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Patru ani s’au împlinit, de când 
un grup de aderenți însuflețiți ai 
partidului național român a dat 
viață acestui organ național de pu
blicitate.

Grupul fondator al acestui ziar 
nu a format în nici o privință un 
grup de interese deosebit, nici în 
privință națională politică, nici în 
altă privință.

Un singur dor i-a adunat lao- 
• laltă pe fondatorii ziarului nostru 
și i-a ținut împreună: dorul de a 
susținea și cultivă spiritul genuin 
al politicei noastre naționale 
prin acest organ de publicitate, 
menit să satisfacă în primul rând 
trebuințele publicistice ale păturei 
noastre culte.

N’am avut în vedere cultivarea 
nici unui interes particularistic, nici 
de natură personală și nici de na
tură confesională și regionară, din 
contră, am susținut și luptat pen
tru lozinca, că în fața intereselor 
mari naționale trebue să amuțească 
toate interesele particulariste, fie 
acele oricât de îndreptățite în sfera 
lor particulară Am susținut și pro
fesat, că interesele adevărat na
ționale trebue să primeze toate 
celelalte interese.

Neavând nici un interes parti- 
ilar în vedere, ne-am ferit bine .X-

<sțeles și de tonul agitatoric 
n coloanele organului nostru, căci 
î’aveam interes nici de a seduce pe 
jineva în tabăra noastră și nici de 
i teroriza pe cei, despre cari puteam 
presupune, că în unele chestiuni nu 
unt de o părere cu noi. Noi am voit 
ă convingem, dar nu cu apu- 
ături și șiretlicuri, ci cu puterea 
rgumentelor.

Am respectat convicțiile fie- 
iiruia din șirele partidului nostru 

am căutat, ca și eventualele po- 
mice, cari sunt inevitabile la un 
ipor care cugetă, să se țină la 
ălțimea convingerilor bărbaților 

ț^rioși, cari răspund la argumente 
1 argumente.

Chestiuni de natură locală sau 
niar personală am tractat numai 
unei, când credeam, că tractarea 
estora în publicitate este recla- 
ită de interesul obștesc al popo- 
ui român. Totdeauna însă când 

deschis coloanele ziarului no- 
unor asemenea chestiuni, am 

ijit cu atențiune înzecită ca dis- 
<■_ liunea serioasă să nu degene- 
^e.

Părerile noastre ni-le-am spus 
•;vnc și fără încunjur, căutând a 

motiva cu argumente și nu 
am ferit nici când de a ascultă 

^'preciâ argumentele contrare.
■ ^cesta a fost programul nostru 

uiecut și cu acest program pă- 
a acum pragul anului al V-lea 
existenței ziarului nostru.
în viitor vom căută să obser

văm — dacă se poate — și mai 
strict acest program al nostru, 
căci criza gravă în care a 
ajuns partidul nostru național re
clamă seriozitate și precauțiune 
însutită și înmiită pentru a apără, 
păstră și îmbogăți avutul nostru 
politic, în care se concentrează 
toate aspirațiunile generoase ale 
poporului, dornic de a-și creeă o 
soarte deamnă de valoarea sa.

Nu suntem amicii paradării cu 
programe, căci nu vorbele ci fap
tele vorbesc și programul nostru 
mai bine se poate judecă din ati
tudinea ce am urmat-o consecvent 
și fără șovăire din ceasul fondării 
până astăzi, în momentele grave 
de față însă, când sufletul nostru 
este cuprins de nedumeriri, am ți
nut să subliniam aceste la acest 
loc.

Noi căutăm adevărul în mod 
obiectiv. Și urma va alege de este 
adevărul pe partea noastră sau pe 
altă parte.

Dee bunul Dumnezeu, ca din 
actualele frământări ale partidului 
nostru național să iasă numai bine 
pentru poporul român, căci de rău 
a avut destulă parte în cursul vea
curilor vitrege.

--------------- ---------------

Concluzele
Conferenței electorale 

dela Sibiiu.
Amăsurat rezervei expectante ce 

ne-am impus, aducem de astă dată 
fără nici un comentai- concluzele 
luate de «conferența electorală a 
delegaților români ai cercurilor 
electorale», ținută la 10 Ianuarie 
st. n. 1905 la Sibiiu.

Textul acestor concluze este 
cu mult prea important, decât să 
se poată publică în extras, sau cu 
întreruperi. Le reproducem deci în
tregi, în textul autentic, așâ pre
cum le-am primit din cel mai com
petent loc.

Eată-le:
I.

«Delegații români ai cercurilor elec
torale din țerile de sub coroana sf. 
Ștefan, adunați în ziua de 10 Ianuarie 
st. n. la Sibiiu în conferență electorală 
cu scop de a lua în considerare si
tuația patriei preste tot și a se con
sultă și a decide asupra atitudinei față 
cu alegerea cea mai apropiată pentru 
dieta din Budapesta, înainte de toate 
protestează din nou contra tuturor di
spozițiilor anticonstituționale și anti- 
liberale ale guvernului țerii, prin cari 
dispoziții s’a încercat despoierea ale
gătorilor de naționalitate română de 
firescul drept, ca să aducă deciziuni 
referitoare la stările obștești din pa
tria lor, și declară solemn, că poporul 
român respinge presupunerea, că exi
stența și activitatea sa politică și-ar 
lăsă-o pendentă dela arbitriul guver
nului.

II.
Delegații români ai cercurilor elec

torale constată eu sinceră durere 

patriotică, că situațiunea politică a 
Ungariei nu este mulțumitoare.

Politica oficioasă de guvernament, 
începând dela 1867, și-a pus ca țintă 
favorizarea sub raportul principiului 
național a unei singure părți dintre 
cetățenii patriei, nedreptățind și ne- 
mulțămind prin aceasta majoritatea lo
cuitorilor țerii, cari pe temeiul prin
cipiilor eterne de libertate și egalitate 
cu drept cuvânt pot așteptă să se făp- 
tuiască egală îndreptățire pentru toți 
locuitorii țerii.

Prin această politică de guverna
ment s’a creeat stări de lucruri, cari — 
delăturându-se condițiile unei adevă
rate autonomii administrative — nu nu
mai că împedecă aplicarea principiilor 
salutare în administrarea țerii, dar 
fac adeseori imposibilă chiar și măsu
rarea egală a dreptății prin încunju- 
rarea artificială a contactului nemijlo
cit între judecător și judecat.

între astfel de împrejurări, prin 
pretensia de a se introduce în afacerile 
publice ale patriei noastre principiile 
constituționale și liberale numai în fa
vorul unei singure părți a cetățenilor, 
de altă parte prin nizuința de a ză
dărnici minoritatea cetățenilor dela 
aplicarea sinceră și reală a acestor prin
cipii, s’a produs un constituționalism 
și liberalism falsificat, care nu numai 
a dat ca rezultat nemulțumirea gene
rală a poporațiunei, dar care în mod 
fatal sguduie încrederea cetățenilor în 
înseși principiile mărețe de constituțio
nalism și liberalism.

