reprezentat opi- 

niunea publică a populațiunei aproape 
curat românești din acest comitat și 
nici azi nu o reprezentați.

Acum se vede ce e întru adevăr 
partidul liberal care ne-a stăpânit 
aproape 40 ani: un partid fără conținut 
patriotic, fără principiu politic, partid 
de stăpânire, de putere, beșică de 
săpun pe care a susținut-o puterea 
guvernului și fiind-că azi nu e guvern, 
nu e cine să sufle paiul în zoalele de 
săpun, nu-i, a dispărut șî beșica de 
săpun.

Că guvernul actual nu e parla
mentar, nu poate fi motiv la aducerea 
acestei rezoluțiuni, căci la noi nu a 
fost nici parlamentul parla
mentar și totul, cu parlament 
cu tot, e falsificare. Guvernul 
Fejervâry a abzis, Regele i-a primit 
abzicerea, guvern nu-i, guvernul e 
mort, — leul e mort și comitatul nostru 
să facă acum pe măgarul din po
veste, care a cutezat să lovească șî 
el cu copita pe leul mort?

Ați tăcut înțelepțește pănă acum, 
fiind în conștiența, că nu reprezentați 
în congregațiunea comitatensă opiniu- 
nea, vederile, convingerile și dorințele 
populațiunei. Aveți să tăceți șî mai de
parte ! (Oratorul combate apoi detailat 
punctele din proiectul de rezoluțiune, 
apoi continuă:)

Când guvernul vă cere rezerviști, 
n’aveți drept să-i opriți căci aceia 
sunt votați după toată forma legală. 
Și dacă comunele, orașele cu magistrat 
regulat vor aduce hotărîri contrare 
propunerei d-tale, d-le vicecomite — 
și o pot face aceasta în cadrul autono
miei lor — cum vei înghiți desavuarea 
aceasta ? Mai bine e deci a primi pro
punerea d-lui protopresbiter Dr. G. 
Popovici și a-ți retrage propunerea. 
Noi în prima linie vom votâ numai 
cu această propunere, dar în m erit nu 
vom 1 u â parte la vot, căci con
fuzia, conflictul destrăbălarea voi singuri 
ați făcut-o. Mâncați-o ! (Aplauze și acla- 
mațiuni vii din partea Românilor).

Convocare.
în senzul §-lui 25 al statutelor 

«Reuniunei învățătorilor gr. cat. din 
ținutul Hațegului», se convoacă

ADUNAREA GENERALĂ

a Reuniunei pe ziua 29 Octombrie 
st. n. 1905 în Ciula mare cu următoarea

Ordine de zi:

Ședința I.

1. Sf. Liturgie cu invocarea Sf. 
Spirit la 8 ore a. m.

2. Deschiderea adunării generale 
prin president.

3. Constatarea membrilor prezenți.
4. Raportul comitetului central.
5. Alegerea comisiunilor:

a) pentru examinarea raportului 
comitetului central.

b) pentru cenzurarea rațiunilor 
pe 1904 și a proiectului de buget pe 
anul 1906.

c) pentru examinarea raportului 
bibliotecarului.

d) pentru încassarea taxelor și 
înscrierea de membri noui.

6. a) Prelegere practică din geo
grafie de Antoniu Pop.

b) Dezvoltarea sunetului <o de 
Ana Lupan.

7. Dizertațiune: <Uari factori con- 
lucră la creșterea și educarea religi- 
oasă-morală a bâeților», de Traian 
Lupea.

Prânz comun.

Ședința II la orele 3 p. m.
1. Raportul comisiunilor exmise în 

ședința I.
2. Critica prelegerilor practice și a 

dizertațiunii.
3. Alegerea comitetului și a oficia

lilor pe un nou period de 3 ani.
4. Fixarea locului proximei adu

nări generale.
5. Eventuale propuneri anunțate 

la president cu 8 zile înainte de adu
nare.

6. Dispozițiuni pentru verificarea 
procesului verbal.

7. închiderea adunării generale.
Din ședința comitetului central ți

nută la 2 Octombrie 1905.
Dr lacob Radu, Traian Lupea,

vicar for. presid. notar.
Observare. Pentru trăsuri la 

gara din Hațeg, încvartirare și prân
zul comun, domnii participant să se 
anunțe la On. Silviu Simonetti preot 
în Vălioara (p. Demsus) cu 8 zile îna
intea adunării generale.

Informatiuni.»

Fidanțare. Dl Victor Păunescu 
din Lugoj s’a fidanțat cu drăgălașa 
d-șoară Cornelia Țapu din Lugoj. 
Felicitările noastre!

Congregația de toamnă a comitatului 
Hunedoara va aveâ loc în 28 Octombrie n.

