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Zece zile ne despart de termi
nal alegerilor dietale și peste o lună 
este deja convocată noua dietă. 
Va să zică peste scurt timp se vor 
rezolvă de sine o serie de chestiuni, 
cari astăzi sunt încă pendente.

Agitația electorală este în plin 
mers și nu atât interesul cât 
mai ales curiozitatea publicului 
mare este încordată până la extrem. 
Cum va fi? Ce va fi? Care va fi 
fisiognomia dietei noui?! Eată în
trebările ce agită publicul mare al 
terii.

Spectacolul ce se ofere este de 
deosebit interes pentru privitor, căci 
luptă de felul acesta nu s’a mai dat 
in Ungaria. Deoparte contele Ti
sza singur, de altă parte toți lea- 
derii opoziționali coalizați și un 
număr considerabil de ministeriabili, 
cari au dezertat din partidul dela 
putere în credința, că-și netezesc 

. calea pentru a pune mâna mai 
ușor pe putere.

Lupta va fi din cale afară ve
hementă. Țeara va oferi acum în 
mare ce a oferit pănă acum dieta 

S î n m i c. Actorii sunt aceeași, dar 
terenul de acțiune este lărgit.

Tisza a pus curat chestiunea. 
Lasă la apreciarea cetățenilor cu 
drept de vot sancțiunea poli
tică a modului seu de procedare 
pentru înfrânarea obstrucționismu- 
.ui în dietă.

Dar Tisza nu este filozof, ca să 
nună chestiunea și apoi să se re
tragă în așteptare pănă ce își spune 
așa zisa națiune verdictul. Nu! 

rJisza este om practic, el nu se în
curcă cu teorii, el caută fapte.

El nu numai că a pus chestiu
nea, lăsând alegătorilor să răspundă, 
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Urai de Anul nou.
Plugșorul. Capra. Malanca.

Ursul. Calul. —
obiceiuri observate în Moldova și Bucovina, 

adunate de

Dna Elena Niculifă-Voronca.

în Moldova merg la urat cu clo- 
>t, cu cârcei le dela plug, pen- 
v ca să facă sgomot. Un alt sgomot 

face cu buhaiul. întind o piele 
o putină, prin piele petrec o viță 
păr de coadă de cal, părul acesta 

ung cu sacâz și un băiat îl trage, 
- iducând astfel un muget, întrerupt 

mai de tactul trasului, care însem- 
£ ază mugetul de buhai1). Apoi din 

în timp pocnesc la stârșitul ver- 
\eV*l°r de recitațiune din bice, strigând

■ hăi !> ca și cum ar pocni pe 
âftgă boi, îndemnându-i la arat. Un 
țlăpău tot timpul povestește la fereastră 

•ea grâului, strigând când sunt 
v «Ha, ho! Ha, ho!» pentru a 

’ugul cu boii și astfel se zice, că 
\\ blat cu plugul și au arat. 
&•' bai~taur, bioă. 

ci totodată a anticipat cu mare 
încredere, că verdictul «națiunei» 
nu poate fi decât aprobarea atitu- 
dinei majorității din dieta stinsă 
fără de vreme.

El nu «așteaptă» verdictul, ci 
s’a aruncat în vârtejul luptei elec
torale, ca să militeze cu tot aplom
bul poziției sale și valorii sale pen
tru obținerea sancțiune! politice.

în Ungaria multe soiuri de ale
geri s’au făcut, dar alegeri ade
vărat libere nici când dela 
restabilirea constituțiunei încoace 
Și n’avem cuvânt a ne așteptă nici 
acum la alegeri libere. Cu aseme
nea iluziuni nu se amăgește nime 
astăzi în Ungaria.

Nu vorbim despre tendențioasa 
alcătuire a legilor electorale din 
Ungaria, nici despre geometria elec
torală, unică în felul seu. Vorbim 
numai despre libertatea cetățeanu
lui de a-și afirmă voința.

Abstrăgând dela cercurile electo
rale cu populațiune închegată neaoș 
maghiară, unde există raportul firesc 
între funcționar și populațiune, con- 
siderându-se funcționarul public ca 
slujitor al populațiunei, zicem, abs
trăgând dela aceste cercuri electo
rale, pretutindeni stă voința gro
sului populațiunei sub epitropia 
funcționarilor publici.