Tot prin tendințele mai sus mar
cate s’a slăbit șl ordinea socială, care 
își are unicul și firescul isvor în sfin
țenia vieții familiare, s’au tolerat, ba 
s’au chiar favorizat curente antibise- 
ricești și îndeosebi protivnice învăță- 
turei sublime a legei lui Hristos, și 
s’au produs astfel apariții, cari stau 
în flagrantă opoziție cu faptul, 
că asupra patriei noastre domnește un 
rege apostolic.

Instruirea poporului se face impo
sibilă prin forțarea în școalele popo
rale a unor obiecte de învățământ, cari 
servesc scopuri abătute dela ținta, la 
care trebue să ajungă instrucțiunea 
acestor școale.

Prin procedura aceasta se face mare ne
dreptate majorității cetățenilor țerii, căci 
câtă vreme copiii unei părți din acești 
cetățeni pot învăță elementele cuno
știnței în limba lor maternă și în școli 
susținute din vistieria statului, copiii 
altor cetățeni chiar șî în școlile susți
nute de părinții lor prin contribuiri și 
jertfe speciale, siliți sunt a învăță în- 
nainte de toate o limbă pentru ei stră
ină, pierzând prin aceasta timpul și 
posibilitatea de a-și însuși cunoștințele 
trebuincioase pentru viață.

Contrar chiar șî cu dispozițiile po
zitive ale legilor în vigoare, statul nu 
numai omite îngrijirea pentru culti
varea cetățenilor în limba lor maternă 
pănă unde se începe instrucțiunea aca
demică, ci — abuziv — cetățenilor li-se 
interzice chiar validitarea dreptului lor 
firesc și pozitiv de a-și creeă înșiși 
institute de cultură, unde să se poată 
cultiva în limba lor maternă.

Tot pentru scopurile nefaste ale 
politicei de guvernament s’au vătămat 
în mod sistematic drepturile diferitelor 
confesiuni creștine, s’au desconsiderat 
autonomiile lor sancționate prin Maj. 
Sa și prin legile fundamentale ale pa
triei noastre, ba în timpul din urmă 
unor confesiuni li-se fac greutăți chiar 
șî în ceeace privește instrucțiunea mo
rală a elevilor aparținători acelor con
fesiuni.

Apl’carea funcționarilor, cari nu 
cunosc limba, modul de gândire și 
moravurile poporațiunei, în care sunt 

trimiși ca să slujească intereselor ob- 
ștei, nu numai că aduce pagube incal
culabile acestor interese, dar sgudue 
cu desăvârșire încrederea cetățenilor 
în dreptatea și bunăvoința statului și 
slăbește legăturile de alipire ale cetă
țenilor față cu întocmirile constituțio
nale ale statului, ceeace mai ales în 
timpuri critice poate să aducă patriei 
pagube înspăimântătoare.

Principiul constituțional culminează 
în participarea cetățenilor la legislați- 
unea țerii prin reprezentanții lor. Mai 
ales sub acest raport însă partea co
vârșitoare a cetățenilor este cu desă
vârșire nedreptățită. Se tolerează, ba 
din interese particulare se susține chiar 
de decenii încoaci starea abnormală, 
că în aceeași țară se aplică două legi 
electorale, una pentru Ungaria propriu 
zisă, alta pentru părțile ardelene. Dar 
șî afară de acestea numai o neînsem
nată parte a cetățenilor sunt îndreptă
țiți cu dreptul electoral, câtă vreme 
dării de bani și dării de sânge îi sunt 
toți deopotrivă supuși.

Nedreptatea arondării cercurilor elec
torale este strigătoare la cer. Prin lege 
chiar este admisă mituirea sub masca 
cheltuelilor constituționale.

Presionarea alegătorilor din par- v 
tea funcționarilor publici și a tuturor 
organelor, cari stau în relațiuni de 
oarecare atârnare față cu guvernul 
țerii, opune stavile puternice manife
stării nefățărite a adevăratei opinii ob
ștești asupra raporturilor politice din 
statul ungar. în chipul acesta s’a pro
dus anomalia, că factorul reprezenta
tiv al legislațiunei necorespunzând opi
niei adevărate a majorității cetățenilor, 
iar factorul sancționator, chiar în urma 
acestui sistem numai pretins constitu
țional, fiind în imposibilitate de a 
primi informațiuni directe, nefalzificate 
despre această opinie, se aduc legi 
contrare intereselor majorității locuito
rilor, prin ce se produce în sufletele 
cetățenilor primejdiosul sentiment, că 
statul nu le este un bun părin
te, ci dușman de combătut.

Nedreptățirea intenționată a majo
rității locuitorilor țerii sub raportul 
principiului național și economic social 
a produs confiscarea desăvârșită a 
dreptului de întrunire și a libertății 
de presă, singurele condițiuni ale unui 
constituționalism și liberalism nefalzifi- 
cat. Goana în contra presei nema
ghiare dă de minciună pretinsul libe
ralism al politicei de guvernament.

Mulțimea proceselor politice, pe
depsele grele de închisoare și bănești, 
cari trebue să le supoarte combatanții 
naționalităților nemaghiare, cari își pun 
pieptul contra curentului șovinistic de 
contopire a naționalităților, arată în 
toată golătatea sa sistemul de terori
zare atât de neuman și contrar legilor 
fundamentale ale țerii, cu care se gu
vernează statul ungar.

Alimentate prin politica de guver
nament, care numai interesele unei 
singure naționalități din țară le urmă
rește, și nu numai că nu aplică întru 
toate legea fundamentală despre «ega
la îndreptățire a naționalităților» din 
patrie — pe care lege dela cel mai 
sus pănă la cel mai jos, toți funcțio
narii publici ai țerii jurământ au pus 
— ci o desconsideră, ba o șî întorto- 
chiază chiar, denegând individualitatea 
etnică a naționalităților nemaghiare 
din această țară: aspirațiunile națio
nale unilaterale au luat, cu deosebire 
în timpul din urmă, dimensiuni îngri
jitoare, cari au început să atenteze 
chiar la temeliile solide ale armatei 
comune, a cărei perfectă unitate și 
desăvârșită scutire de veleități centri
fugale și șovinistic naționaliste este, 
afară de indivizibilitatea stă-
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pânirei, pavăza cea mai de căpete
nie a siguranței statului și a fericitei 
împreună viețuiri a multelor popoare 
de sub gloriosul sceptru al dinastiei de 
Habsburg Lotharingia.

Aceste aspirațiuni naționale uni
laterale, favorizate pănă acî din par
tea guvernanților în chip absolut con
trar intereselor obștești ale țerii, au pro
dus stări anarhice în legislațiunea țerii, 
au adus asupra statului și a cetățenilor 
toate nefericirile situațiunei afară delege 
și în consecință au pricinuit, ce acum de 
curând s’a săvârșit din partea majori
tății parlamentului: lovitura contra li
bertății cuvântului a reprezentanților 
țerii. Exponent al unei coterii în servi
ciul unui singur popor și în covârși
toarea sa majoritate rezultant din pre
siunile și abuzurile elementelor pen
dente dela guvern, parlamentul ungar 
a negligeat cu desăvârșire interesele 
economice, industriale și financiare ale 
locuitorilor.