Princesa Maria de România în mare 
primejdie. în una din zilele trecute s’a 
întâmplat la București, că trăsura în 
care mergeâ principesa Maria, soția 
moștenitorului tronului român Ferdi
nand, s’a răsturnat, spăriindu-se caii. 
Birjarul a rămas mort. Din fericire 
princesa a rămas nevătămată.

Witte și Komura doctori onorari. Uni
versitatea Columbia din New-York a 
promovat pe Witte și Komura, cari au 
încheiat pacea între Ruși și laponezi, 
la gradul de doctori în drepturi ho
noris causa.

Primejdia unei biserici române. în 
Baia-mare, unde Românii numai în și 
prin bisericuța lor și-au putut păstra 
limba strămoșească, se arangează o 
loterie de obiecte în favorul edificării 
unei noui biserici române. Fiind che
stie de interes general pentru existența 
linibei române, aproape în jumătatea 
comitatului Sătmar, edificarea acestei 
biserici, — cu cea mai mare căldură 
recomandăm șî noi, cari din experință 
cunoaștem starea tristă a fraților din 
Baia-mare, fiecărui Român de bine 
părtinirea loteriei amintite. Un los 
costă 1 cor. Premiul prim e 5000 cor. 
Se poate adresa la oficiul parohial ro
mân din Baia-mare (Nagybânya com. 
Sătmar).

Serata Wagner. Bogăția coloritului 
orhestrei wagneriane o va reproduce-o 
artistul în clavir sărbătorit în toată 
Europa Willy Weston la concertul 
ce va aveâ loc la 6 Novembrie n. în 
teatrul orașului Lugoj, la care concert 
își va da concursul șl d-na Dr. Oscar 
Fodor, cântăreață de operă. Weston 
cântă la clavir cu deplină preciziune 
așâ numitele «bucăți neexecutabile» ale 
lui Wagner, de exemplu: Walkiiren, 
Ritt, Feuerzauber, Moartea lui Siegfried, 
Moartea din amor a Isoldei, Preludiu 
la «Meistersinger von Niirnberg». D-na 
Dr. Oscar Fodor cântă marea arie 
din opera «Profetul» și cântece cuno
scute, de Leoncavallo, Bizet, Bohm, 
Kiicken și Noseda. Bilete se pot căpătă 
la librăria Coloman Nemes. Prețul lo
curilor : loge 10 cor. și 6 cor., parchet 
3 cor., 2 cor. și 1 cor. 60 bani, loc de 
stat 1 cor., galerie 60 bani.

Societatea de lectură a elevilor dela 
institutul ped.-teol. din Arad s’a constituit 
în ședința dela 14 .. Sept. 1905 sub pre- 
sidiul Prea Cuvioșioi Sale domnului 
direct, seminarial Roman R. Cioro- 
g a r i u în modul următor: President: 
Petru J£zr^m teolog c. III; secretar: Ne
stor teolog c. II; notar: Adam 

pedagog c. IV; bibliotecar: 
Aurel Pin-w teolog c. II; cassar: Sever 
Bu^ariu teol. c. I; controlor: Petru Toma 
ped. c. IV; arhivar (v.-bibl.): Efrem 
Brinâf-i ped. c. III. In «omisiunea lite
rară : loan Bonațtu teoL c. III: George 
Todan teol. c. II; Andreiu Urâta teol. c. 
I; Petru Cadar ped. c. IV ; Traian Jk«- 
gîer ped. c. III. în «omisiunea muzicală: 
Victor Șandru teol. c. III; Cornel P>- 
pescu teol. c. II; Paul Anta teol. c. I; 
Nicolae Lighean ped. c. IV; George 
Popa ped. c. III. în comisiunea revi- 
zoară: George Teaha teol. c. II; Nicolae 
Codrean teol. c. I; George Popoviciu ped. 
c. III.

Societatea bisericească-literară -Alexi- 
Șincai» din Gherla s’a constituit în mo
dul următor: president: Traian Trufaș™ 
teol. c. IV, vice-president: Vasile Hossxu
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teol. c. IV, secretar : Ceciliu Demian teol. 
c. III, controlor: loan Brehai(a teol. c. 
IV, cassar: Alexandru Maxim teol. c. 
III, bibliotecari: Ioan Pop și George 
Pop teol. c. III, notar: Mihail Someșan 
teol. c. II, arhivar: Pompeiu Vlăduț 
teol. c. II. Membrii comisiunei literare: 
Tit Bud teol. c. IV, Alexandru Mureșan 
teol. c. IV, Alexandru Mihalca teol. c. 
III, Ioan Kovăts teol. c. II, Vasile Szab-: 
teol. c. II, Nicolau Juhâsx teol. c. I. 
Paul Fetii teol. c. I, Patriciu 7h«r«fM* 
teol. c. I, Stefan China teol. c. I.