Vedem doar ce se petrece în ju
rul nostru Nu e vorba despre afir
marea sau suprimarea convingerilor 
cetățenești ale funcționarilor, cari 
încă sunt cetățeni și prin urmare 
le revine dreptul de a-și validită 
între cadrele constituționalismului 
convingerile lor, dar e fapt, că în 
cercurile locuite de populațiune 
amestecată sau nemaghiară nu nu
mai că sunt toți funcționarii pu
blici și mai ales cei administrativi
A doua zi dimineața sfârșesc lucrul 
început de cu seară, mergând pe la 
case cu «sămănatul», aruncând în oa
meni cu grâu, «sămănându-i», ear din 
gură felicitând.

Tot în Moldova spre sfântul Vasile 
se umblă cu «capra». Prin împreju
rimile Hârlăului capra se face astfel: 
Un flăcău ce știe s’o joace se pune în 
patru labe, așezându-i-se pe spate cor
pul caprei din lemn acoperit cu laicere 
frumoase și la cap foarte frumos îm
podobită cu oglindă în frunte, cu măr
gele și flori. Botul e destul de lung, 
făcut din două scândurele înlăuntru 
lipite cu postav roșu, din care purtă- 
toriul tot una clempănește cât o joacă, 
în Sarafinești, lângă Botoșani, mai de 
mult îmbrăcau capra cu pielea sa, ear 
în tovărășia caprei veniâ un teatru 
întreg: Turci, Jidani, precum șl alte 
deosebite personagii, imitându-i și spu
nând istorii de-ale lor. Petrecerea ce o 
produceau eră deosebit de frumoasă.

în Mihalcea ’) de Bobotează un bă
iat mic se îmbracă ca capră cu un co
joc pe dos și într’o mânecă ține capul 
caprei, tot behăind.

în Botoșani3) nu se umblă cu ca
pra, ear petrecerea ce o produc per-

’) Comună în Bucovina lângă Cernăuți. 
Aici e paroh soțul autoarei acestei scrieri.

s) Orașul din Moldova. Locul natal al au
toarei.

(autonomi ! ! !) «ex offo» toți de 
aceeași convingere, care e convin
gerea oficială a detentorilor pu
terii faptice, ci toți acești funcțio
nari consideră de cea mai princi
pală datori nță oficială a fur- 
nisă guvernului voturi. Bine în
țeles între asemenea condiții nu 
mai poate fi vorba despre res
pectarea voinței nefalzifica- 
te a alegătorilor «suverani» din 
partea acelora, cari chemați ar fi 
să păzească ordinea și să garan
teze cetățeanului deplina libertate 
de a-și validită și afirma în mod 
legal și în spirit constituțional liber 
voința sa.

Am ajuns la soartea coloniilor 
transmarine, unde funcționarul im
portat este totul, eai' poporul de 
baștină un simplu obiect de exploa
tare și târguiala.

De aceea și vedem acum lupta 
între Tisza și coaliția opozițională 
pentru funcționari. Nici uneia nici 
alteia din aceste părți nu li-e atât de 
votul funcționarilor, căci ace
ste voturi sunt disparente față de 
numărul voturilor populațiunei, ci 
li-e de furnisarea voturilor 
prin funcționari. întrebarea este 
cui vor fu misă voturi funcțio
narii, acești epitropi ai voinței ce
tățenilor?!

Tisza a căutat să lege pe func
ționari de sine, prin ameliorarea 
retribuțiunei lor, ear opoziția caută 
să revoluționeze pe funcționari con
tra guvernului actual, după ana
logia revoluțiunilor gardei de pre- 
toriani din Roma decadentă.

Și prin urmare, ori în care parte 
vor gravita funcționarii, prin acea
sta în nici un fel nu se augmen
tează libertatea alegerilor, 
căci și într’un caz și în altul este 
soanele deghizate e - slabă; singură îm
brăcămintea produce ilaritate. Aceștia 
fac deosebire de cei ce nu umblă cu 
uratul, ei vin cu muzică tot în părechi 
ca să joace. Mai întâiu întră un gene
ral, un căpitan, soldați, un mire, o mi
reasă, un moșneag, o babă, un turc, 
un jidan și apoi țiganul cu ursul de 
lanț (un flăcău îmbrăcat cu cojocul pe 
dos). Toți joacă, fac nebunii. După ce-i 
pune la masă joacă iar și apoi se duc.