Sistemul de dare greșit, fără pă- 
reche în țeri adevărat culte, legile cari 
regulează raporturile economice, indu
striale și financiare, precum șî organi
zația administrației din comitate și co
mune, toate aceste grămădesc sarcini 
publice insuportabile asupra cetățenilor 
mai săraci și în special asupra agricul
torilor mici, câtă vreme proprietarilor 
mari, latifundiilor și capitaliștilor li-s’a 
creeat posibilitatea ușoară de a scăpă 
dela contribuirea echitabilă și propor- 
ționată la suportarea greutăților comune. 
Favorizarea latifundiilor nu numai că 
ia posibilitatea creiării unei puternice 
clase de mici agricultori, ci pedecâ îi 
pune chiar și sporirei firești a ace
stei clase susținătoare a statului.

Muncitorii și în special cei rurali 
sunt lipsiți de cele mai elementare drep
turi omenești. Exploatarea lor nici 
odată nu s’a făcut obiect de sinceră 
cercetare și sinceră îngrijire din partea 
guvernanților.

Starea economică a țerii în chipul 
acesta a devenit dezastroasă și a pro
dus dureroasa emigrare a celei mai 
bune forțe de muncă.

Higiena publică se află în condiții 
triste. Cei săraci sunt aproape lipsiți 
de îngrijirea medieală și cu deosebire 
mortalitatea înspăimântătoare a copiilor 
constitue cea mai dezastroasă acuză 
față de guvernanții țerii.

III.
în fața acestei triste situațiuni a 

țerii delegații români ai cercurilor elec
torale din țerile de sub coroana sf. Ste
fan, întruniți în conferența de azi, află 
că împrejurările extrem de grave 
nu permit să ne atingem de pro
gramul pan tidului național român, 
ci din contră justifică susținerea ne
atinsă a acestuia în întregitatea sa, 
așa cum a fost alcătuit în anul 1881 și 
susținut în anii 1884, 1887, 1890 și 1892, 
admițând în fața evoluțiunilor actuale 
politice posibilitatea unei revizuiri 
în senz de desvoltare și amplificare 
cu scopul deplinei asigurări a existenței 
și libertății noastre naționale.

Fideli programului național, în con
siderarea exigențelor situațiunei politi
ce conferența enunță și accentuează din 
nou următoarele:

1. Pretindem neclintit recunoașterea 
poporului român de individualitate 
politică alcătuitoare de stat și asigu
rarea desvoltării sale etnice și consti
tuționale prin instituțiuni de drept pu
blic, pe lângă susținerea intactă 
a întregității statului țerilor coroa
nei sfântului Stefan.

Totodată dorind realizarea acelor 
postulate șî pentru celelalte popoare, 
cari toate împreună constituesc statul 
ungar.

2. în interesul binepriceput al pa
triei insistăm pe lângă susținerea ne
știrbită a unității armatei co
mune în conducere, administrațiune 
și limba de comandă, dar cerem de 
altă parte respectarea și uzul mai in
tensiv al limbei fiecărui regiment.

Pretindem scărițarea timpului de 
serviciu dela 3 la 2 ani și curmarea 
tendințelor de maghiarizare șl în ar
mată.

3. Nu numai că pretindem din nou, 
conform programului național, punerea 
în deplină vigoare și respectarea legei 
despre egala îndreptățire, ci pretindem 
revizuirea și conformarea tuturor ace

lor legi ulterioare, a căror dispoziție 
tae în principiile acelei legi fundamen
tale. în consecință pretindem, ca în ad
ministrație, justiție și instrucțiune uzul 
limbilor popoarelor din patrie prin 
lege să fie asigurat în așa măsură și 
în așâ chip, ca fiecare popor din patrie 
să fie judecat, administrat și in
struit în limba sa proprie, drept 
ce funcționarii publici în fiecare ți
nut să fie aleși ori numiți dintre fiii 
poporului, care îl locuește, ear dacă 
n’ar sta la dispoziție atari, la tot cazul 
funcționarii publici să cunoască în 
graiu și scris limbile acelor popoare, 
în mijlocul cărora sunt aplicați.

4. Pretindem autonomie deplină 
pentru toate confesiunile și cerem, 
ca tuturor confesiunilor, în proporțiune 
cu numărul sufletelor de credincioși, 
din vistieria statului să li-se pună la 
dispoziție mijloacele materiale, cari 
sunt de lipsă pentru administrarea bi
sericilor, dotarea preoților și susținerea 
școalelor confesionale astfel, ca în țeara 
întreagă instrucțiunea elementară să 
fie absolut gratuită. Pretindem obliga
tivitatea căsătoriei bisericești și 
ștergerea legei inconfesionalis- 
mului.

Pretindem, ca în școlile primare de 
stat sau comunale, unde majoritatea 
locuitorilor e română, limba de pro
punere să fie românească. încât pen
tru școalele confesionale conferența pro
testează solemn în contra proiectului 
de lege al ministrului de culte referi
tor la revizuirea învățământului pri
mar și în contra tendințelor depuse în 
acel proiect.

5. Pretindem autonomia deplină a 
comunelor și a cercurilor administrative 
și arondarea lor cu deosebită conside
rare la limitele de limbă a popoarelor 
din țară; pretindem alegerea funcțio
narilor administrativi din popor cu 
exchiderea dreptului de candidare și 
desființarea instituțiunei viriliștilor.

6. Cerem lege electorală pe baza 
sufragiului universal și arondarea 
cercurilor cu număr egal al alegătorilor, 
votare secretă în sediile notariale în- 
naintea unei comisii ambulante și re
prezentarea minorităților în parlamen
tul țerii.

Pretindem să se garanteze prin 
lege dreptul de întrunire și asociare 
fără nici o restricțiune, pretindem vo
tarea deplinei libertăți a presei, nelimi
tate în afacerile publice.

7. Cerem străformarea radicală a 
sistemului de dare, reducerea dării de 
pământ, preste tot introducerea con
tribuției progresive, scutirea de sub 
contribuție a minimului de existență și 
desființarea dării de consum pentru 
articlii indispensabili de alimentare.

8. Pretindem desființarea fidei-co- 
miselor, împroprietărirea în măsură co
respunzătoare a agricultorilor prin vin
derea în parțele sub condiții favora
bile a moșiilor statului. Cerem inalie
nabilitatea și indivizibilitatea minimului 
de proprietate și pretindem, ca în ți
nutul locuit de Români colonizările să 
se facă numai cu populațiune română. 
Pășunatul în pădurile statului să fie 
pe lângă taxă mică dat în arândă di
rect poporului, ear legea referitoare 
la păduri să fie schimbată mai spre 
ușorarea poporului.

Interesele muncitorilor să fie scu
tite în mod echitabil în raport cu munca 
lor, făcându-se imposibilă exploatarea 
lor din partea întreprinzătorilor. Prin 
institut de stat să se introducă asigu
rarea obligătoare a muncitorilor pen
tru cazul de boală și bătrânețe, având 
să contribue în acest scop statul, în
treprinzătorii, precum șî aceia cari 
aplică muncitori. Nu mai puțin pre
tindem statificarea higienei publice, 
medic și medicamente pentru săraci.

IV.
Pentru eluptarea postulatelor de

puse în programul național, în conclu- 
zele conferențelor naționale și în cele 
de mai sus, poporul român se va fo
losi de toate mijloacele constituționale, 
căutând a delăturâ toate piedecile ar
tificiale ce i-se pun în cale.