Societatea „Petru Maior" din Budapesta 
în ședința sa din 9 Octombrie s a 
constituit pentru anul 1905 6 în modui 
următor : Președinte: Constar.t r; Ne- 
delcu, st. în filozofie, vice;. :- ș-J:nte: 
loan Ti bil, st. în drept, secretar: Tra
ian Iarca, st. în med. vet., notari: 
Gheorghe Crișan, st. în drept și 
Nicolae F. Negru țiu st în fii., cas- 
sier: Ioan D. Voi na, st la academia 
orient., controlor : Nicolae Imbroane, 
st. în drept, bibliotecar: Gavril O s i a n, 
st. în drept, vicebibliotecar: Ioan Po
pescu, abs. de teol., st. în drept, eco
nom: Adam Iancu, st. în medicină. 
Comisia literară: Cornel A 1 b u, st. în 
drept, Sorin P. Ba reia nu, st. în 
drept, Gheorghe Crișan, st. îndrept, 
Nicolae D r ă g a n, st. în filozofie, Adam 
Iancu, st. în med., Traian Iarca, 
st. în med. vet. Silviu P ăscu țiu, st. în 
drept. Comisia supraveghetoare: Iancu 
Ilana, st. la tehn., Rudolf O p r e a n 
st. la tehn., Valerie Seni, st. în fii. 
Când pe calea aceasta se prezintă pu
blicului românesc comitetul societății 
«Petru Maior», în deplina conștiință a 
chiemării și a datorinței sale, roagă pe 
toți ajutătorii și binefăcătorii Societății, 
ca șl în anul care ne stă înainte să o 
facă părtașă de binevoitorul lor sprijin, 
fără care nu poate există această în
semnată instituțiune culturală. Adresa 
societății: Budapesta, IV str. Soroksâr, 
20 et. III, 22.

Conferință despre Cipariu în Budapesta. 
Ni-se scriu din Budapesta următoarele: 
După vacanța de vară (în 11 Oct.) so
cietatea de filologie maghiară sub pre
sidents dlui Dr. Gustav Heinrich 
a ținut prima ședință. între conferen
țiari a fost șl dl Dr. Iosif Siegescu 
prof, gimn., care a ținut conferență 
sub titlul: «întru memoria lui 
T i m o t e i u Cipariu». Conferențiarul 
a arătat, că Cipariu este întemeie
torul studiului istoric al limbei și me
ritul seu este, că a atras atențiunea 
învățaților asupra tezaurului, ce a ză
cut nelucrat în scrierile veacurilor tre
cute. Dl Dr. Siegescu în termini 
măgulitori a vorbit despre Cipariu ca 
întemeietorul jurnalisticei noastre, ca 
reformatorul scrierii cu litere străbune. 
Figura lui Cipariu atunci a devenit 
interesantă înnaintea publicului străin, 
când a arătat, că numele și știința lui 
Cipariu a strălucit departe, în țeri stră
ine într’atâta, încât învățatul Mommsen 
în anul 1857 îl cercetează pe Cipariu. 
Nu ne putem exprimă bucuria văzând 
curentul nou și sănătos, ce de vre-o 
câțiva ani l-a introdus dl Dr. Iosif 
Siegescu în societățile știențîfice 
maghiare. Anul trecut, precum șî ’n 
ceilalți ani întotdeauna am înregistrat 
cu bucurie, când ne-am convins, că 
Dr. Siegescu nu ține conferințe spre 
a-și face neamul de rușine, ci obiectul 
conferințelor D-Sale este întotdeauna 
solid și modul de tractare pentru noi 
înbucurător. Arată străinilor mărgări
tarele noastre, ca dânșii văzându-le, 
să ne prețuească.

Populațiunea Croației. în anul trecut 
Croația a avut peste 2% milioane lo
cuitori (2,537.349), cu armată cu tot. 
în Zagreb locuesc 69.045 oameni, în 
Esseg 26.419, în Zemlin 17.429, în 
Karlstadt 15.282, în Varașd 13.314, în 
Mitrovița 12.206 și în Brod 8151.

Plățile deputaților în «ex-lex». «Pă
rinții patriei», cum se numesc — ce 
ironie! — deputății, își ridică regulat 
plățile, cu toate că suntem în stare de 
«ex-lex». Fiecare deputat primește pe 
an sumulița frumoasă de 6000 cor. (4400 
cor. plată și 1600 cor. bani de cuartir). 
Toți deputății, în număr de 413, con
sumă pe an din bugetul statului cam 
2% milioane coroane. Coaliția a aflat 
acum de bine să pună sub acuză gu
vernul Fejervary. Polonyi a redigiat 
actul de acuză. Unul din motivele lui

Polonyi pentru ridicarea acuzei e, că 
miniștrii îndrăznesc să ia în primire 
salarii de ministru fără să existe bu
get votat. Dar această argumentație 
nu’l împedecă nici pe Poldnyi, nici pe 
Kossuth, etc. să’și ridice regulat sala
ried. Din 413 deputați s’au găsit nu
mai 3, cari n'au voit să’și ridice sala
riile in vreme de <ex-lex». Va să zică: 
deputății coaliționiști predică a pă și 
beau vin. Nu-i deci mirare, că țeara 
nu prea ia în serios strigătele de alarm 
ale coaliției.

