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Stăm la finea unui an foarte 
mișcat nu numai în istoria mult 
sbuciumatei noastre țeri, ci și în 
viața politicei noastre naționale.

în anul acesta — cum sar zice 
— s*a spart ghiață.

Discuțiunedj^oretîcă, .cafe, ani 
de zile a frământat cercurile, noa
stre politice, a trecut în# ^i^ctică.

Conferență electorală, țî^âtjă la 
10 Ian. n. 1905 la Sibiiu, a declarat 
în al patrulea concluz al seu^ntfa- 
rea în activitate parlamentară’a ale
gătorilor români pentru toate cer
curile electorale 
sunt Românii în 
derabil.

Noi 
noastre 
modal: -

ale țeriiț în cari 
nuțnăr mai consi-

avut nedumeririlene-am
atât față de condițiile și 

c tile între cari s’a convocat

este situația noastră dificilă politică.
De tot limpede spune aceasta 

și concluzul confereuțe.i , din 10 Ia
nuarie, când zice că suntem «plini 
de neîncredere față de parlamentul 
țerii și câtă vreme va dăistarea 
actuală â lucrurilor nici un bine 

; nu așteptăm 
că vocea depu- 

națiortali, pe cari am is- 
buti a-i trimite în parlamentul țerii 
va fi asc ultată și va putea să schimbe 
în spre bine situația politică mașteră, 
în care se ^fîă poporal românesc 
din patrie». K

Un avantaj mare are însă tâcX 
tica activității, mnîe^ă organi
zarea poporului și desvȘbțț^nea con
știentei drepturilor se poate" în mod 
cu mhk mai eficade promovă prin 
campâîâia activă, decât prin rezerva 
expectantă, dar de .altă pai^ș prip 
tactica ațjȘvității devin.și 'piăijâ'tț)- 
diile pe.tftfu conservarea pozițiilor, 
ce le-ăm luat, mai mari 
Amenințătoare.

$u anul ce expiră s’au 
unele e elec^țaJe din
poporulup-^wu 
reușit sau nucu candidatul^- iupje' 
cari dp fapt au trebuit să însufle
țească pe fiecare Român, care ține, 
fia neamul seu. S’au ținut și adu
nări, fcari au impus tuturor prin’ 
însuflețirea și buna rânduială, cu 
care se înrolează poporul sub stea
gul desfă^m;at pentru eluptarea 
drepturilor*>ale. \ ’

De altă partfL s’au 
și simptoame, apte ■ a ne umpleâ 
de Serioase îngrijorări^ temeri, că 
zelul activității pascop de sine 
ne sgudue baza fir^#e» a mișcării 
noastre naționa^.și duce pe aln- 
necușul, al cărui 'punct de odihnă

nei politice a poporului român din 
țerile Coroanei Sftului Ștefan.

Și noi, cei-ce înainte de ce 
a devenit intrarea în activitate 
fapt împlinit, am,fost unii din 
cei mai declarați susținători ai tac
ticei pasivității față de alegerile 
dietale, vom fi ultimii, cari — cum 
s’ar zice — vor încerca a pune 
bețe în roate edr^ntului puternic, 
care a pus massple’-fii mișcare pem 
tru participarea activă^^caudid/p 
proprii la ca

Din d 
toate pute 
chisă de 
este mai 
luă 
eventualul eșec al întregei mișcâri. 
Ear dacă mișcarea va duce la sp^ 
pul cțbrit, ori va duce pegjjfe totjfciâ 
un pas înainte cauza pfepouwlui 
jioătru, nu vpm ezită nici un mo- 

lora, cari au făcut o diâgnoză^fi|iț^o- 
rectă a situațiunei noastre poli£fcej| 
decât twi, cari am militat pentru 
susținerea tacticei pasivității. X;;. 

rea bine ne-am dat seamă 
de ^insepfe-pasivității și prea line 
am ști ui,'că afară de co use r.jj^e 
față de xtejjtațiiie destrucCțaș.ale 
politicele stat alt scop sfî’lW'piiW 
litic mf putem ajunge.,

Și dacă bu va obțineâ feurentul 
activist nici un alț rezultat decât 
coroborarea acestei conservări, sun
tem și cu atât pe depliu mulțămiți.

Fie că urmăm tactica de pănă 
acum a pasivității, fie că urmăm 
tactica activității acum inaugurate, 
cu atât suntem și unii și alții în 
curat că noi, din puterile noa
stre, nu putem *chimbă împre
jurările exterioare, a căror rezultantă

tîsprijini din 
*5J|pgtstre lupta des- 

cfțfent. Nimic nu 
Jae noi decât a 

noastră odiul pentru

4> Vi. » C '
această conferență, cât și fațăAde «ffient a închină-steagul înaintea ac®-
unele anunțiațiuni principiale. cari 
s’au făcut la conferență in formă de 
conctuze. Aceste nedumeriri le avem 
și astăzi. Dar nu voim să 
asupra lor acum, când — 
îr oheerea 
un fel de 
în sinul 
stui an.

Prin faptul, că în urma confe- 
renței dela Sibiiu au întrat cele 
mai multe cercuri electorale cu 
alegători români în activitate par
lamentară, ear restul cercurilor elec
torale românești se pregătește a în
tră cu proxima ocaziune în aceeași 
luptă, și-a pierdr^ discusiunea teo
retică actualitatea.

Acum faptele au să vorbească 
și au să decidă pe care parte a fost 
o mai corectă apreciare a situațiu-

revenim 
stând la 

anului — căutăm a face 
bilanț al celor întâmplate 
nostru în decursul ace-

delaTa^ol părlament 
și aUTă^credem^ că 
taților

și măi

dat în 
partea

♦. .7,w .
ivit însă

numai abdicația națională 
fi, de care «să ne ferească Dum 
și trezvia. poporului.

Situația politică a țerii î 
este foarte încurcată și ni me 
poate da astăzi seamă ce 
aduce viitorul apropiat. I 
nu se prea așteaptă nime.

Toate presemuele arată, 
ce se va găsi un mb3 de £ 
— ori cât de efemer - 
actualul conflict acut constituțio
nal, tot noi vom fi «hoțul de pă
gubaș». j

Nici îo timpuri normale nu pu
tem deveni ca popor factor po
litic î^țeara aceasta fără soli- 
daritav%*-Jiațion ală, cu atât 
mai puțin între gravele și abnor- 
malele împrejurări de astăzi. Ear 
baza acestei solidarități în situația 
dată nu poate fi alta decât pro
gramul național dela 1881, întreg 
și neschimbat.

Și dacă ' reprivim asupra celor 
ce sau petrecut în sinul partidului 
nostru în decursul’’' anului ce expiră, 
rțflfe dureros ^e atinge faptul, că 
condițiile ind^pe uza bile ale solida
rității naționale nu s’au sutinat 
în acel mo^ și cu acea inzistență, 
precum ar fi reclamat aceasta in- 
ter^^le de viață ale politicei noa- 
stre^a^|t5aăăle.

Și din'această constatare rezultă 
de sine-.niarea problemă, ce are să 
o rezolve poporul român în anul 
pe al cărui prag stăm, dacă voește 
să se afirme ca factor politic.

Această mare problemă este: 
Restabilirea solidarității națio-

fTițăreii.
— Turvin ocazional —

Foiță originală a «Drapelului».

Bună ziua lui Ajun
Da’i mai bună a lui Crăciun !