îndeosebi asupra participării ori 
neparticipării națiunei române la viața 
parlamentară conferența se simte ne
cesitată a declară, că câtă vrene nu 
vor fi scoase din vigoare legile electo

rale actuale artificial așa întocmite, ca 
să fie exchise naționalitățile nema
ghiare dela înriurire faptică în condu
cerea afacerilor țerii, — poporul român 
din țerile coroanei sf. Stefan nedrep
tățit prin aceste legi, nici că poate fi 
reprezentat în parlamentul țerii în 
chip demn de importanța sa politică 
ce o are, ca după număr a doua na
ționalitate din țară. Pri>n abuzuri ofi
ciale la alegeri, nedreptățiri la compu
nerea listelor electorale, influințări vi
olente și presiuni prin diregătoriile 
administrative, prin plătiri permise 
chiar șî prin legea votului, prin co- 
rupțiuni cu bani, cu beuturi și mân
cări, prin amenințări și răsbunări con
tra acelora, cari au curajul de a se 
opune, — se face imposibilă exprimarea 
adevăratei voințe a alegătorilor și se 
falzifică opinia publică a cetățenilor. 
Suntem așadar plini de neîncredere 
față de parlamentul țerii și câtă vre
me va dăinui starea actuală a lucruri
lor, nici un bine dela acel parla
ment nu așteptăm și abia credem, 
că vocea deputaților naționali, pe cari 
am isbutî a-i trimite în parlamentul 
din Budapesta, va fi ascultată și va 
putea să schimbe în spre bine situația 
politică mașteră, în care se află popo
rul românesc din patrie.

Cu toate acestea însă, considerând, 
că concluzul conferenței naționale dela 
Sibiiu din 1881, prin care s’a decretat 
pasivitatea și li-s’a impus conducăto
rilor politici ai poporului român înda
torarea să se îngrijească, ca «această 
rezistență pasivă să devină serioasă și 
reală», nu se mai poate execută cores
punzător; considerând, că între stările 
actuale binecumpănite, executarea pa
sivității reale întimpină greutăți neîn- 
vingibile, iar a susținea șî mai depar
te, că păstrăm pasivitatea, când un 
număr foarte însemnat al alegătorilor 
români nu o ar observă, ar trece de 
sinamăgire deșartă; luând apoi în 
considerare, că demoralizarea moravu
rilor politice, care amenință poporul 
nostru prin felul de luptă al partidelor 
străine, numai prin intrarea partidului 
nostru național în activitate se va 
puteă delăturâ și impedecâ; conside
rând apoi, că aceasta e calea cea mai 

; potrivită pentru a educa poporul poli
ticește, făcându-1 imun față cu sedu- 

I cerile străinilor; considerând, că nu
mai astfel se poate desmințî real 
în fața lumei întregi falzul susținut de 
actualii guvernanți, că poporul româ
nesc n’ar consimți cu scopurile politice 
ale conducătorilor sei, ci în marea sa ma
joritate ar aproba nedreptățile ce i-se 
fac; și considerând în fine, că numai așâ 
se va delăturâ pedeca, care nelegal 
și voinicește s’a pus în calea organi
zării temeinice a partidului nostru na
țional, precum șî în calea funcționării 
libere a acestui partid:

Conferența delegaților români 
ai cercurilor electorale a țerilor de 
sub coroana sf. Stefan decretează 
prin aceasta intrarea în activita
tea parlamentară a alegătorilor 
români pentru toate cercurile elec
torate.

V.
în senzul ordinei de zi, pentru 

executarea acestor concluze și pentru 
conducerea afacerilor electorale, confe
rența exmite un comitet de 16, care 
comitet va aveă să raporteze proximei 
conferențe despre lucrările și activita
tea sa.

VI.
Conferența apreciază greutățile de

stul de mari, cu cari comitetul național 
a avut să lupte în decursul ultimului 
deceniu, constată că comitetul s’a de
gajat de datorința sa cu cinste și ra
portul prezentat îl ia cu mulțămită la 
cunoștință».

♦

în virtutea rezoluțiunei V s’a ales 
următoriul comitet electoral execu
tiv. George Pop de Băsești, Dr. 
Vasile L u c a c i u, Dr. Alexandru 
V a i d a-V o e v o d, Dr. Teodor M i h a 1 i, 
Dr. Ioan S u c i u, Dr. Nicolae C o m ș a, 
Dr. Aurel Lazar, Dr. Aurel V1 a d, 
Dr. Aurel Cosma, Dr. Isidor Pop, 
Dr. Victor Bontescu, Dr. Ioan Șen- 
chea, Dr. Victor Onișor, Nicolau 
Ivan, Dr. Stefan C. Pop și Virgil 
To mici. Acest comitet a lansat ur
mătoriul :

APEL
cătră alegătorii români!

Resimțind puterea dorinței d-voastre, 
de a vă fi înși-vă făuritorii sorții, 
în înțelesul legilor și al constituțiunei 
țerii, alegându-vă înși-vă bărbații, cari 
să dee glas voinței d-voastre în parla
mentul țerii; resimțind că puterea acea
sta a dorinței este isvorită din însăși 
puterea de viață a dvoastră, a poporu
lui românesc, — conferența electorală a 
delegaților români ținută la 10 Ianuarie 
st. n. în Sibiiu a dat ascultare 
dorului d-voastre și a decretat, 
ca alegătorii români să iee parte activă 
la alegerile dietale ce se vor ținea în 
țeara întreagă începând din 26 Ianua
rie st. n. 1905. Cunoașteți d-voastră 
cauzele, că înainte vreme alt sfat vi 
s’a dat din partea conferențelor electo
rale române cu privire la alegerile 
dietale, sfatul abținerii dela acele ale
geri ; știți d-voastră bine cumpăni șî 
prigonirile începute contra noastră șl 
măsura puterii noastre din trecut, dar 
vremea trece și fața lumii se schimbă 
și: dacă slabi am fost, ne-am 
întărit, dacă neîncrezători am fost, 
conștiința puterii ne-a redat 
încrederea, dacă împrăștiați am fost, 
dorul binelui obștesc al neamu
lui iarăși n e-a adunat!

Greutățile noi trebue să ni-le ușu
răm, durerile noi trebue să ni-le lecuim, 
și a noastră e datorința să ne scă
păm de năcazuri!

Legile țerii ne dau putința să 
ne alegem deputați dietali după do
rul i n i m e i noastre și tot legile 
țerii dau dreptul acestor deputați să 
dee glas în casa țerii durerilor, dorin
țelor și plângerii noastre.

Bateți și vi-se va deschide!
Ca să câștigăm drepturi, trebue să 

ne folosim și să ne știm folosi de cele 
pe cari le avem.

Cum va fi purtarea d-voastră 
la alegeri, așâ vă vor fi depută
ții; și cum vor fi deputății, așa se 
vor făuri legile și așă vă va fi 
ușurarea!

Acum, când soartea neamului este 
depusă în mânile d-voastră, dați-vă 
bine seama, că având putința, să aveți 
șî puterea, ca soartea neamului spre 
bine s’o îndreptați!