Cine câștigă la Iritrie? Mai înainte 
eră Ia noi în floare loteria cea mică, 
care a înghițit muiți bani ai oameni- 

• lor săraci. Acum e in floare loteria 
de clase, prin care câțiva bancheri 
storc șî mai tare clasa de mijloc a 
poporului. Ei exploatează cu mare 
noroc prostia oamenilor ! Dar să vedem 
ce șanse de câștig are loteria de clase, 
lăudată așâ de mnlt prin reclame mari, 
prin planuri de joc, prin amăgirea po
porului cu speranțe de câștiguri în 
sume enorme de sute de mii, ba chiar 
un milion coroane. înainte de toate 
vedem, că un milion n’a câștigat până 
acum nimeni la loteria de clase. Să 
examinăm apoi planul loteriei. în acest 
plan stă scris cu litere groase că din 
100.000 lozuri 50.000 trebue să câștige. 
Privind mai bine, vedem că nu tot al 
2-lea loz câștigă, ci numai al 3846-lea 
loz. Căci din 100.000 lozuri 50.000 sunt 
seci, nu câștigă; din celelalte 50.000 
lozuri 47.300 se trag numai cu misa 
plătită, adecă îți capeți banii înapoi, 
fără nici un câștig; mai remân 2700 
lozuri. Din aceste 1378 se trag cu 240 
cor.; ai plătit 160 coroane pentru loz 
și primești 240 coroane; asta-i câștig ? 
Apoi 763 lozuri se trag cu 800 cor., 
432 cu 1600 cor., 3 cu 2400 cor., 67 cu 
4000 cor. și 31 cu 8000 coroane. Mai 
remân 26 lozuri cari sunt trase cu 
câștiguri mari. Din 100.000 lozuri 26 
lozuri! Slabă speranță! Cine perde ? 
Clasele de mijloc ale poporului. Cine 
câștigă? Consorțiul de bancheri. Pu
blicul plătește 16 milioane cor. pentru 
lozuri, din aceste se replătesc publicu
lui 13 mii. 160 mii, din cari însă se 
detrag 2,632.000 (20%) ca dare de 
câștig. Deci publicul își capătă înapoi 
din 16 milioane numai 10,368.000, ear 
5,472.000 remân perdute adecă în bu
zunarele bancherilor și la stat. Această 
manevră se repetă de 2 ori pe an și 
astfel publicul plătește în prostia lui 
11 milioane cor. pe fiecare an. Bine 
face cel ce nu joacă la loteria de clase!

Câni și mâțe turbate în Lugoj. Nimi
cirea cânilor și a mâțelor suspecte de 
pe teritoriul orașului Lugoj se con
tinuă șî acum. Pănă acum au fost 
prinși și uciși 550 câni și 347 mâțe.

Călătorie eu balonul. La 8 Octombrie 
s’au cobor it la Trencin-Tepla din ba
lon la pământ 2 ofițeri prusiaci, cari 
se suiseră în balon la Berlin și călă
toriseră prin aer pănă în țeara ungu
rească. Cei 2 ofițeri prusiaci au mers 
tot cu balonul în țara lor.

Explozie într'c. fabrică. La fabrica de 
mătasă din Sarvar s'a întâmplat Sâm
bătă explozie teribilă, în urma căreia 
s’a dărimat o parte a fabricei și s’a 
iscat foc mare. Pănă acum au fost 
scoase din ruine 6 cadavre. Afară de 
aceste, foarte muiți lucrători au fost 
grav răniți. Multor lucrători nu li-s’a 
dat pănă acum de urmă și pe semne 
aceștia zac morți sub dărimătunle fa
bricei.

Socialist condamnat pentru articoli de 
ziar. Tribunalul din Cluj a condamnat 
pe calfa de croitor A. Bittermann 
pentru mai muiți articoli, publicați în 
foaia socialistă «Erdelyi Munkâs», prin 
cari a vătămat onoarea notarului din 
comuna Bâcs, a calomniat pe oficianții 
comitatului Cluj și a preamărit pe un 
agitator socialist condamnat, la j u m ă- 
tate de an temniță și 200 coroane 
amendă. Curia a aprobat sentința tri
bunalului referitoare la temniță, dar 
l-a absolvat pe acuzatul dela plătirea 
amendei.