Cu noaptea ’n cap roiesc băeții pe 
strade. De mult se pregătesc de «piță- 
rei» (în Lugoj: pizărei) și acum de abiă 
așteaptă ca s’o pornească. Care de care 
să ajungă mai de vreme la ușa crești
nului, să-i ureze de bine, să-și capete 
nucile și mai ales să-și facă voia, pre
cum se face din moși-strămoși, de când 
au apucat Românii pe aceste văi și 
plaiuri. Un farmec deosebit cuprinde 
sufietul copilăresc, care simte ce rol 
important îi revine în seria de serbări 
ce-și face începutul.

Pițăreii deschid această serie de 
serbări, cari de abeă după Botez se 
termină. Serbări nefixate în ritualul 
bisericei, dar observate cu rigoare de 
ponorul alipit bisericei.

Nici gerul ernii, nici puterea nopții 
M reține pe acești slujitori ai unui 

t sil ăvechia, a cărui origine se pierde 
, remile nepătrunse de mintea scru- 

toare a omului modern.

Deabeă au trecut două ore peste 
mezul nopții în dimineața zilei de Ajun 
și cete cete de băeți se ivesc în toate 
colțurile stradelor. Ferestrile caselor 
creștine se luminează, ușile se deschid 
și ceată după ceată pătrunde cu versuri 
de urare pănă’n tindă, apoi întră în 
casă dând binețele ca creștini de lege. 
Gazda casei le dă nuci și alune, une
ori șl bani.

Sunt oaspeți bineveniți, căci aduc 
noroc. în unele case se aruncă grăunțe 
de ovăs asupra lor ca anul să fie mă
nos, în altele li-se schimbă nucile, dân- 
du-li-se cantitatea duplă, dar mai înainte 
trebue să șeadă ca cloca pe nuci, ca 
în anul ce vine să oaue găinile cu 
abundanță. în alte case îi pune să 
șeadă pe diferite grăunțe ca să fie an 
bun, ba în unele așează gazda peste 
cel mai mare din pițărei «pârlăul»1) 
ear sub el resfiră grăunțe și paie, ca 
anul ce vine să fie cu noroc pentru 
economi. Multe obiceiuri de aceste se 
practizează.

Și băeții-pițărei fac toate, mândri 
și fericiți că pot fi pițărei și aduce no
roc în casa creștinului.

Cel mai gureș din băeți e «văta- 
vul», ear cel mai voinic e «iapa», 
acesta duce sacul cel mare în care își 
deșertează ceilalți săculețele și cotărițe- 
le2) când se umplu.

Sunet de nuci, scuturată în săcu
lețele de subsuoară și strigăte pijBlțțsțgi 
de «u-iu-iu» străbat aWW'pții linișw.

Ce* svon ! Ce vuet! Voci drăgălașe* 
de copii, aburite puțin de gerul nopții 
și de agitația bucuriei din cale afară 
mare anunță că cetele se îpmulțeSc.’ 
Și mișcarea neobic^K^b^^Wde pie 
pănă’n faptul zilei. 4,

Ei n’au grije de frjjf și de întțy^ariĂ 
Ca fluturii nopții atrași de puterea 

luminei aleargă veghii casele, a

A

Ear dacă găsesc ușa închisă, strigă :
• «Dar deschideți ușa 

Că ne doare gușa !»
’^'Dupăce au întrat, dau binețele și
dupăce au fost omeniți de gazdă, pleacă 
mulțămind:

«Câtă șindilă la gazda pe casă 
Atâția galbeni la gazda pe masă».

Ear dacă gazda nu-i omenește 
(ceeace nu se întâmplă) atunci au vorbe 
grele

căror ferestri iluminate anunță că gazda
îi așteaptă bucuros.

Versul lor, aicfțUr^fiăhgoj, 
următorul:

Bun< ziua lui Ajun 
Că-i mai bună a lui Crăciun 
Că-i cu miei, 
Cu purcei 
Cu păstorul după ei!
Dă-ne nuci, 
Că’s mai dulci, 
Dă-ne alune, 
Că’s mai bune, 
Dă-ne poame, 
Că ni-e foame, 
Dă-ne crițari1) 
Că’s mai tari, 
Dă-ne groșițe’), 
Că’s mai pistrițe 
Dă-ne tulți5), 
Că’s mai mulți, 
Dă-ne colăcei 
Că ni’s pizărei».

e cam

i) ciubăr mare, în care se spală rufele. 
’) coșuleț, corfiță.

de blăstem:
«Ciuciuleți8)
Pe păreți 
Rădăcina șocului 
Pe vatra focului». -W

în parte

umbletul 
de ger și 
se întorc

’) cruceriu ~ piesă de 2 bani.
’) monedă eșită din uz — 4 bani (2 cruceri).
s) monedă eșită de mult din uz. Valoarea 

cam 20 cruceri (= 40 bani). In răboj se în-

. ’ O’*’ =
«Câte cunie’) pe easă

• Ațâți hărți*) p/ masă 
Crească bureți 
Pe păreți!»

Și multe alte variante, 
ireproductibile la acest loc.

Cu faptul zilei încetează 
pițăreilor. Cu oferajii înroșiți 

Yupți de foame și oboseală
băeții la casele lor, ospătându-se din 
bogatul conținut al săculețelor și cotă- 
rițelor.

Pițăreii sunt ca șl colindătorii, ră
mășițe din vechiul cult al soarelui, 
serbat de popoarele anticității la 
semnă «tultul» cu O. Un tult constă 
«strâmbe» (în răboj : C). Ear strâmba 
punde cam la «libra» de astăzi.

•) Un soiu de bureți.
’) arhaism bănățean pentru: cuie.
*) șoareci.

sol-
din 2 
cores-



<31 
>itului 

.oasele ante ce
ii cuvinte așa ue mișcă- 

„ea sehatului. ^.linarea ce, 
a dragostea mardi familii ro- 

cu care am împărtășit vremii’ 
e ca șl cele de restriște este 
statornic reazăm al vieței mele, 

ot cuvânt arătați că -grija mea 
tenie trebue să fieMmbună- 
a so ar tei materiale și 
e a iubiților noștri să- 
idicarea lor însemneaz'ă întă- 
tlilui; ear viitorul noștru po- 
momic atârnă de sănătoasa 
^e le vom da. Nu mă în- 
, că în această însemnată 
ja șl în celelalte ce se vor 
cetărîlor domniilor voastre 
vernului Meu un sprijin pa- 
.țelept, pururea însuflețit de 

~1U1 obștesc. Călduroasele urări 
ce le ^duceți Reginei, Mie și Familiei 
Mele ca un răsunet credincios al gla
sului națiunei, deșteaptă în inimile 
noastre cea mai adâncă recunoștință».

----- ”----- ..

JBupta în comitate.
Tot mai înverșunată devine lupta 

guvernului contra coaliției în comita
tele și orașele, cari au proclamat re
zistența pasivă și activă contra gu
vernului.

După cazul brutal dela Dobrițin, 
guvernul a trimis la fața locului comi
sar guvernial, ca să facă ordine și să 
erueze pe vinovați. După Dobrițin ur
mează Orașul Ung văr. Aici a fost, 
trimis comisar guvernial consilierul de 
secție în ministeriul de interne Carol 
Buth. Acesta a șî sosit Duminecă în 
Ungvâr însoțit de căpitanul de poliție 
Ștefan Bonis din Budapesta. Pentru 
paza lor și susținerea ordine! au mai 
sosit la Ungvâr 4 companii dela regi
mentul 65 de infanterie și un escadron 
de husari.