Puterea e în mânile d-voastre, năl 
dejdea e în inimile tuturor, împlinire! 
e la Dumnezeu! 9

în conștiința puterii și în putere» 
nădejdii sfatul ce noi vi-1 dăm e ur-j 
mătorul: <

1. Constituiți-vă neamânat pentrqj 
fieștecare cerc electoral în comitet» 
electorale executive.

2. Dați-vă votul singur aceluiaf
despre care sunteți încredințați că va 
înțelege păsurile și vrea și poate 
să vă lecuiască relele, și cine te-a înțe-J 
lege mai bine, ca fratele teu, și cind 
ți-a vrea mai mult binele, ca sânge did 
sângele teu ? ! |

3. Bine cumpănind trebuințele ne^l 
mului în general, ținem de lipsă, cil 
deocamdată pentru următoarele cercuif] 
să vă recomandăm drept candida® 
astfel de bărbați, al căror trecut și prJ 
zent e garanță pentru binele poporuluS

Candidații partidului națion 
român.

Vințul-de-jos: Dr. Iul iu Maniu. 
Is hi u: Dr. Alex. Vaida-Voevod. 
Boroșineu: Dr. loan Suciu. 
Iosășel: Petru Truța.
Chișineu: /. Russu Șir ian u. 
Rodna: Dr. Vasi/e Lucaciu.
Șiria: Dr. Stefan C. Pop.
Pecica: Dr. George Popa. 
Făgăraș: Dr. loan Șenchea. 
Arpașui-de-jos: Dr. Octavian Vasu. 
Dobra: Dr. Aurel Vlad.
Baia-de-Criș: Vasilie Damian. 
Hațeg: Dr. Gavriil Suciu.
Deva: Dr. Aurel Vlad.

F
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h

Orăștie: Dr. loan Mihu, eventual 1 
V. Bontescu.

Sasca-montană: Dr. Aure! Vlad.
Făget: Coriolan Brediceanu.
Rittberg: loan Pepa.
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Trâscău: Dr. Vasile Fodor.
Cristian : Dr. Nicolae Comșa. 
Ocna-Sibiiului: Dr. Aurel Cosma.
Ileanda-mare: Dr. Teodor Mihali. 
Iclodul-mare: Dr. loan Kerekes. 
Șomcuta-mare: Dr. TeofH Dragoș. 
Lăpușul-ung.: Dr. Vasile Lucaciu. 
Megliieșul-aurit: Dr. Andreiu Doboși. 
Cehul-Silvaniei: George Pop de Băsești.

4. Celelalte cercuri le lăsăm la 
buna d-voastră chibzuială, candidând, 
bineînțeles, astfel de bărbați, despre a 
căror capacitate și bunăcredință sunteți 
convinși; aducând aceasta neamânat la 
cunoștința comitetului permanent elec
toral.

5. Pentru toate afacerile electorale 
aveți să vă adresați comitetului electo
ral executiv, cu adresa: Dr. Aurel 
Had, Orăștie, Szâszvâros.

6. în cercuri unde sunteți în mi
noritate, dar interesele d-voastre coin- 
cind cu interesele naționalităților con
locuitoare, Vă recomandăm să vă dați 
voturile d-voastre pentru candidatul 
naționalist, pe care în conțelegere cu 
d-voastră vă vor propune fruntașii cer
curilor respective.

7. Vă recomandăm ca șl în cercu
rile unde sunteți în minoritate, pentru 
cinstea steagului, puneți-vă candidat 
naționalist și afirmați-vă dorința.

Și acum înainte cu Dumnezeu, la 
luptă sfântă, unde bunul țerii și al 
neamului ne chiamă!

Din ședința comitetului electoral 
executiv, ținută în Sibiiu la 11 Ianua
rie st. n. 1905.

(Urmează subscrierea membrilor 
înșirați mai sus).

Dl Coriolan Brediceauu advocat 
în Lugoj ne roagă să dăm publicității 
următorul comunicat:

«Oferindu-mi-se din partea mai 
multor alegători candidatura de de- 
>utat dietal pentru cercul electoral 
păget, mulțămindu-le le-am de- 
larat, că de astădată nu o pot 
>rimi.

Lugoj, 13 Ianuarie st n. 1905.
Coriolan Brediceanu.

i Oficianții și alegerile. Conducătorii 
'oziției coaliate și ai disidenților li- 
rali au adresat un apel electoral cătră 
'cianți, îndemnându-i să nu se lase 
'Huințați de presiunea și amenințările 
vernului, ci să voteze la alegeri așă 

‘ le dictează conștiința. Spre a 
«istă cu succes presiunei de sus ofi- 
rnții cu sentimente opoziționale sunt 
ovocați să între în solidaritate
i cu alții; opoziția le promite, că-i 
apără ulterior în dietă contra ori-
ii presiuni și persecuțiuni politice 
a pretinde sanarea tuturor grava-

, elor lor. «Nimenea să nu se teamă 
p‘5 nimic», ci să voteze conform con- 

: ^erei sale.
Despre biserica aromână din Ma- 

țjnia aduce ziarul vienez «Neue 
(ie Presse» următorul comunicat: 
îstiunea bisericei aromâne a provo- 

mare amărăciune între Greci 
^ români. Acum s’a mai întâmplat, 

n noua capelă aromână din Mo
ir preotul Teodor, excomunicat 
-atriarhul ecumenic, a celebrat la 
nun sf. liturghie (de sigur în limba 
mă. Nota Red.). Patriarhatul a p r o- 
at, într’o notă cătră Poartă și a 

t expulzarea lui Teodor, 
nănia, care natural apără che- 
<ea Aromânilor, face totul, ca față 
nmbaterea continuă a nizuințelor 
jptățite referitor la biserica aro- 
ă și chiar referitor la oprirea lim- 
aromâne prin metropolitul din Mo- 

';ir, să fie recunoscută de corectă și 
ă permisiunea primită dela auto- 

> ^.e locale de a folosi noua capelă 
ână. Totodată amintim, că toți 
|?ii aromâni au fost exco- 
w ați. Cazul acesta a arătat din 
■ de urgentă e regularea che- 

"W bisericei aromâne.

Cu 1 Ianuarie 1905 st. v. 
s’a deschis nou abonament la 
ziarul ,,Drapelul1 ‘ cu prețul 
indicat în capul foii.

Abonații noui sunt rugați a 
indică precis și iegibii adresa 
completă. Abonații vechi sunt 
rugați — pentru înlesnirea ad- 
ministra.țiunei — a indică șl nrul 
de pe fâșia, cu care au primit 
până acum ziarul, ori eventual 
a lipi fâșia pe cuponul asemna- 
țiunei.

Rugăm totodată pe acei abo
nați, cari sunt în întârziere cu 
plata, să binevoească a achită 
restanțele, cât mai în grabă.

Informatiuni.s

An nou fericit dorim tuturor abo- 
naților, sprijinitorilor și amicilor noștri 
și-i rugăm să ne ofere șî mai departe 
prețiosul lor sprijin la susținerea ace
stui organ de publicitate.

Din cauza aglomerației de material 
nu dăm foiță în Nrul acesta.