Muncitori ungari bolnavi de coleră. Pe 
o moșie de lângă Berlin a isbucnit co- 
lera între muncitorii ungari, cari au 
mers acolo la lucru. Aceștia sunt mai 
toți din comitatul Țips. Ei n-au dus 
din Ungaria boala cu sine, ci s’au bol
năvit acolo pe moșie bând apă rea.

Câți feciori și-au perdut viața în cătănie, 
în anul 1904 și-au luat singuri vi- 
e a ț a 277 soldați din armata noastră 
comună, 46 au încercat să se sinucidă, 
14 și-au ciungărit corpul ca să scape de 
armată. Cele mai multe sinucideri s'au 
întâmplat de frica pedeps și numai 
6 s'au sinucis din cauza tratamentulu* 
rău. Prin diferite nefericiri 79 soldați 
au murit, dintre cari 32 s’au înecat, 13 
au fost împușcați sau s’au împușcat din 1 
greșală, 9 au murit căzând, 7 au fost i 
căleați sau loviți de cai. în spitalele 
militare au zăcut 110.014 soldați (a 
treia parte din întreagă «știrea), dintre 
cari s'au vindecat de boala lor 81.496, 
au murit 701, ear 27.817 au fost 
trimiși acasă nefiind buni de cătane. 
în spitalele militare s'au cheltuit pe 
leacuri 113.062 coroane. în anul trecut 
au întrat în armată ca voluntari pe un 
an 6854 tineri, dintre cari 947 au fost 
trimiși acasă pentru defecte sau din 
cauză de boală. Precum vedem, cu 
totul au murit anul trecut în timpul 
cătăniei 978 soldați.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:

A apărut Nr. 10 din revista «Junimea 
literară» număr închinat lui Vasile Alec- 
sandri cu următoriul sumar: Alecsandri 
de Ilarie Chendi. Scrisori: 1) Alecsandri, 
cătră S. Fi. Marian. 2) și 3) Alecsandri 
cătră A. Hurmuzachi. 4) și 5) Alecsandri 
cătră O. Dlujanschi. Alecsandri în Cernăuți, 
de A Hurmuzachi. Alecsandri cătră soția sa, 
(scrisoare). Alecsandri și Bucovina, de G. 
Tofan. Ei (versuri), de V. Loichiță. Cugetare, 
de Dr. George Popovici. De atunci (versuri), 
de Lian. Remâi (versuri) de V. Loichiță. De 
ziua ei (schiță, premiul „Junimei literare") 
de *#*. Redacția și administrația: Suceava 
(Bucovina) strada Sturza 655.

*
Traiul nostru, novele de Ioan C i o c â r- 

lan. Budapesta, institutul tipografic și de 
editură „Luceafărul" 1906. Prețul 1 cor. 
50 bani. Cuprinsul: Traiul nostru, Pe 
Runcu, Rămași acasă, Schițe, Cină, Ispita, 
La stână, Cetățuia Stăncuței, Două suflete, 
De sărbători, Orbul.

*
Icoane, novele de Alecsandru Ciur a. 

Budapesta, institutul tipografic și de editură 
„Luceafărul", str. Molnar nr. 10. Prețul 
1 cor. 20 b. Sumarul: Mitru, întârziat, După 
cvartire, La vitrină, Rivale, Postum, Stu
dente, Din poveștile Peleșului, La elinică, 
1 Mai, După riguros, Promoție, împrumut, 
Emma, în străini, Septembrie.

Mulțămită publica.
Nefiind în stare a mulțămî în 

parte tuturor stimaților amici și 
cunoscuți, cari ne-au adresat cu
vinte de mângâiere din inciden
tul dureros al adormirei scumpului 
nostru tată Mateiu N i c o la, ve
nim pe calea aceasta a le ex
primă mulțămită cordială, pre
cum și acelora, cari prin partici
pare la actul înmormântării au 
dat adânc jelitului nostru părinte 
ultimul onor.

Primească și pe calea aceasta 
expresia mulțămitei noastre intime 
prea onoratele corporațiuni, pre
cum șî toți acei stimați, cari au 
depus cununi pe catafalc. în spe
cial mulțâmim P. on. domni Ionel 
Simu și Dr. LaureBțiu Pop, pre
cum șî onorabilei «Tinerimi ro
mâne din Munții apuseni», pentru 
sentimentele nobile de stimă și 
venerațiune, manifestate scumpului 
nostru defunct într’un mod atât 
de frumos.

Pentru îndurerata familie :
Dr. Enea Nicola 
inconsolabilul fiu.