îndată după sosire, comisarul gu
vernial a dat de știre protonotarului 
comitatens, că a venit să ancheteze 
scandalele din 28 și 29 Decembrie, în
tâmplate înainte și după instalarea 
nou numitului fișpan al comitatului, 
stițiul de iarnă (24 Decembrie al vechiu
lui călindar julian).

De acest cult vechiu s’au ocupat*  
pănă acum doi scriitori fruntași bănă
țeni: Dr. Atanasie Marienescu9) și 
Simeon M a n g i u c a10), aducând șl 
unul șî altul obiceiurile de astăzi în 
legătură directă cu Saturnaliile 
romane.

•) Saturnalia și Pițiereii. «Familia» din 
1874.

'•) Călindariu poporal român. Oravița, 
1882. Daco-romaniache Sprach und Geschichts 
Forechung. 1. Theil. Oravieza, 1891.

E foarte prețios materialul adunat 
de acești doi fruntași ai condeiului și 
științei pentru cei ce voesc a studiă 
obiceiurile poporului nostru. Dar cu
vântul ultim nu s’a rostit încă în ma
teria aceasta.

Dejă numele de «pițărei» nu este 
deslușit.

Simeon Mangiuca, considerând 
«colinda» ca o personificare a soarelui 
care' trece învingător prin cete două
sprezece zodii ale zodiacului vechiu, 
deduce numele pițăreilor dela verbul 
<a pe ți» în accepția de «a poftiși 
voi bine».

Eu cred, că In cuvântul pițărei 
se ascunde un cuvânt pierdut: p i ț — 
mic, mărunt, pe care-1 mai avem în 
«p i ț>, (împărătușul), «p i ț i g o i u» 
(cintezul), soiuri mici de paseri, apoi 
în cuvântul «pițigăiat» (voce sub
țire = de copii), și altele, cari toate 
indică ceva mic, subțire, mărunt, etc. 
Prin urmare cred, că în cuvântul «pi
țărei» nu avem să căutăm cultul 
însuși, ci pe slujitorii cultului, 
cari în cazul prezent sunt copii, căci 

tei
4<w.ga e comita«

^1 noului fișpan I.aszbt.^ 
uar nu s’a putut ținea din cauza tu
multului și vociferărilor asurzitoare ale 
membrilor municipali. Fișpanul Lasz- 
berg și căpitanul de poliție Sajo au 
fost insîiltați cu vorbe extrem de 
ofenzătoare: «Câne nevrednic! Tică- 
lo*» -'! Mizerabil!» etc.» în urma insul
telor grave, au fost imediat citați la 
poliție,deputății Nicolae Pozsgay și 
Lehpl Hădervăry și supuși unui in
terogatoriu,, deoarece au fost dați în 
judecată pentru vătămare de onoare la 
adresa fișpariul ii și a căpitanului de 
poliție.

^Deșî congregația adevărată a fost 
închisă de fișpan, membrii municipali 
s’au dus în alt local și au ținut con
gregație sub presidiul vîceșpanului 
Beniczky. Au hotărît să eiecteze un 
impozit adițional de 10% pentru asi
gurarea traiului oficianților comitatenși, 
au oprit oficianților să asculte de or
dinele fișpanului și au protestat contra 
numirei contplui Laszberg de fișpan. 

Numai în comitatul Sol no o s’a 
frânt dejă rezistența pasivă. «Comitetul 
de bunăstare» al acestui comitat a ni
micit hotărîrea sa de mai înainte, ca 
oficianții să-se opună și să nu dea as
cultare ordinelor, guvernului. Probabil 
după comitatul : Solnoc vor urma șî 
alte capitulări.

Pastoralele.
Cu ocaziunea sfintelor sărbători 

ale Crăciunului arhiereii noștri au tri
mis, ca șî în alți ani, pastorale cătră 
credincioșii lor creștini, arătându-le 
calea ce trebue s’o urmeze- ca să-și 
mântuească sufletul și corpul și atră- 
gându-le atenția asupra pericolelor și 
ispitel&’/Bâri amenință de*  prezent bi
serica noastră viie, sufletul credincio
șilor, pentru ca să se ferească de ele 
.și să rămână pe calea credinței^, nă
dejdii și dragostei creștinești.
7*  Suntem convinși că ne împlinim 
nMmai o datorință de adevărați pu
bliciști, aducând la cunoștința cetitori
lor noștri cuprinsul acestor pastorale. 

Pastorala î. P. S. Sate Metropoli- 
tului loan Mețianu din Sibiiu arată 
mai îritâiu, că «căuza mare și însem
nată» a venirei lui Hristos-Dumnezeu 
pe pământ, luând corp omenesc, a fost ■■■■■■ ■■ ......... . _ i jmn»
limitea maximală de etate a copiilor 
pițărei este cam IA—15 ani. Cuvântul 
«pițărei» ar fi deci sinonim cu : mititei, 
mărunței — băeței.

Chestiunea rămâne deschisă pe 
seama filologilor noștri, cari vor tre
bui să dea în viitor mai mare atenție 
obiceiurilor noastte.

Dar ori cât de nedeslușită ar șî- fi 
deocamdată originea cuvântului, n’are 
de a face față de faptul, că aici avem 
de a face cu remășițe evidente 
din vechiul cult păgân al străbunilor 
noștri de pd^pîhnânUil clasic al Italiei.

Cultul creștin a stins ori a meta
morfozat cu desăvârșire în Apus ace
ste obiceiuri vechi, precând la noi a 
fost biserica. mai indulgentă, așa că 
noi am păstrat șî ceeace au pierdut 
dejă de mult surorile noastre din Apus.

Referitor la cultul pițăreilor s’a 
păstrat — afară de probele clasice ale 
Romei vechi — un manuscris prețios 
din secolul al XHI-lea după Hristos, 
care ne dovedește existența acestui 
cult în Roma medievală. Du Cange11) 
citează acest manuscris la «Kalendae 
Ianuarii». Reproduc din acest manu
scris numai vre-o două pasagii:

«In vigilia Kalendarum in sero 
surgunt pueri . . . eunt per domos . . . 
accipiunt munus a domino domus, 
secundum quod placet ei. Sic faciunt 
per unam quamque domum. Mane 
autem surgunt duo pueri ex illis, 
accipiunt ramos olivae et sal, et in
trant per domos, salutant dominum : 
gaudium et laetitia sit in hac Domo; 
tot filii, tot porcelli, tot agni et de 
omnibus bonis optant, et antequam

“) Glossarium mediae et infimae latini- 
tatis. Paria, 1840—50.

■a neamului . rț?sc din 
ce’șî atrase asupra ș. v<y pă- 

*ă «ceeea-ce a îndemnai . 
mnezei\la așă mare îndurai 

neamul oâiQiîesc a fost drago- 
s a ~ c e a nemărginită spre 

erii». «Dragostea a îndemnat și 
leamnă șî astăzi pe oameni la fapte 
me și-folositoare» și «ori cât de în

țelept/ de văzui și de avut ar fi ci
neva, dacă n’are dragoste în sufletul 
seu, nu este folositor nici lui și nici 
altora, prin urmare nici plăcut lui 
Dumnezeu și oamenilor».

Dacă însă, durere, nu este așa, 
dacă sunt atâtea neînțelegeri și pri
goniri între oameni, cauza este nu 
numai că lipsește dg&bgostea crești
nească din sufletul multor a, dar 
și că în locul ei s’a încuibat ura, 
dușmănia și răsbu narea, cari 
ruinează și nefericesc familii, societăți, 
ba chiar șî popoare. Din ură și duș
mănie se nasc certele^ și prigonirile, 
bătăile și uciderile, și o mulțime de 
alte rele și păcate.