Nouă foaie română. în Budapesta a 
apărut o foaie română nouă «Nouta
tea». Programul noului ziar, ce apare 
Dumineca și la serbători, este «a lu
mină și a învăță poporul român. 
«Noutatea» nu e foaie socialistă». Pro- 
prietar-editor și redactor responzabil 
este Iacob Ivan. Numărul de probă, 
ce l-am primit, are format mare, con
ține 8 pagini text și câteva ilustrați- 
uni. Redacția și administrația: Buda
pesta, VII, Dob-utcza 10. Abonamen
tul 5 cor. la an.

Pretins atentat contra Țarului. S’a 
răspândit în lume vestea, că alaltăeri 
a fost comis la Petersburg atentat con
tra Țarului. Atentatul n’a reușit.

Manevrele mari din anul 1905 se vor 
ținea în Bohemia și la ele vor luă 
parte corpul 8 de armată (Praga), 9 
(Iosefstadt) și divizia 4 de infanterie 
(Briinn).

Concert și teatru în Sasca-montană. 
Tinerimea română din Sasca-montană 
a aranjat aseară la 31 Dec. v. 1904 sub 
conducerea dirigentului de cor Traian 
Bratescu concert și teatru cu următorul 
program: 1. «Motto», cuartet cor bărb. 
de T. Bratescu. 2. «Eu mis, esc și sunt 
român», cuartet, cor bărb. de T. Bra
tescu. 3. «Foae verde de trifoi», cuartet, 
cor bărb. de T. Popovici. 4. «Rugă
mintea din urmă», poezie de Coșbuc de
clamată de dl George Stolojan. 5. «Cân
tul marinarilor», cuartet, cor bărb. de 
T. cav. de Flondor. II. Teatru. «Ini
micul șoarecilor», comedie în 1 act, 
trad, de B. b.

Societatea «Clubul român» din Viena 
va ținea Sâmbătă în 21 Ianuarie 1905 
la orele 8 seara, în restaurantul Trot
ter, «zum Magistrat», I. Lichtenfels- 
gasse 3, adunarea sa generală cu ur
mătoarea ordine de zi: 1. Verificarea 
procesului verbal. 2. Darea de seamă 
a comitetului și a comisiei de controlă 
despre activitate și absolutoriul ei. 3. 
Schimbarea statutelor. 4. Alegerea no
ului comitet. 5. Eventuale.

„Luceafărul14, excelenta revistă ro
mână diu Budapesta, prezintă îmbu
nătățiri din ce în ce mai mari. Nrul 1 
din anul 1905 cuprinde material bogat, 
ales, interesant și edificator, ear ilu- 
strațiunile foarte bine alese și frumos 
reușite sunt reproducțiuni de pe ta
blourile celui mai mare și mai națio
nal pictor român Nicolae Grigorescu. 
E destul să privești ilustrațiunile ace
stui număr pentru a fi pe deplin 
recompensat pentru neînsemnata jertfă 
materială, ne mai luând în conside
rare articolii, schițele, poeziile, dările 
de seamă, etc. Sumarul acestui nr. 
este: «Ce trebue a se ceti» (Sfaturi 
Românilor din Ardeal, Bănat și Un
garia) de N. Iorga; «Pace», poezie de 
Nic. Otavă; «Din viața lui Nicolae Gri
gorescu», de Delavrancea; 2 poezii 
poporale; «Bradul», schiță de I. A. 
Bassarabescu; «Plugarii», poezie de 

Oct. Goga; «Moșneagul nostru», schiță 
de M. Sadoveanu ; «Pe lac», poezie de 
Alex. A. Naum; «O viață» poezie de 
Zaharia Bârsan; Pictorul Grigorescu», 
de Oct. 0. Tăslăuanu; «Din casă», 
schiță de I. Ciocîrlan; «Despărțire», 
poezie de M. Cunțan ; «Serată literară», 
schiță de Al. Ciura ; «Mărturie», schiță 
de I. Agîrbiceanu; Foi răzlețe: Poezii 
de Maria Cunțan; «Premiul Luceafă
rului» : distribuirea lui; «Alexandru Pa- 
piu Ilarian și tinerimea academică din 
Cluj», studiu literar-istoric de Dr. loan 
Rațiu; «Dări de seamă și notițe lite
rare» ; «Cronică și notițe»; Posta re- 
dacțiunei; 19 ilustrațiuni frumoase, re
produse după tablourile pictorului N. 
Grigorescu.

Libretto de operă compus de Carmen 
Sylva. Carmen Sylva a schimbat drama 
sa «Mariodra» în libretto de operă în 
3 acte, ear cunoscutul compozitor Cos- 
m o viei va compune muzica la acest 
libretto. Opera aceasta va fi reprezentată 
încă în primăvara viitoare pe scena 
teatrului german din Praga, apoi la 
București. Dl Cosmovici e acum la Paris, 
unde Rostand își transformează drama 
sa «Cyrano de Bergerac» în libretto 
de operă pentru a fi pus pe note de 
dl Cosmovici.

Dela oficiul postai. Direcțiunea oficiu
lui postai ne comunică, că posta mai 
multor state străine a conces să se 
pună în circulațiune cărți poștale ilu
strate provăzute pe partea adresei cu 
loc destinat pentru comunicări episto
lare. La astfel de cărți poștale ilustrate 
laturea adresei e împărțită prin o linie 
verticală în 2 părți egale, dintre cari 
cea din stânga o poate folosi adresan
tul pentru comunicări scrisuale, partea 
din dreapta servește pentru adresă, 
maree și notițe curat poștale. Cărți po
ștale de soiul acesta, dacă vin din străi
nătate, vor fi inmanuate publicului fără 
să se pretindă porto postai deosebit. 
Publicul însă e recercat să se abțină în 
interesul seu dela expedarea astorfel 
de cărți poștale, pentrucă folosirea 
astorfel de cărți poștale încă nu 
este în genere conceasă nici în țară, 
nici în singuraticele state din străină
tate și astfel publicul se expune la ne
plăcerea, că oficiile poștale pretind pen
tru aceste cărți poștale porto deosebit 
și adresații mai bine nu vor voi să le 
primească decât să plătească pentru 
ele porto separat.

Revolte de rezerviști în Rusia. Mobili
zarea în Rusia produce zi de zi revolte 
înfricoșate între rezerviștii chemați la 
arme contra Iaponiei. în Smolensk 
s’a dat luptă strașnică între rezerviști 
și armată. 200 rezerviști au fost 
uciși. Rezerviștii au pușcat șî ei ră
nind grav un colonel și mai mulți ofi
țeri. S’au făcut foarte multe arestări. 
Toți cei arestați vor fi duși înaintea 
tribunalului militar.

Grevă uriașă. La unele mine de căr
buni din Germania muncitorii s’au pus 
în grevă. Numărul greviștilor se urcă 
pănă acum la 80.000. Greva crește me
reu și e teamă, că 200.000 va fi în cu
rând numărul greviștilor.

Mineral nou. Profesorul de minera
logie la universitatea din Cracovia Dr. 
Morozewicz a descoperit în călă
toriile sale de studiu prin Rusia sudică 
un mineral nou, pe care l-a numit 
«Beckolith» după numele renumi
tului mineralog vienez Fridric Beck.