în satele de prin Bucovina primesc 
oamenii foarte cu drag «malanca» în 
casă. în Mihalcea, malanca constă 
din o babă și un moșneag. Moșneagul 
cu gheb, cu fuior în loc de barbă, cu 
o mască de pânză slută unsă cu căr
buni, cu dinți rari de sâmburi de bo
stan și atât de urât încât te sperii. Baba 
din contra, gătită ca o nevastă tinără 
și fără mască pe față. Ea e foarte ru
șinoasă și tot ține basmaua la gură — 
de multe ori pentru că feciorilor, cari 
figurează ca babă, le înfierează mu
stața. Atunci fetele se păzesc să le fie 
tare curat în casă, căci ei poartă un 
hârb cu funingine și dacă nu-i curat 
tămânjesc tot. S’apucă de mătură, spală 
și mai ales fac de-ajuns râs, spuind 
celor de casă o mulțime de ade
văruri, pe cari alți oameni trebue să 
le tacă, căci moșneagul se îmbizuește 
în masca sa. Moșneagul se sfădește cu 
baba, descoperindu-și secretele căsniciei 

numai vorba de adresa, la care 
se furnisează ca marfă votul 
grosului populațiunei.

Acesta este abcesul veninos al 
vieții publice din Ungaria.

Congregațiunea extraordinară
a comitatului Caraș-Severin.

Eri la orele 9 s’a ținut în sala co
mitatului nostru congregațiune extra
ordinară pentru publicarea rescrip- 
tului p. î., prin care se dispun 
alegerile pentru dietă și con
vocarea dietei noui pe 15 Fe
bruarie st. n.

Dl Coriolan Brediceanu ia cu
vântul la acest obiect și ține în limba 
română următorul discurs :

Discursul dlui Brediceanu.
Din partea noastră luăm la cuno

ștință p. î. rescript al Majestății Sale.
Dispozițiunea sufletească a Maj. 

Sale, când a dat acest p. î. rescript, o 
cunoaștem din mesagiui de Tron, prin 
care Maj. Sa a dizolvat dieta trecută, 
parlamentul, care s’a sinucis. 
Maj. Sa a fost foarte îngrijat și mâh
nit și — quasi silit de forța maioră 
a împrejurărilor din parlament — a 
escris alegeri noui. Aceasta e dispozi
ția Maj. Sale, când prin p. î. rescript 
ne învită să alegem deputați. Stările 
funeste din parlament noi nu le-am 
creeat și nici nu le-am putut creeâ, 
fiindcă am fost exchiși din parlament, 
de aceea nici nu purtăm răspunderea 
pentru acelea.

Dispoziția noastră sufletească care 
este ?

Prezența în număr atât d® mic 
a membrilor în congregațiun®, tocmai 
din partea susținătorilor sistemului ac
tual, arată slabul pulz al vieții noa
stre constituționale, desinteresare 
față de un act Majestatic, care abiă 
după ani de zile se repetă. Noi nu putem 
fi acuzați, că suntem aici mai puțini, 
pentrucă prin o coincidență nefericită 
tocmai azi, când Maj. Sa ne învită 
lor, sau îl prinde mila și o drăgostește 
cerând să i-se dea pentru babă ba una 
ba alta din casă. Fetele și copiii se 
ațin să-i aprindă moșneagului un fel 
de coadă sucită din paie, ce o are la 
spate, și el trebue să se păzească ne
contenit. Malanca mai întâiu vine de 
urează la fereastră — un alt flăcău 
care-i însoțește spune cuvinte după o 
melodie acompaniată de fluer. în cu
vintele dela malancă se tratează despre 
sămănatul busiocului.

în Roșa, sat românesc, cu malanca 
umblă șî capra. Capra pentru a face 
haz se suie pe paturi, pe mese, muș
când și apucând cu gura lucruri din 
casă.

în Camina, duce malanca cu sin® 
și un urs. Moșnegii spun că acesta e 
copilul lor, făcut din greșeală spre săr
bători. Urs se face un flăcău învălit pe
ste tot cu un odgon de paie. Pentru mai 
mult haz îl aprind, ear el se aruncă 
în omăt și se stinge. Tot astfel se face 
șî în Ropcea.

în Șclieia, lângă Suceava, se face 
malancă, dar nu spun afară de loc ver
suri din gură; atâta că aduc multă 
veselie, făcând pozne și jucând. Aici 
mai întâiu întră ursul îmbrăcat cu un 
cojoc și apoi țiganul ce-1 ține de lanț. 
Apoi vin: feșterul și feșterița, 
moșneagul și baba, turcul și o nevastă,
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Răul zace în sistem și acest sistem 
trebue abandonat cu toate mizeriile 
sale, căci numai așa se poate creeă un 
parlament sănătos și numai așa se 
poate salvă constituția. Și eu vă asigur, 
că dacă în parlamentul țerii vor fi 20— 
30 deputați naționaliști cinstiți și însu
flețiți pentru egala îndreptățire, s’ar 
deschide ochii la mulți deputați, că 
nu sunt numai ei pe lume și în 
țară, și nu le-ar fi crescut coarnele atât 
de tare și nu am fi ajuns la astfel de 
stări parlamentare, încât se clatină con
stituția și se sgudue tronul Regelui. 
(Aplauze din partea Românilor).