«Acea ură și dușmănie se ivește, 
adeseori fără de cauză, șî acolo, unde 
ăr trebui să fie mai multă dragoste. 
Se ivește șî între bărbat și soție, și 
între prietini^ între frați și chiar șî 
între*  fii și pary$i>^Alteori se arată 
numai din i n v i d i e^bntrucă unul e 
mai Văzut ori mai Cu stare decât 
altul. Și apoi, durere,-s e mai ivește 
acea ură chia’iM^i la alegerile 
în comitetele și epitropiile pa
rohiale, unde ar fi să*  domnească 
dragostea în măsură șî mai mare. ța

»Un rău foarte mare acesta, iutn- 
ților, ce — între altele — trage după 
sine șî înstrăinarea unora dela bise
rică, și de multeori a unora dintre 
aceia, cari ar fi în stare a ajutoră” 
biserica mai mult decât alții. Un rău 
mare, mai ales când se naște din ale
gerile în corporațiunile bisericești, 
căci cei ce’l provoacă uită că strică 
biserica, uită ceea ce zice sfântul A- 
postol: »că cine strică casa lui Dum
nezeu, strica-va și Dumnezeu pre^cela».

»Este deci datorința tuturor oame
nilor de bine, și mai ales a preoților 
și fruntașilor noștri, a lucră din toate 
puteri 1&*J.a  .stârpirea acelui mare 
răir; dff^iîncfe s’ar arătă, ceeace se 
[) o atesta ce dacă se vor delătură cauzele, 
cari l-ar produce.

«Acel rău se poate delătură șî 
acolo, unde ar proveni din alegeri 
în corporațiunile noastre bisericești, 
dacă preoții și fruntașii vor stărui 
ca șl la acelea, mai presus de toate 
să domnească dragostea, care pre
tinde ca să se considere dorința tu- 
sol oriatur, comedunt vel favum mellis 
vel aliquot dulce ut tot annus proce
dat eis dulcis, sine lițe et labore 
magno».12)

Românește:
«în noaptea calendelor se scoală 

copiii foarte de vreme . . . merg din 
casă în casă . . . primesc dela gazda 
casei daruri, după bunul lui plac. Așă 
fac din casă în casă. Iar dimineața se 
scoală doi copii din ei, iau ramuri de 
măslin și sare și intrând în case dau 
binețele: să fie bucurie și veselie în 
casă, câți copii ațâți purcei, ațâți miei, 
dorind de toate cete bune și înnainte 
de ce ar răsări soarele mănâncă ori 
fagure de miere, ori altceva dulce, ca 
tot anul să te fie dulce, fără certe și 
fără nevoi mari».

Cine nu recunoaște în acești băeți 
pe «pițăreii» noștri?!

Dorința lor: «tot filii, tot por
celli, tot agni»... nu aduce oare 
cu versurile pițăreilor noștri, par’că 
ar fi eșit din o tulpină ? ! .

Identic cu acest obiceiu, general 
în tot Banatul, în unele părți ale Ar
dealului și Munteniei, este în alte părți 
locuite de Români: Sorcova, în aju
nul anului nou, care are tot așă de 
puțin a face cu colindătorii ca șî piță
reii noștri.

Dumnezeu ne ajute, ca să-i auzim 
la anul și la mulți ani, în pace, sănă
tate și voie bună.

'*)  Citat la Teodoreșcu: Colinde române. 
București, 1879 și la Mangiuca în ambele 
scrieri.

—-..  

turor membrilor bisericei, î m p 1 i n i n - 
du-se șî dreptele cerer,i ale 
celor mai puțini, de a se alege și 
dintre ei după putință în corporațiu- 
niie bisericești.

Urmând așă, cei ce vor conlucra 
la stârpirea acelui rău își vor împlini 
o sfântă datorință, devenind făcători 
de pace și chemându-se fiii lui Dumne- 
zeu. Urmând așa se vor delătură din
tre noi toate neînțelegerile, și atunci 
toate trebile noastre vor merge mai 
bine.

«Am aflat de lipsă șî la această 
ocasiune a vă aminti acestea, iubiți 
lor, pentrucă poate la nici un po
por, dinpa trie, nu searată acel 
rău în așă mare măsură, ca șî 
la noi. De aceea nici nu putem îna- 
intă șî noi, ca alții, căci acel rău zădăr
nicește orice nizuință spre înaintare. 

* «Deci aducându-vă aminte, că șl 
Domnul nostru Isus Hristos, numai 
din dragoste a venit din ceriu pe 
pământ, «pentru noi și a noastră mân
tuirea, și că toț huîfiai din dragoste 
a iertat pe ceice l-au restignit, Vă 
sfătuesc părintește, să iertați șl voi unii 
altora^reșâlele, alungând șî umbra 
de ură' fȘî dujmănie din sufletul 
vostru șq să cultivați tot mai mult 
dragostea creștinească, iubindu-vă și 
ajutându-vă unii pe alții, în toate . 
lucrurile și neajunsurile voastre, cum 
fac aceasta șl alte popoare, că să înain
tați tot mai mult în cete bune și 
folositoare, precum înaintează șl alte 
popoare, și apoi șî pentrucă să se 
pogoare Darul Domnului nostru Isus 
Hristos și dragostea lui Dumnezeu 
Tatăl asupra voastră și asupra tutu
ror alor voștri.»

Pastorala P. S. Sale Episcopului 
Nicolae Popea din Caransebeș erată 
că. J&l ele sunt rele, căci «oamenii 
nu pășesc pe calea luminată de «lu
mina cunoștinței», se îndepărtează 
dela învățăturile Domnului 
nostru Isus Hristos, se îndepărtează 
de biserică. îndepărtarea dela bi
serică vine de acolo, că știința lu
mească începe să se opună religiunei 
și prin urmare bisericei; ea caută nu
mai să afle contraste, eară nu puncte 
de întâlnire cu religiunea, cu biserica; 
se răspândesc scrieri și vorbe contrare 
bisericei și religiunei. Răul care rezultă 
de aici, e cu atât mai mare, cu cât se 
află mulți oameni, cari, puțin luminați 
fiind, nu se pot ridică la o judecată 
serioasă, proprie, ci cu oarecare îngâm
fare își însușesc și lățesc rătăcirile 
acelor oameni, cari fac știință lumească, 
lipsită de religiune, și este știut, că.fără 
religiune nici un stat nu se poate sus
ținea și așa aceia, cari luptă contra 
bisericei, nimicesc chiar baza organi- 
zațiunilor sociale.

«îndepărtarea dela biserică vine 
mai departe de acolo, că oamenii se 
lasă din ce în ce tot mai mult conduși 
de interesele lor personale». 
Lipsește șî iubirea de Dumnezeu și 
iubirea deaproapelui și astfel a putut 
prinde rădăcini răul social de as
tăzi.

P. S. Sa îndeamnă pe fiii sei su
fletești să nu se depărteze de biserica 
noastră, să nu dea ascultare celor ce 
voesc să clatine credința creștinească, 
clevetind asupra bisericilor și așeză
mintelor ei. «Șî noi trebue să ne silim, 
ca să înaintăm în știință și cultură, 
dar în știința și cultura cea adevărată, 
pătrunsă de religiozitate și moralitate 
De acî urmează pentru noi îndatorirea, 
ca cu toate puterile să sprijinim 
așezămintele noastre biseri
cești, școalele n o a s tre confe
sionale... și să ne desbrăcăm de 
interesele personale, cari duc la d e s - 
binare între frați, care slăbește 
pe un popor mai mult ca orișice.