Asasinatele în Macedonia. Foaia săp
tămânală «Bulletin d’Orient», ce apare 
în Atena, publică statistica uciderilor 
comise de revoluționarii bulgari în vi- 
laietele Salonichi și Monastir din Ma
cedonia în timpul din Febr. 1903 pănă 
în Novembrie 1904. Toți cei uciși sunt 
indicați cu numele, locuința, poziția so
cială, ocupațiunea, precum și ziua uci- 
derei. în vilaietul Salonichi au fost 
uciși 157, în Monastir 133. Unele din 
aceste crime sunt extrem de înfioră
toare. Notabilitățile sunt reprezentate 
în număr mare în această dureroasă 
statistică.

Tragedie familiară. Patima jocului de 
cărți a nimicit zilele trecute o familie 
bogată și stimată. Augustin H a v a ș, 
inspector de păduri, trăia de câtva timp

1 țină 3.

la Budapesta cu soția sa. opiii lor 
erau studenți la gimnaziile di. Szarvas 
și Halas. Pe Havas l-a apucat patima 
jocului de cărți. A perdut în acest joc 
afurisit în scurt timp 60.000 coroane. 
Soția lui, care erâ de mult timp bol
navă de nervi, l-a rugat să nu mai 
joace. Havas nu s’a putut stăpâni, a 
jucat în continuu și a perdut din nou, 
ceeace așă de tare a iritat nervii so
ției, încât a murit în spital. Pe Havas 
l-a frânt total moartea soției iubite și 
perderile enorme la joc. A doua zi 
după moartea soției sale s’a sinucis, 
umplându-și cu apă pușca de vână
toare și împușcându-se în gură. Capul 
sinucigașului a fost rupt total dela 
trunchiu și sfărâmat oribil. Cei 2 fii mi- 
noreni au rămas orfani. Jocul de cărți 
a distrus o familie bogată, fericită.

Foaie literară susținută cu bani furați, 
în Budapesta trăia o calfă de comer
ciant Aladar Lowy, care erâ foarte 
încântat de literatură și zi de zi căută 
ocaziune să petreacă în societatea poe
ților și literaților. în iubirea lui de li
teratură a mers așă departe, că a în
ființat șl o revistă literară «A munka» 
angajând de colaboratori o mulțime 
de scriitori recunoscuți. Abiă au apă
rut însă 2 numeri șl revista a încetat. 
De ce? Pentrucă proprietarul ei Lowy 
înființase revista cu bani furați. El a 
furat din prăvălia, unde erâ angajat, 
mulțime de obiecte scumpe, ba odată 
a spart noaptea prăvălia și a furat 
multe ceasornice și juvaere scumpe, 
pe cari le prefăceâ în bani, ca să poată 
sprijini literatura. în fine a fost prins. 
Eată un caz extraordinar: a comite 
jafuri, numai ca să înființezi foaie li
terară, să sprijinești literatura și să 
câștigi astfel lauri de scriitor.

Mașina de câștigat la ruletă. Precum 
se anunță ulterior, fericitul proprietar 
al mașinei, cu ajutorul căreia câștigi 
sigur la ruletă în Monte-Carlo, nu e 
Englezul Wall, ci medicul dentist Dr. 
Miinsch din Miinchen. Acesta a fost 
de curând 14 zile în Monte-Carlo și în 
fiecare zi a câștigat la ruletă câteva 
mii de franci. în una din zilele trecute 
a câștigat în restimp de 27, ore 47000 
franci. întreg Monte-Carlo e în agita
ție. Direcțiunea bancei de joc din 
Monte-Carlo a ținut ședință extraordi
nară, în care s’au sfătuit cum s’ar 
putea scăpă de periculosul domn, care 
amenință banca cu nimicire. Pănă 
acum n’au hotărît nimic definitiv.

Mulțămitâ publică.

St. doamnă văd. Matilda Bogdan, 
soția reposatului protopop titular Iu
lian Bogdan din B.-Comloș, s’a îndu
rat în ziua Nașterii Domnului nostru 
Isus Hristos a îmbrăcă 13 școlărițe de 
părinți săraci cu vestminte de iarnă 
frumoase și călduroase, ridicând în 
școala st. d-ne învățătoare Aurelia 
Păcățian — sub a cărei conducere 
s’a ținut și festivitatea școlară — un 
pom de Crăciun foarte bogat și fru
mos împodobit. Ca toate școlărițele să 
aibă bucurie și ca nici una să nu se 
depărteze cu mâna goală, st. doamnă 
Bogdan a binevoit a împărți între 
toate școlărițele diferite zaharicale.

Subscrișii împlinim o plăcută da- 
torință, când în numele comunității 
noastre bisericești aducem șî pe acea
stă cale profundă mulțămită st. d-ne 
Matilda Bogdan pentru generosul dar 
de Crăciun distribuit școlărițelor noa
stre sărmane. Bucuria sinceră a fetițe
lor, aclamațiunile frenetice: «Să tră
iască doamna Bogdan la mulți ani!» 
ale numerosului public prezent, ser- 
vească-i st. d-ne Bogdan spre mângâ
iere, că prin darul seu de Crăciun a 
făcut o faptă pe cât de nobilă pe atât 
de frumoasă.

Răsplătească-i Ceriul însutit gene- 
rositatea inimei.

B.-Comloș, 26 Dec. 1904.
Mihaiu Păcățian, Bucur Nicoară,

paroh, pres. com. par. epitrop primar.
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ocaziunea Anului nou 

1905 doresc tuturor on. mei 
oaspeți români

t 99:

Din prilejul schimbului 
de an doresc tuturor on. mei 
mușterii

un nou ferici tin non fericit!

luliu Csontos,
arăndașul otelului „Concordia'". 

Nr. 2 (1 — 1)

Iosif Samuel Pap, 
proprietarul „primei brutării sud 
ungare pentru pâne de casă1" 

piața Isabella, casa Hupsch.
Nr. 3 (1—1)

--- ---------------
'.99

J hajtâsi mâr megâllapitott es ezennel 20 kor. 
i 60 fii. megâllapitott ârveres keresi, valamint 
a meg felmerulendo koltsegek behajtâsa 
vegett, tovâbbâ Dr. Hausz Jozsef iigyved 
250 kor. toke s jâr.-bol âllo kdvetelese- 
nek is vegrehajtâsi uton valo behajtâsa 
vegett is Pau Lâzâr vegrehajtâst szenve- 
donek a lugosi kir. torvenyszek mint telek
konyvi hatosâga teriiletehez tartozd Zsido vâr 
kozsegi 234 szâmu telekjegyzokonyvben 
A. I. 1 — 10 sorsz. alatt felvett ingatlanbol 
ot illeto %o-ed hâny. 2123 kor. tovâbbâ az

I A.-f-1 sorszâm aiatt felvett ingatlanbcl ot 
' illeto ’/io-ed hânyadot ifj. Pau Pâine Ra- 
igyilla Zsofia javâra C 19 alatt bekebele- 
zett ozvegyi haszonelvezeti szolgalmi jog 

' feniitirtâsâval s eme + alatti ingatlant 
iilletoleg az 1881. evi 60. t.-cz, 156. §. a| 
șpontja alapjân Mârtonne Borlovân Perszida

— j birtokos târs tulajdon jutalekâtis 100 kor.
i kikiâltâsi ârban egeszben es kiilon az egy- 

• I i idejtileg kibocsâjtott ârveresi feltetelekben 
reszletezett osszesen 2228 kor. kikiâltâsi 

'ârban az

1905. evi feb. ho 10.-en d. e. 10 orakor

■ jârosâgânâl vagypp,
I
I
Ii
I
i

tekinthetok.
Az elrendelt

szolgăld Zsidovâr kZzseg 235 sz. tjkv. C. 
lapjân feljegyeznfjrendeli. ’

Lugoson, 1904. evi nov. ho 16-ân
Bagyik 

kir. tszeki bird.