*
Rescriptul p. î. se ia la cunoștință. 

Ședința se ridică și la orele 10 se în
cepe a doua ședință pentru pertracta
rea afacerilor administrative, puse la 
ordinea zilei.

Interpelați u ni.
Dl Simeon Blajovan (Hodoș) expune 

faptul, că notarul din Barra a cerut 
dela d-sa un extras matricular, dar ce
rerea eră scrisă numai in limba, 
maghiară, deși limba oficială a bi- 
sericei române gr.-or. e limba română. 
Acest fapt arată evident, cine sunt agi
tatorii și cine face abuzuri. întreabă pe 
dl vice-comite: are cunoștință despre 
acest fapt și e aplicat să îndrume pe 
notari a scrie actele adresate oficiilor 
parohiale r. în 2 limbi: pe o parte ro
mânește, pe alta ungurește.

Anunță, că a fost convocată de 
notar reprezentanța comunei Hodoș, 
ca să hotărască cum să se plătească 
«mila» din 1872 și prezintă 3 chitanțe, 
din cari se vede, că «mila» s’a plătit 
în 1874. Roagă pe dl vice-comite să 
cruțe poporul în anul acesta rău și 
dacă mai e ceva de plătit, să nu se 
ceară chiar acum, când mizeria e la 
culme. «Poate atâta milă au Ungurii 
de noi?»

Cere cercetare contra medicului 
cercual Klein, care nu se ține de re
gulament și în special ia taxe de 50 
cr. în loc de 20 cr., pe bolnavii săraci 
nu-i vizitează la casa lor, ci-i cheamă 
la casa comunală, fie chiar pe pragul 
morții.

V.-comitele Carol Fialka răspunde, 
că notarul n’a presupus, că dl preot 
Blajovan nu știe ungurește și astfel 
din punctul de vedere al practici- 
t ă ț i i i-a scris ungurește.

«Mila» din 1872 e în mare parte 
descrisă și numai o sumă mai mică e 
încă de plătit, dar nici aceea nu trebue 
plătită chiar în anul acesta.

în privința medicului Klein cere 
date concrete, că a călcat regulamen
tul, și apoi va face cercetare.

Dl Simeon Biajovan: Nu e mulță- 
mit cu răspunsul. Notarul trebue să 
respecte legea. Noi dacă nu respectăm 
legea, mergem la Seghedin ori Vaț.

In Cărăpciu pe Șiret jud. Stroji- 
nețului (Bucovina) se face de aseme
nea «cal», dar «calul» îl alcătuesc doi 
flăcăi ce se pun îndoiți față în față. 
Pe spate acoper calul cu laicere și un 
alt flăcău îmbrăcat ca un turc, cu co
roană de hârtie pe cap, stă tot timpul 
călare și joacă calul. Calul acesta face 
parte din malancă, care aduce cu sine 
și capra, de care se ține un băiat cu 
donița s’o mulgă, ear un țigan cu pușca 
o împușcă, sau o lovește cu securea și 
ea cade jos, sângeră, etc. De asemenea 
vine șl ursul și toate persoanele stra- 
vestite, între cari sunt șî mai multe 
țigance cu copii de peteci în brațe, 
aducând linguri, ace, etc. de vândut.

NOTĂ. Dna Elena Voronca n. 
N ic uliță, originară din Moldova și 
măritată în Bucovina, este una din 
scriitoarele mai de seamă ale Buco
vinei, care se ocupă mai ales cu 
«folklor»-ul. Cam de 20 ani adună cu 
sirguință de albină datinele și cre
dințele poporului român, pe 
cari le arangează acum pentru tipar. 
Volumul prim (constătător din 3 to
muri groase) a apărut deja cu un 
conținut enorm de bogat. Nu vom 
întârzia a da la timpul seu o apre- 
ciare detaliată a acestei lucrări mari 
și de valoare.