* împrejurul bisericei noastre 
strămoșești să ne adăpostim cu 
toții, și conformându-ne viața după 
învățăturile ei să căutăm a ne află 
mântuirea sufletească și oea pămân
tească».

Pastorala P. S. Sale Episcopului 
I. I. Papp dela Arad după-ce arată 
că serbătoarea Nașterii Domnului e 
serbătoarea desrobirei sufletului om<- 
nesc și începutul mântuirii noaste?, 
spune că omul e destinat de Dumnezei 
pe pământ spre bine și fericire și totui 
e cu mult mai mare numărul celor m 
mulțămiți, decât a celor mulțămiți c



starea lor. Vina nemulțămirei s 
însă numai omul însuși, pentr 
pune prea mare preț pe cele trc „toare 
și uită și nesocotește sufletul seu. Pune 
în fine Ia inima credincioșilor, că cele 
2 tanșmane pentru a fi fericit sunt: 
liniștea sufletească și îndestu
larea omului cu starea sa, ear 
aceste se pot câștigă numai prin în- 
frânarea poftelor, prin restringerea 
dorințelor și pretenziunilor și prin viața 
adevărat creștinească.

Când scriem aceste, nu avem la 
îndemână șl pastoralele episcopilor 
noștri rom. gr. cat., de aceea ne rezer
văm a reveni asupra lor în unul din 
nrii viitori.

Apponyi despre naționalități.
Duminecă a fost Apponyi la 

Baia-mare, ca să corteșească în fa
vorul candidatului kosșuthist Bela F 61 - 
des. In discursul seu Apponyi a vor
bit șl despre națiunile ndmaghiare din 
patrie, zicând:

«Dela naționalități numai. 2 kîcruri 
dorim : să fie cetățeni fideli ai acestei 
patrii și să nu recunoa scă altă 
patrie, decât patria aceasta maghiară, 
și ca în interesul lor propriu să’și 
însușească — întru cât pot — limba 
maghiară de stat, ca astfel între noi 
și între ele să fie mai deplină înțe
legerea reciprocă și ca să fie șl 
înaintea lor deschise cele mai înalte 
oficii ale statului. Pe lângă aceasta 
n o i n u 1 e v ă t ă m ă m limba ma
ternă și individualitatea lor 
culturală, ci le dăm apărareîn 
umbra emblemei și a steagului 
național maghiar. Au putut expe- 
riă, cum plătește puterea, care a voit 
să-i folosească pe ei contra noastră; 
șj gâtul lor l-a ros până la sânge ju
gul, pe care l-au pus în grumazii na
țiune?. maghiare; au putut experiă că 
Maghiarul uită în vreme de învingere 
ci n au fost contra lui, dar își aduce 
aminte de acei cari au fost cu el. Noi 
wni cu mijloace mari să realizăm și 
să întărim unitatea națională ma
ghiară și pentru marele punct de ve
dere al ideei de stat național nu 
căutăm desdaunare cu mijloace de mică 
însemnătate. Steagul partidului inde- 
pendiăKîn Ungaria a fost totdeauna 
steagul libertății poporului; cu cât mai 
simplu și mai fără pretenții e cineva, 
cu..atât mai mult să lucreze, ca să 
ajungă, la victorie steagul, a cărui de
viză ASSfegaiitate, frățietate, libertatea 
poporului, maghiar».

D’ale' «Beznei».
Dela dl Dr. D. Lascu primim următoarea 

scrisoare, căreia îi dăm loc în întregime :

Onorată Redacție!
Foais kossuthistă «Lumina» din 

Budapesta în Nrul dela 7 Ianuarie a. 
c. a publicat un articol de fond pro- 

izut- cu subscrierea mea (D. Lascu). 
iță de banditismul acesta am pus la 
le procedura cea mai severă, iar lui 

.ossuth Ferencz i-am adresat (firește 
a limba r mână) următoarea epistolă:

Oradea-mare, la 8 Ian. 1906.
Domnule deputat!

în foaia «Lumina», ce apare în 
Budapesta sub egida D-Tale, s’a pu
blicat un articol de fond cu datul de 
7 lan. a. c. și provăzut cu subscrierea 
mea (D. Lascu).

Acest articol nici nu l-am scris, 
lici s’a publicat cu știrea, ori cu în- 
oirea mea Ar fi un ce absurd și 
.nora!, ca eu, cunoscut de membrul 

partidului național român, să viu a-mi 
îndemnă poporul să se înșire sub 

sagul unui partid, care pănă acî nu 
fie lucrat pentru prosperarea ace- 

ii popor, fără, când s’a ocupat cu 
nsul, de ordine numai și numai ni- 
irea etnică a lui a pretins-o dela 

țerii.
Oricare a fost deci motivul (bla- 

1 meu din punct de vedere politic 
j.ral înnaintea poporului român, 
âștigarea acestui popor pentru

h' J'-Voa: 
xtății mei 

atentat în 
permis, pe atât

»£>> .s s’ * eO < ,, câtAa,
puimiB, pe uiai

.Nu pot crede, ■ v
întrunească aprobă’reh: 
conform individualității Alale < 
cazul vei preferi o acțiune pri/? exp 
diente corecte și oneste, iar Jnu'prin 
atari atentate, ca acesta comis față de 
mine.

Și deoarece am să pun la cale re
torsiunea recerută, rog, să Te îngri
jești, ca în decurs de trei zile dela 
datul acestei scrisori, să mi-se comu
nice numele făptuitorului.

Cu stimă : 
Dr.' Demetriu

Deoarece din însăși 
aceasta sunteți pe deplin 
vinAa Vă ruga, să Vă ocupați în che
stie cu atât mai vârtos, că, după cum 
sunt informat, «toaia» «Lumina» se 
tipărește în vre-o 50.000 ^exemplare, 
prin urmare, cel puțin acum, ajunge 
prin toate locurile românești, iar pre
torii, notarii, etc. se vor îngriji să se 
inmanueze tuturor țăranilor noștri ști
utori de carte, prin ce nu numai re
putația mea devine, atacată, fără/ șî 
însuși poporul se mfoCtează și seduce 
în felul cel măi îWernal.

Lascu. 
scrisoarea 
informați,

felul cel mai iWernal.
,,Cu stimă:

Ora de, la 9 Iă^uarie 1906.
Dr. D. Lascu.. .

Informatiuni>

preoției sale. înmormântarea

de

din
de 

doi-

t losif Goga paroh ort. în Reșinar, 
tatăl poetului nostru Oct. Goga, a ră
posat la 24 Decembrie st. v. 1905, în al 
54-lea an al vieții și în al 25-lea an al 
preoției sale. înmormântarea a avut 
loc Marți în 27 Decemvrie st. v. a. c. 
în cimiteriul din Reșinari. Fie-i țărina 
ușoară și memoria binecuvântată!

Restante enorme de dare. în urma 
stării de «ex-lex» restanțele de dare au 
crescut enorm. Astfel în comitatul Bi
horului restanțele de dări directe sunt, 
de 3,976 OOB.car.^ar restantekLdfi! alte 
impozite sunt de 2 milioane dbr^ane, 
cu totul cam 6 milioane coroane. Gând 
va veni vremea să se incasseze aceste 
restanțe, mulți, cari nu și-au plătit da
rea la timp, vor ajunge la sapă 
lemn.