Doresc tuturor on. mei 
oaspeți și cunoscuți români

tin nou !♦

Sugar Miksa,
Caffe „Corso“.

Nr. 4 (1 — 1)
ara—------------------------ 9»

•• ■ .........................99

Doresc tuturor oaspeților 
și sprijinitorilor mei ro
mâni

61h nou fericiți
Armin Neuberger,

Cafetier.
N. 7 (1-1).

99 ........ 99

99 . ------------------ 99

Doresc din inimă onor, 
mei oaspeți, amici și spriji
nitori

ti n nou fericit I

Romulus Buciu,
Restaurateur, Piața Isabella.

Nr. 1 (1-1).

Tuturor on. mei oaspeți 
români le poftesc

€Ln non

Anton Schwarz
„Hotel Posta" str. Timișorii nr. 7.
Nr. 5 (1—1).
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Proviziunea agentului
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Nr. 6 (1 - 1)

patentat

probat și aprobat

de autoritățile publice

la fierăria

i ■

liroi kikiildottnel meg-

.arverest a fobetetula

Anul fondării 1889.

Direcțiunea.Nr. 8. x—1.

Darea după interese o solvește însuși institutul.

Avem onoare a aduce la cunoștința 
on. public, că in urma legăturilor avanta- 
gioase ce avem cu cele mai puternice 
bănci din țară și străinătate, suntem în 
plăcuta pozițiune a exoperă cele mai cftîne 
și cele mai favorabile împrumuturi hipote- 
care. (Pe pământuri ori și unde, pe edi
ficii însă numai la orașe și orășele). îm
prumuturile se dau pe termin de 10—50 
ani și anume: pe pământuri cu 4—4‘A°/o 
ear pe edificii cu 4*A—5'4 °/0.

Pentru votarea unui împrumut se re- 
cer următoarele documente: 1) extrasul
cărții funduare, 2) copia foii catastrale și 
3) cărticica de dare. Cu documentele deo
dată este a se trimite și suma de 3 cor. 
pentru manipulare și pentru acoperirea 
speselor poștale.

Cu informațiuni și prospecte servim 
pe lângă trimiterea unei mărci poștale de 
20 bani pentru răspuns.

t

Tot prin noi se pot contractă și asi
gurări de viață cu condițiuni ne mai po
menite, primind asiguratul la expirarea 
termicului de asigurare dividende până 
cam la 50°/o a sumei asigurate, ear în caz 
de moarte nu numai că primesc erezii în
treaga sumă asigurată, ci li-se restitue și 
toate ratele solvite pănă la moartea asigu
ratului.

I

<JF® Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

Zsidovâr kozseg hâzânâi megtartando 
nyilvânos âfveresen a iegtobbet igeronek 
sziikseg eseteu a kikiâltâsi âron aiul is 
elfogja adatni.

Arverelni kivănok tartozuak bânat- 
penziil az ingatlanok kikiâltâsi ârânak 20°|0 
keszpetizben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kiktildbtt kezehez letenni, avagy az 
annak elozetes biroi letetbe helyezeset, ta- 
nusito szabâlysz. elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vetelâr ’/» reszet. az 
ârveres jogerore emelkedese napjâtdl sz;i- 
mitotr, 30 nap alatt, a mâsodik ‘A reszet 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, 
a harmadik ‘/3 reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjâtdl szâmi- 
tando 90 nap alatt, es az ârveres napjâtdl 
jâro 5°/0 kamataival szabâlyszerii leteti 
kerveny mellett a lugosi kir. âllampenztâr 
mint biroi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolsd reszletbe fog' 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi felteteleket a j 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi bato- .. ... __ ___ ______ Y. .
sâgnâl, ugyszinten Zsidovâr kozseg elol- mijloc contra incendiilor bântuitoare.

se poate căpătă

> în cantități mici și mari

Haoerehrn
Nr. 10 (X-O

............ Lugojul-român 
vis-â-vis de cafeneaua »Corso« 

Provocare și apel 
cătrâ on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătrâ 

proprietarii de realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conștiebțios din nou amm'e on. 
public pravul de stins ai iui 
Bauer, înainte ă® a se întâmplă even
tuale catastrofe. PraVul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace

Intervenim la cumpărarea și vinzarea' 
de realități. Cine dorește a cumpăra ori a ' 
vinde pământuri, edificii, păduri,! 
m i n e și în t r e pri n d er i industriale,! 
să ne descrie obiectul și totodată să tri-1 
mită pentru corespondență și pentru ține- ■ 
rea în evidență taxa de 5 cor., contra' 
căj-ei sume facem oferte interesaților anun- ! 
țați- ______________ ’ i

în fine mijlocim cumpărarea de in- i 
strumente și mașini agricole, precum și! 
motoare de ori ce soiu, dela cele mai j 
mari fabrici, cu prețuri și condițiuni mo- ■ W 
derate. Nr. 11 (x—1) @1

Oferte sunt a se adresă la : ®
„PECUNIA“ ig

întreprindere de credit în SIBIIU (Nagyszeben)
Strada Poplăcii Nr. 27. j W

------------------------------------------------:-----------!® 
17434|9O4. tkvi szâm.------------------------------- i ®

Ârveresi hirdetmeny. @
A lugosi kir. torvenyszek mint te-; W 

lekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy i @ 
Lungu Lâzâr zsidovâri lakos vegrehajtato-; 
nak Pau Lâzâr zsidovâri lakos vegrehajtâst ■ 
szenvedo elleni 728 kor. toke, ennek az 1 
1899 evi mâr ho 28-ik namâtol szâmitando 1 
6% kamatab 71 kor. 80^1. peres vegre- 00100000

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

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre fruucci±icare

---- ----------------- 1,500.000 Cor.-----------------------
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%

escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la

6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8%, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 (,/0, cu anunț 5°/0 .

&eriți-vă de agenți! scumpește prețul mașine

ZLzEajsixri noiai d.e cutsuit Singer, vieneze.........................................................................
Singer, ungurești. Garanție 5 ani....................................... ........................................................................

t-i G-_ cu toate aparatele, 10 ani garanție...................................................................................
ZBing'SClxiff S- & 1ST. cu aparate, 10 ani garanție.........................................................................
~pyi ftvi t -se- cea mai simplă și mai bună mașină de cusut din lume, cu aparate, 20 ani garanție

Nr. 9 (x— 1) Instrucție în brodat, ajur și aparate gratuit.

ZDeposit principal ie moloile și mașini ele cusut

30
36
75
70
95

fi. — 
fi. — 
fi. — 
fi. — 
fi. —

Isidor Podwinetz Lugoj
Din cauza lipsei de spațiu se vând covoare, cât ține depozitul, sub prețul de cumpărare.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.
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