VARIETĂȚI.»
Zimbrul. Frumosul animal bourul 

sau zimbrul al cărui chip împodobește 
pajura Moldovei, se prăpădește pe zi ce 
merge. Zimbri mai muiți se află acum 
in pădurea seculară uriașă dela Bin- 
lovitz în Rusia. Aici trăesc cam 900 
zimbri și sunt păziți cu mare grije. 
Padurea e de 2000 kilometri pătrați. 
în mijlocul ei e un sat, în care locuesc 
pădurarii și păzitorii de vânat. în jurul 

pădurii e o pustietate extinsă și astfel 
zimbrii nu pot eșî din pădure. Pădurea 
e proprietatea Țarului și nimănui nu-i 
e ertat să vâneze în ea. Cine omoară 
un zimbru e pedepsit cu moarte. Tot 
la 3 ani se fac aâ vânători de zimbri, 
ia care i-ao parte bărbații cei mai de 
frunte, prietini ai Țarului, dar nu îi e 
ertat nimănui nici acum să puște mai 
mult decât 2 zimbri. Dar ori cât bine 
sunt păziți și îngrijiți zimbrii, nu se 
pot spori. Acest soiu de animale se 
prăpădește. Zimbri sălbatici se mai 
află în Caucaz. dar foarte puțini, cu 
totul vre-o 100. Șî acolo îi grijesc și 
apără, dar totuși scad mereu. In alte 
locuri din Europa se mai află zimbri 
numai în grădini zoologice și vre-o 15 
în Ungaria, comitatul Țips.

Populațiunea pământului. Pe 
pământ trăesc cam 1180 milioane 
oameni și anume: în Europa 357 mili
oane, în Asia 826 milioane, în Africa 
164 milioane, în America 122 milioane 
și în Australia 11 milioane. Teritoriul 
locuit de oameni e de 135y2 milioane 
kilometri pătrați. Desimea populațiunei 
e următoarea: în Europa 37 locuitori 
pe 1 km. pătrat, în Asia 19, în Africa 
5, în America 3, în Australia 1. Desi
mea populațiunei în țările europene 
este: în Belgia 207 oameni la 1 km. 
pătrat, în Olanda 138, în Anglia 115%, 
în Italia 98, în Germania 91, în Elve
ția 72, în Francia 71, în Austro-Ungaria 
66, în Dania 57, în Portugalia 48, în 
Sârbia 45, în România 38, în Spania 
35, în Grecia 34, în Turcia și Bulgaria 
33, în Bosnia-Herțegovina 26, în Rusia 

'19, în Suedia 11, în Norvegia și Fin
landa 6 locuitori la 1 kilometru pătrat.

Știri ultime.
Contrar știrilor, ce vin din Viena, 

susțin foile coaliționiste din Budapesta, 
că numirea de nou a ministeriului F e- 
je rvâry încă nu este fapt împinit și 
că Maj. Sa nu aprobă programul de 
guvernament prezentat de Fejervary.

Foile vieneze susțin însă, că nu
mirea de nou a ministeriului Fejârvâry 
este fapt împlinit și că autografele de 
numire vor apărea în zilele aceste, în
soțite de o scrisoare a Maj. <ale, în 
care motivează această numire de nou.

Eri a plecat de nou baronul Fe
jervary la Viena, însoțit de min. de 
comerciu Ladislau V o r 6 s și de secr. 
de stat al financelor A. Pop o vies. 
Se susține, că audiența, care a avut 
loc eri d. m., a avut de obiect numai 
chestiunea tratatelor comerciale.

Știre mai senzațională este, că 
prințul Lobkovitz, comandantul, cor
pului al 4-lea de armată, staționat în 
Budapesta a cerut penzionarea sa din 
cauze politice. _______

Cursul pieței L% j-
arfa.

«•
3
9
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fi 
co 
O • r* fi fibO OQ ja

Grâu prima calitate 90 13 80
» de mijloc .... 85 13 —

Săcară prima calitate . 80 12 —
de mijloc . 75 11 40

Orz prima calitate . 80 12 40
» de mijloc................................ 75 12 —

Ovăs prima calitate 45 13 —
> de mijloc .... 40 12 —

Cucuruz prima calitate . 85 13 20
> de mijloc .... 85 13 —
» nou................................ 10 — —

Făină 0............................................. 85 22 27
> prima................................ 85 21 59
» II................................ 85 20 91
» brună IV . 85 19 80

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 28

» » » II. » — 1 20
Unsoare de porc .... — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 92
Vin................................................ — 80 —
SpirtI............................................... — 15

> II........................................... — 14 —
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Dela primăria orașului Lugoj.
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Delii primăriul orașului Luffoj. Un candidat
Nr. 9279 
ad. 1905.

Nr. 8233. de advocat
4196/905. tkvi szâm.

Ârveresi hirdetmeny.

Publicați un e.
Se aduce la cunoștință publică, 

că statutul de edificare a intrat în 
8 Octombre st. n. a. c. în vigoare 
și fiește care poate primi un exem
plar dela casatul orășenesc pe lângă 
solvirea prețului de 50 fileri.