Austro-Ungaria e al doilea stat 
Europa. Despărțindu-se Norvegia 
Suedia a ajuns Austro-Ungaria al 
lea stat din Europa în privința mări- 
mei teritoriului ei. Pănă acum ordinea 
eră: Rusia cu 5,427.599 kilometri pă- 
trați, Suedia și Norvegia cu 727.878 
kilometri pătrați, Ausiup-Ungaria (du 
Bosnia) cu 676.648 km. p&trați. Acum 
ordinea e: Rusia, Austro-Ungaria, 
Germania (440.438 km. pătrați), Fran- 
cia, Spania, Suedia, Norvegia, Brita- 
nia-mare, Italia și Turcia. în privința 
locuitorilor Austro-Ungaria ocupă locul 
al treilea, având 48'59 milioane locui
tori. La locul prim stă Rusia cu 105 
milioane, la locul al doilea Germania 
cu 55'5 milioane locuitori.

Din Kristof . . . Kristoffy. Foile coali- 
ționiste aduc dovezi sigure, că pe ac
tualul ministru de interne Kristoffy nu 
l-au chemat mai înainte Kristoffy ci 
Kristdf. La 1883 losif Kristof, care 
eră atunci abia vicenotar comitatens în 
Măcău, a dat petiție la ministru pentru 
schimbarea numelui seu în Kristoffy. 
Dar ministrul i-a respins petiția. Mai 
târziu, la 1894 sau 1895 Kristdf a fost 
ridicat la rangul de nobil și probabil 
atunci i-a permis Maj. Sa să poarte 
numele de Kristdffy.

Emigrarea crește. în săptămâna tre
cută au sosit la America 3023 emi- 
granți ungureni și anume: 678 Ma
ghiari, 1478 Slovaci, 395 Șvabi, 386 
Croați și 86 Români. Din Austria au 
emigrat săptămâna trecută 1509 per
soane, Germani, Poloni, Cehi și Croați.

f Sigismund Brody, proprietarul și 
redactorul prim al ziarului «Neues 
Pester Journal», membru în casa Mag
naților și creatorul mai multor funda- 
țiuni filantropice-culturale în sumă de 
peste x/2 milion coroane, a răposat 
Sâmbătă la Budapesta în etate de 
66 ani.

.cs: de familie t> 
1 cor. 20 bani. Venit 
.stinat pentru «Reunii 
române din Lugoj». Pi 
și variat,’se va distribui sear, .a cassă. 
Acei, cari din eroare- n’au primit in
vitare specială la această serată de 
Sân-Văsii, binevoiască a se consideJ» 
invitat pe această cale. /

Calendar slovac confiscat. La o rd intri 
procurorului a fost confiscat calendarul 
slovac pe anul 1906 apărut în tipogra
fia Salva din Liptd-Rozsahegy, pe mo
tiv că cuprinde agitație’la resvrătire 
contra Maghiarilor. Numărul exempla
relor confiscate e de mai multe mii.>-

Pentru scopuri culturale a testat Paul 
Arsity din Neoplanta, decedat de 
curând, întreagă averea sa,*.în  sumă 
de 300 000 cor. Moștenitor universal 
este gimnaziul sârbesc din Neoplanta. 
Sume considerabile au mai moștenit 
școala sârbească de fete de acolo și 
fondul pentru sprijinirea, studenților 
săraci.

Concert Kneisel. Celebrul profesor de 
conservator Kneisel, artist la violină 
recunoscut în toată lumea muzicală, 
lăudat și apreciat de primele, ziare eu
ropene, va da astăzi, Joi, la 11 Ian. 
st. n un concert în sala teatrului 
orașului. Programul este următorul: 
1. Le Trille du Diable, sonate de Tar- 
tini. 2. Fantaisie de Wieniawski. 3. 
Concert pour violon de Beethoven. 4. 
a) Airs, b) Tarentelle de Kneisel. c) 
Varies hongrois de H. W. Ernst. 5. 
Danse des Socieres de Paganini. 6. La 
ronde des Lutius de Bazzini. 7. a) Moise 
sur une seulle Corde de Paganini, b) 
Airs et Fantasie Naționalle de „ * 
c) Fantaisie-Mazurca. d) Rosignolle de 
Kneisel. e) Havanaise de C. SaintJSaens. 
începutul la orele 8 seara. Prețul locu
rilor: Loja 8 cor., parchet (șir 1—3) 3 
cor. celelalte șire 2 cor. locul, loc de 
stat 1 cor,, galerie 60 fileri. Deși dea- 
beă în ultimul moment a devenit cu
noscut, că dl prof. Kneisel concer
tează în orașul nostru, credem că va 
fi sprijinit după merit. Mai rai’ ni-se 
oferă o ocaziune așă aleasă de a as
cultă un artist de talia dlui profesor 
Kneisel.

Patrecerea maeștrilor călțunari români 
din Lugoj. Măestri călțunarii din Lugoj 
arșngează în ziua de Sf. Botez Vineri 
în 6/19 Ianuarie 1906 petrecere de dans 
în sala otelului «Concordia». începutul 
la orele 8 seara. Prețul de întrare: 
pentru persoană 1 coroană, pentru fa
milie 3 coroane. Venitul e destinat pen
tru flamura măestrilor călțunari gr. or. 
din Lugoj. Oferte marinimoase se pri
mesc și se vor cuitâ cu mulțămită pe 
cale ziaristică. Muzica lui Ghiuri Ada
movich

Petrecere în Valea-Mare. Inteligența 
română de pe Valea-Mureșului aran- 
gează în ziua de Anul-npm cu con
cursul mai multor seiwnar^tPdin Arad 
petrecere dansantă în sala ospătăriei 
«Trei roze» din Valea-mare. Venitul 
curat e destinat pentru înființarea unei 
biblioteci poporale.

An sec. în privința legilor anul 1905 
se poate numi pentru țara noastră an 
sec. Acesta e unicul an dela restabili
rea constituției încoace, în care nu s’a 
creeat nici o lege în cartea legilor nu 
va fi nici pomenire de acest an, la tot 
cazul cel mai rău pentru bunăstarea 
cetățenilor.

«Mișcarea Românilor din comitatul 
Arad». Comisiunea administrativă a co
mitatului Arad a ținut Luni ședință, în 
care vicecomitele a prezentat raport 
despre pretinsa revoltă a Românilor 
din comitat. Raportul a fost luat la cu
noștință. Eată o parte a raportului: 
«în cercurile Hălmagiu, Radna și Chi- 
șineu vicecomitele a fost în persoană 
la fața locului. Deșî nu s’au putut află 
date positive despre răscoala Românilor, 
totuși e fără îndoială că populațiunea 
și oficiile au fost în agitație specială, 
ale cărei urmări nu se puteau preve
dea. Autoritățile au trebuit să ia dis- 
pozițiunile preventive necesare. Mai

uană
ce de

mnelor
bogat cor sȘaruaiuaa» institu

taie. 
Scridoi,

cor. ,Dr. Const. Mpisil 
cununiei fiicei d-șăle Lu< 
âjidrei Bugnar 20 cor; Repr 
comunității Sângeorgiu 25 cor. 
nitatea Borgo Tiha 20 cor. L 
tatea Borgo. Murășeni. 15 cor. 
Ion Pecurariu a administrat v 
curat xdela petrecerea din 4 Oct 
cu 257 cor. 34'fii. Drept rescum 
a felicitărilor de anul nou 19 
primit dela dl Gayril Vârțic jud 
în pensiune din Bistriță 10 co’ 
inească generoșii” contribuitori 
rele noastre mulțămite. Năsăi 
nuarie 1906. Pentru comis, mei 
loan Gheție director gimn.

Revoluția din RusiaAîn z’ 
urmă au fost arestați în une „n
ale Rusiei cam 1000 bărbați cu prftei- 
pii democratice constituționale. La cei 
arestați s’au aflat așă de multe ârme 
și materii explosive, încât aceste ar fi 
fost de ajuns să omoare mii de oameni 
și să distrugă orașe întregi.

Investigarea barbariei din Dobrițin. La 
Dobrițin, unde a fost așă de cumplit 
maltratat fișpanul Kovâcs Gustav, 
au mai fost arestați: croitorul Geza 
Spiro în etate de 18 ani și calfa de 
lăcătar Carol Safrany, cari au luat 
parte activă la maltratarea fișpanului, 
apoi cismașul Pentek, care a apucat 
pe fișpanul de gât și l-a lovit cu pum
nul, și calfa de cârnățar Andreiu 
Szabd, care a lovit cu o prăjină pe 
fișpanul și pe urmă a spart ușa dela 
edificiul, în care a fost adăpostit fișpa
nul bătut.

101 muncitori îngropați dș vii. în mi
nele Akite din Iaponia s’a întâmplat o 
explozie violentă și un incendiu. Dintre 
cei 2000 muncitori, cari se aflau în mină 
101. au fost îngropați de vii sau au 
ars în foc.

1 Catastrofă teribilă. în golful Saigon 
(Kokinkina) s’a -întâmplat deunăzi ca
tastrofă înfiorătoare. Vaporul englez 
Carlisle s’a aprins, a explodat și 
apoi s’a scufundat în mare. Pe vapor 
se află muniție în valoare de un milion 
lire sterlinge.
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Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc 85 14 20Săcară prima calitate . 80 12 50» de mijloc . 75 12Orz prima calitate . 80 12 40» de mijloc.............................. 75 11 80Ovăs prima calitate 45 12 80» de mijloc .... 40 12 40Cucuruz prima calitate;. 85 11 80» de mijloc .... 85 13 40» nou.............................. 10 _ _

Făină 0........................................... 85 28 _
» prima.............................. 85 27 _
» II.............................. 85» brună IV . 85 26Orez............................................. 1- 40 _

Gris............................................. 80 32 _
Arpăcaș . . . • . 70 15 60Mazăre...................................... 90 56
Linte ............................................. 85 72 _
Fasole...................................... 80 36 _
Mâlaiu mărunt .... 70 40 _
Cartofi ... . . 6
Fân prima calitate . _ 6 _

» de mijloc — 5 _
Paie............................................. — 1
Stejar...................................... — 6 80Cărbuni de peatră . — 4 40» de Petroșeni . — 4 40Oloiu de rapiță .... — — 80Lumini de stearină — 1 60

» topite .... — 1 68
Săpun ...................................... — — 72
Carne de vită I. calitate — 1 28

» » » II. » — 1 20
Unsoare de porc .... — 1 76Sămânță de chimin — 84
Sare, bucăți.............................. — — 24
Zăhar ...................................... — 76 _
Vin............................................. 80
Spirt I.............................................. — — 30

« IT........................................ — 1 50

institutului reg. magh. meteorologic 
pentru 11 Ianuarie n. 1906 

Umed. Noaptea: Ger.
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Jjlagi mâr megWapftott 
25 koc.’-60 fi’H.-ben megâlfăpi-
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• branșat ferăriei află aplicație 

numai decât la

â,>/BBINEANA‘‘
societate comercială pe acții, Caransebeș. 
Nr. 259 (3—2)

hajta. 
vai la 
2000 ko 
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Aott ârveres keresi valamint a meg felmeru- 
lendo kdltsegek behajtâsa vegett, Dr. 
Biiriesku Sân<Jor vegrehajtâst șzenvedonek 
a lugosi kir. forve :yszek mint telekkdnyvi 
hatosâg terăletâhez tartozd Român Lugos 
kdsfȘSgi 2493 szâmu tjkvben A. I. 1 sorsz. 
alatt felvett i.figatlanbol ot illeto fele 

.. jianyadot az 1881. evi LX. t. cz. 
și j~ '

es’Hodosi Szâiuncza birtokostârsak tulaj- 
ițoxxjutalekât is egeszben a Babi Măria 
JwvâW.C. 2. alatt bekebelezett bzvegyi 
haszonelvezeti szolgalmi jog fentartâsâval, 
az egyidejiileg kibocsâjtott ârveresi felte- 
telek ertelmeben osszewm 1099 kor kikiâitâsi 
ârban.az

1906. evi jeb. ho 6,-ân d. u. 3 orakor

Aaviiiri tiartiare
Nuvelă. ■

„Luceafărul44
Institut tipografic și de 
editură — Budapesta.

* ’ *
*

poate comăîfdă dela

x,-. 149.—1905. 

arți si reviste.
ț ’ i: >& nostru, novele de loan Ciocâr
lan. Budapesta, institutul tipografic Și de
editură „Luceafărul^ 1906. Prețul 1 cor. 
50 bani. .Cuprinsul: Traiul nostru, Pe 
Runcu, Rămași «casă, Schițe, Cină, Ispita 

■ La stână, Cet.ățuta Stăncuței, Două suflete, 
De sărbători, Orbul.

Icoane, novele de Alecsandru Ciur a. 
Budapesta, institutul tjgografîc și de editura 
„Luceafărul^ str. Molnar nr. 10. Prețul 
L 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.

evi LX. t.
^ontia alapjân Hodosi Samu

Se
autor : Bud ap esta, VII
Isabella tăr 3. *

Aduc la cunoștința,on. public din
Lugoj și jur că începând cu 1-ma 

Ianuarie 1906 am deschis
/• *' *■ <

Mronl ie verificare a masorilori i
(jeguirea măsurilor)

S ■ ■ ■ ■■' 4în casa proprie djn Lugoj strada F 
Timișorii »NK 308/78.

I 
IAlexandru Damaschin,

verificator de măsuri titrat.
Nr. 254 (4-3).

Prețul 1 cor. + 10 bani porto.
12342. sz. 1905. tkvi

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.

a telbkkoșyvi hatosâg'iiivatalos ârveresi 
Afbld»'ziiit 6 sz. ajto) helvisegebon megtar- 
tindo nyilv.ânaș ârveresen a legtobbet 
jj^ronek ssĂikseg'eseten a kikiâitâsi âron 
'sdul' iș-. elfogja adatni.

, Arverelni kivânok tartoznak bânat-
■ penzul az ingatlanok kikiâitâsi ârânak 2O°|o 

keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a;kikfildbit kezehez letenni, avagy az 
annak elozetes biroi letetbe helyezesât ta- 
nusito szabâlysz. elismervenytâtszolgâltatni.

Vevo kdteles a vetelâr ‘4 țeșzet âz< 
ârveres, jogerOM, emelkedâse napjâtăl szâ- 
initahdo 30 nap alatt, a mâsodik '4 reszet, 
ugy<j,ng^op pAtol szâmitando, 60 nap alatt, 
a hannaaik vf reszet ugyanctțak, az ârve- 
res jjBgerore emelkedese napjatoLSzamitandd 
9(Pnap ațatt es az ârveres napjâtol jâro 
5®/# kanflțtaival szabâlyszerti leteti kerveny 
mellett âGugosi kir. âllampenztâr mint bi- ■ 
râi letetpepztârba befizetni.