Lugoj, 12 Octombre 1905.
jT

P. P. 34 (3-1)
Marsovszky, 

primar.

Se aduce la cunoștință publică, 
că otelul «Regele Ungariei* dim
preună cu toate localitățile ce apar
țin acestui edificiu sub nr-ul casei 
217|1 care edificiu este proprietatea 
orașului Lugoj pe calea, licitațiunei 
ce se va ținea în 6 Novembrie st. 
n. a. c. la 10 oare a. m se va ex- 
arendă pe 5 eventual pe 10 ani. și 
adecă dela 1 Iulie 
30 Iunie st. n. 1911

ca

Cu 1 Octombrie 1905 st. v. 
s'a deschis nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

Dela primăria orașului Lugoj.

Nr. 8688.
âd. 1905.

Publicațiune.

deobligați 
prevăzute cu 

și cu vadiu în

Reflectanții sunt 
ofertele lor închise 
timbru de 1 cor. 
sumă de 1600 coroane în bani gata
ori îu hârtii de valaare valabile să 
le subștearnă primarului opidan 
până la terminul mai sus fixat.

Ofertele mai târziu întrate ori 
cari nu vor corespunde coodițiu- 
nilor stipulate 
considerare.

nu se vor luă în

mai în detail SC 
durata oarelor ofi-

Condițiunile
pot vedeă sub 

’c-ioase în expediția orășeneas- â-

Pentru asigurarea mai multor 
recerințe pre seama orașului Lugoj 
pre anul 1906 se excrie licitațiune 
pre lângă oferte închise cu terminul 
de 28 Octombrie 1905 la 10 oare 
a. m.

Recerințele sunt următoarele:
1) lemne de foc;
2) recvizite de scris;
3) tipărituri;
4) pâne;
5) carne;
6) articli de băcănie;
7) uniformă pentru poliție;
8) încălțăminte pentru poliție și 

servitori.
Reflectanții au a’și da ofertele 

în scris pentru fiecare recerință 
separat provăzute cu timbru de 1 
coroană și vadiul prescris până la 
terminul de sus, la primarul orașului.

Oferte mai târziu întrate sau cari 
nu corespund condițiunilor, nu se 
vor luâ în considerare. Condițiunile 
mai detailate se pot vedeă în de
cursul oarelor oficioase în cance
laria de expediție a orașului Lugoj.

Lugoj la 30 Septembrie 1905.

Marsovszky,
primar.

Lugoj. 30 Septembrie 1906.

P. P. 32 3—21-

P. P. 31 (3-3).

Dela Primăria orașului Lugoj.

Nr. 9176 
ad. 1905.

A facseti kir. jârâsbirdsâg mint telek- 
konyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy Dr. 

tx . . , r - i- i Popovici Jâoosugyved âltal kepviselt kur-Dr. juris, cp posede perfect limba ro- .y£ g6r ^yhâz v6grehaj.
mână, maghiară și germană, caută .-.onak Izdreszku Szamszon kurtyai lakos 
aplicare,în o cancelarie advocațială. ? vegrehajtâsi szenyedo elleni ugyâben 103 

|kor. tdke kovetHes, ennek 188b. evi clecz. 
Adresa la administrația -Drape-ffiă 31-ik napjâtbi jâro 8°/o kainata, 38kor. 

lului».

kel. egyhâz kozseg vegrehaj-

cancelarie advocațială.j vegrehajtâst szenyedo elleni ugyerben 103 
£ kovetdes, ennek 188b. evi decz.t • • i_ a- _ rx__ - . . ’ .

Nr. 199 (2-2).

Pun în vânzare
1906 până la 
eventual 1916

a ■

mii viță araer.caaă al
toită ca viță europeană 

rădăcină prima caaă. precum:
MoțcateL-r oegru

t rofo
Oa«ă fi roza
C-asiă albi in 5 coi <i 
C—i ma. neon in iți struguri de ma-ă

Pnțal: 85 florini mia.
Ap»-. “.ădarcă. opor.«s burg un di, gar- 

benec pe&tru vinuri rafii, ear pentru vinuri 
albe:

TAmpin formint, risling. mezes. erdei, 
ru iță, dinei șî ezerio, acestea cu 80 fl. mai 
de

1 90 fill, perbeii es vegrehajtâsi koltseg ugy 
a hozzâ csatlakozbnak kimondott Felter 
Hugo 25 kor. 44. fiii. Milkovics Szvetozâr 

xorona toke s jârulekai irânti kovete- 
lesenek behajtâsa vegett a vegrehajtâsi ârve- 
r^«t «Irendeli s hogy ehhez kepest:

1. a kurtyai 81 sz. tjkvben foglal!, 
e.rehajtăst szenvedo tniajdonât kepezo 

A I. 167—168) hrsz. alatti 800 negyszogol 
kr-dedesu belsoseg es azQn epult82 osszeir. 
sz haz 435 korona:

2 ugyanazon tjkvben foglalt A. I. 
561, 612. es 1124 hrsz. alatti osszesen 2 
h:.i •sX) negyszogolnyi kulsosegbol vegre- 
iajt..-.st szenvedo jutaleka (az egesznek fe- 
iere-ze 633 kor. mint megâllapitott kikiâl- 
tâsi arban

< 1906. evi okt. ho 19-en d. e. 10 orakor

Aduc la cunoștință publică, că 
dreptul de a pășună oile peste iarnă 
în tabla «Biniș» aparținătoare izla
zului comun nedespărțit al Lugoju
lui român se exarândează pe calea 
licitației publice verbale, care se va 
țineâ în 31 Octombrie 1905 st n. 
în sala mare a casei orașului Lugoj.

Condițiile de licitație se pot 
vedeă pănă la ziua licitației 
oficiul de expediție al orașului.

Lugoj, 9 Octombre 1905.

în

P. P. 33 (3—2).
Marsovszky,

primar.

Kirtya kozseghâzânâl megtartando nyil- 
vauos arvereseu a kikiâltasi âron aloi is a 
iegtobbet igeronek eladatnak.

Ezen ârveres âltal a C. 1. alatt ozv. 
Izdreszku Ruszanda javâra bekebelezett 
szolgalmi jog nem erintetik.

A venni szândekozok reszerol az âr
veres megkezdese elott a kikiâltasi âr 
tizedreszenek megfelelo osszeg bâuatpenzul 
a kikiildbtt kezehez leteendo, vagy az 1881 
LX. t. cz. 170 §-a ertelmeben a bânat- 
penznek a birosagnâl elbleges elhelyezese- 
rol kiâllitott szabâlyszerii elismerveny ât- 
szolgâltatando.

A vetelâr hârom reszletben es pedig 
az elso ârveres jogerore emelkedesetol 
szâmitando 30 nap, a mâsodik 60 nap, a 
harrnadik 90 nap alatt az ârveres napjâtdl 
jâro 5°/0 kainataival egyiitt a facseti kir. 
adohivatalba fizetendo.

Az egyidejuleg kibocsâjtott ârveresi 
feltetelek a hivatalos drâk alatt ezen telekki i 
hatosâgnâl es Kurtya kozseg eldljârosâgnâl 
megtekinthetok.

Az ârveres elrendelese a kurtyai 81. 
sz. tjkvben feljegyzendo, egyuttal a leg- 
kozelebbi helyen megjeleno lapban koz- 
zeteendo.

Kir. jbirosâg mint tlkvi hatosâg. 
Facset, 1905. evi iul. ho 28-ân,

• CÂ

cu
se

oltoi.
Atrag atențiunea on. proprietari de vii, 

vinurile dela Menes sunt cele mai re- 
și cei ce doresc a-și plantă via

a«-:- ie soiuri bnne și veritabile să 
adresele eu încredere la dl

Kovacevici George
notar comunal în

Red. x- 6) (corn. Arad) Menes.

institut d<* credit și economii
«”i " l it»* pe arții în Lugoj.

■X.

Anul fondării 1889 Si Si Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
IDep-Q.12.eri spre fr-Q.crifi.oa.re

----------------------  1,500.000
acordă împrumuturi camb.a - - . . și pe lombard cu8%,
escomptează cambii cu 3 «ventaa. - subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de a.e pr; . aț.. - s. o: t; 7 -i",,, pe imește
depuneri spre fructificare fiara anunț cu 4*„ en annuț 5*/t .

BflF* Darea după interese o solvește însuși institutul.

Nr. 8. (x—59)

ii

201 (1-1)

patentat z

Mijloc, excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat sjg,

Direcțiunea. de autoritățile publice «jg,

în cantități mici și mari

II? 1

2r. Constantin Jgnea,
medic univ, specialist în boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

hi locuința sa din palatul institutului „Poporul“,

Piața Isabella. Nr. 121 (x —35).

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

triton Habereh.rn
Nr. 10 (X-76)

—---- r- Lugojul-român

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare și apel

11
• !i

cătră on. conducere a comitatului Caras-
I Severin, că’t^ă magistratul orășenesc și cărn. 

propriwia\ii de realități, etc. etc.
' E supA
i tuos și conștiepțios din nou 
public prya 
Bauer, îr

' tuale catastfofe. Pravul acesta nfere ș. a

1
necesitate a aduce re-pec- 

l aminte on.
I tie stins al lui 

nte de a se întâmpla even-

oferit cel mai favorabil, aprobat și ~fica< e 
i mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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