A bânatpenz az utols<5\ reszletoe fog 
beszâmittatni. ¥(

A megâllapitott ârveresi felieteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkbnyvi hatosăg- 
nâl,, ugyszinten Lugos vâros tâhâcsânâl 
vagy a biroi kikiilddttnel megtekitîthetbk.

Az elrendelt ârverest a fdbeteftU szol- 
gâlo Român Lugos kdzseg 2493 sz. tjkv 

■C. lapjân feljegyezni rendeli.
Lugoson,

€

. arhitect și dulgher diplomat, . 
4 întreprinZatqr în Lugoj. ► 
■i ■ ni  »■ii '  .................. — a

■ Prrrpește lucrări în acest resort, ■
4 precum construcții noui și reno- ► 
^stațiuni. Planuri și preliminare dă ? 
j’Wpese pregătește și liferează prompt .
5 P ■ k
7V. Irion, t Z Str. Pârvy (în casă- proprie). ■,
•▼IVIVIVI'VI'VlVIVIVIV»

A nâmet-bogsâni ki. jârâsbirosâg, 
mint telekkonyvi hatosâg reszerol kdrhirrâ 
tetetik, hogy Dr. Pop Izidor ugyved âltal 
kepvis^lt dzv. Ruzsicska helyesebben Mîln- 
nich șkăl. Krischer Terez dognâcskai la- 
kos vâgrehajtatonak Licker Ferencz dog
nâcskai la kos vegrehajtâst szenvedd elleni 
1Q6 kjjjr. ■ ’fdke, 15 kor. 60 fill, eddig 
megâllapitott egyâb, valamint jelenleg 
megâllapitott 12 kor. ârveres keresi s 
ezutân felmertflendo kdltsegek irânti vâg- 
rehajtâsi tigyeben a nemet-bogsâni kir. 
jârâsbirosâg (lugosi kir. tdrvenyszek) terii- 
letehez tartozo Dognâcska kdzseg 893. sz. 
tjkvben A. I. 1. 2. sor. 545. hrsz. 120Q-61 
kert 6s ' ----
terttlețil __ r
tjkvbe^’J. 1. sor. 1422|a. hrsz. 200Q-61 
terttleta ...... .
tjkvben ___________
□-dl >t^rttletu rât a vhtv, 156 §-a ertel- 
mâben egeszben 28 kor. kikiâitâsi ârban az

rehajtăsi tlgyeben a nemet-bogsani kir.

54. hrsz. 206. 6. i. sz. 112Q-61 
eltelekes haz 862 kor. a 662. sz.

sz.

aszald 2 kor. es
1304. es 1447. hrszâmu 400 400

a 162. szamu

1906. evi feb. ho 5.-6:i d. e. 10 orakor

1905. evi nov. ho 16-ân.
Bagyik 

kir. tszeki bird,.vwevwww» . (

- î?în Ungaria de sud cel mai mare și mai «complet 
depozit, de fabrică pentru.

țJHîotiile și mașini de cusut
Mare depozit de toL soiul real!

Mobile tapetate, de fier și %emn,

Sternlicht Mano, Lugos I
ă?

A apărut: «Călindarul Poporului»,, pe 
1906 eu un cuprins bogat atât calenda- 
ristic-statistic, cât și literar. Afară de 
partea calendaristica, cuprinde statisiica 
instituțiilor noastre culturale-bisericești- 
economice (biserici, școfjje, reuniuni etc.) 
Partea literară, bine îngrijită, cuprinde : 
Alegorie (Un pom nobil), poezii (serioase 
și comice), novele (Șatita de N. Crane), 
poveste (Femeia credincioasă de G. N. 
Coatu), articli economici, anecdote, glume 
ilustrate, legende, gâcituri, poezii popo
rale etc. și Răvașul nostru, în care se 
face istoricul anului cu toate întâmplările 
mai îusemnate dela noi și din străinătate. 
Călindarul e împodobit cu frumoase ilus
trații, în număr de 19, în cari, în fruntea 
Câlindarului, chipul executat artistic al 
nouei și frumoasei catedrale ortodoxe ro
mâne din Sibiiu. Prețul 40 bani și 5 
bani porto. Se află do vin zare la librăria 
„Foii Poporului“ Sibiiu (str. Măcelarilor 
Nr. 12) și la librăriile dela noi. Revânză- 
torilor se dă rabat cuvenit.

Dognacska kdzseg hâzănâl megtartando 
nyilvâuos ârvaresen a kdvetkezd feltâtelek 
alatt, sziikseg eseten 
kikiâitâsi f 
ronek el fog adatui.

Minthogy a dognâcskai 162. sz. tjkvi 
ingatlanra C. 5. sorszâm alatt Licker Jd- 
zsef javâra eitarrâsi jog van bekebelezve 
elsd sorban rzen teher ârintetienUl hagyatik.

Venni szândâkozok kdtelesek az 1881. 
LX. t.-cz. 170 §»a ertelmeben igerettâtel 
eldtt bâuatpenztil a kikiilddtt, kez6h.cz a 
kikiâitâsi ar 2O°|o-ât keszpenzben, vagy a 
korinâuy âltal ovadekkepesnek nyiivânicott 
s az ârfolyam 2/3-âig elfogadhato ertek- 
papirokban letenni, vagy pedig annak a 
birosâgnâl biroi letetben tdrtent eloleges 
elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeril leteti 
elismervenyt âtszolgâltatni s az ârveresi 
Ulteteleket alâirni, mely ieltetelek alolirott 
telekkdnyvi hatosâgnal es az illeto kozseg- 
hâzânal tekinthetdk meg.

Nemet-oBgsân 1905. evi nov. ho 21-en. 
Kir. Jbirdsâg, mint telekkdnyvi hato-âg.

_ a megâllapitott.
âron aiul is a legtdbbet ige-

soli I Zana dânos
Nr. 260 (1—1) kir. aljârâsbiro.

IOSIF HAZI BARBU
Atelier propriu de mas ar si tapetier.

---------------------- Trusou complet. ----------------------
Arangeamente de birouri, vile și oteluri. Cărucioare de 
copii, tablouri, oglinzi, covoare de salon și cursore, 

biciclete și motoare.
Mare depozit în mașini de cusut de cea mai bună 

calitate, cu garanție deplină de 10 ani.
Mașini de cusut SINCER dela 56 cor. în sus.
Mașini de cusut «Ringschiff, — Zentral, — Bob

bin, — Vibrating, — Zilinder, — Howe, — PhOnix, 
Minerva și Wheeler-Wilson.

Plățile în rate convenabile. 

Atelier propriu 
entru reparaturi de mașini de cusut și

• • 1 1 ■ 1 J ■

Recomandă onor, public următoarele vinuri excelente din
pivnița sa proprie

1 litră Vin roșu vechiu de Menes 80 cr.
1 « « « « « Silaș 50 cr.
1 « « alb « « « 50 cr.
1 « « auriu « « Ghioroc 40 cr.
1 « « rampaș 36 cr.
1 « Pelin (Wermuth) 80 cr.

Răchie prefriptă (Șlivoviță) 1 litru ă 60, 80, 100 și 120 cr.

Mă rog a Vă adresă la

ospătar ia „ffîazi"
Lugojul român, Strada Comitatului.

Nr. 247 (6—6)

—
Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

kez6h.cz