.au • -

la alegeri de deputați dietali, tocmai 
azi sunt citați la Timișoara înaintea 
judelui de instrucție unii fruntași ai 
noștri (Dr. Ștefan Petro viei, Dr. 
Corneliu Jure a și diaconul Mihail 
Gașpar), pentru articoli soriși în 
foaia noastră «Drapelul», scriși în 
legitimă apărare contra atacurilor zil
nice din foile lui baron Bânffy, Hock 
& Rosenkranz*), - ale șoviniștilor ra
dicali la potența cuadrată. Ei scriu de 
«Nemzetisegi forradalom», «Românok 
hareza az alkotmâny ellen», «Football 
a românokkal», și iar pe noi, cari 
numai arătăm nerușinarea și nedrep
tatea atacurilor îndreptate împotriva 
celor mai sfinte drepturi ale noastre, 
— iar pe noi se pun să ne î n - 
c h i d ă.

Ne luați «Drapelul», steagul sub 
care luptăm, dup’aceea ne închideți și 
apoi ne invitați «să alegem» deputați. 
Și acestor deputați, de vor fi aleși după 
voința poporului — naționaliști —, tot 
organele iperșoviniste în loc de 60 
scaune în parlament, le pun în pro
spect 60 de spânzurători în fața parla
mentului, ca la tâlhari, ucigași, «gaz- 
ember», «bitang», «hazaâruld». Aceasta 
e signatura sistemului actual. Ori șî cine, 
daGă atacă cu arma cea mai infectă și 
în modul cel mai mizerabil naționalită
țile și drepturile lor, i-se ascrie aceasta 
ca un merit patriotic, — ear tot 
Românul, ori fiu al altui popor ne
maghiar, dacăiși apără nația, bise
rica, școala și drepturile sale ina
lienabile, e timbrat de agitator, 
nepatriot, revoluționar. Sistemul 
acesta a produs în trecut și produce 
șî de prezent un disgust, o greață. 
Mâhniți adânc și foarte îngrijați sun
tem șî noi de stările actuale. A c e a s t a 
e dispozițiunea noastră în 
fața alegerilor.

Sistemul actual dominant a produs 
parlamentul falit.

Sistemul actual nu respectează ga- 
ranțele constituțiunei.

Sistemul actual face abuz de pu
tere pentru omorîrea libertății.

Sistemul actual a deschis porțile 
corupției și a licitației pentru 
mandate de deputat dietal.

Sistemul actual va produce tot acel 
parlament incapabil.

Alegerile vor fi alegeri numai cu 
numele, dar de fapt vor fi impuneri 
ale stăpânirei. Aleșii vor fi efluxul 
sistemului și nu al voinței poporu
lui, ear parlamentul nu va re
prezenta țeara și popoarele ei. 
Atunci e mai bine, ca sau să de
numească guvernulpedeputați 
sau să escrie licitație pentru 
mandate.

♦) Oratorul înțelege pe Bicskei Rosen
feld Henric (candidat la Făget), dar l-a făcut 
Rosenkranz, ca să aibă preotul catolic Hock 
mătănii — Rosenkranz — șirul de mărgele, fo
losit de catolici la rugăciuni.
țiganii cu țigancele lor și joacă în pă- 
rechi. Dar inulți nu-i primesc, pentru 
că trebue să se ferească, căci țiganii 
fură de prin casă tot ce găsesc.

în Mahala, sat aproape de Cer
năuți și aproape de Moldova, malanca 
cântă la fereastră rusește, deși e satul 
românesc. Abiă în timpul ultim s’au in
trodus versuri românești de cătră căr
turari ; de altfel toate nebuniile ce ur
mează în casă sunt românești. Căpe
tenia e turcul; el întră mai întâiu cu 
turcoaica, pe urmă vine un «ghenerari», 
un revizor ce păzește granițele (fiind 
aproape de graniță), un canonier, un 
«Manole» (prost), un huțan, un ji
dan și apoi baba cu moșneagul. Toți 
au femeile lor, cu cari joacă pe rând, 
după ordinea de mai sus, sărind și 
schimosindu-se fiecare în felul lor. 
Muzica pentru fiecare e potrivită, 
fiind arangeată din ariele popoarelor 
ce reprezintă: țigăneasca, jidoveasca, 
colomeica, dar cele mai multe sunt 
arii vechi românești. Țiganul vine cu 
cleștele și cu ciocanul, potcovește pe 
omul de casă, se sfădește și vorbește 
țigănește, jidanul jidovește ș. a. m. 
d. Apoi îi pun la masă ; mai întâiu pe 
Turc și apoi pe toți după rând.

în Moldova la Dorohoi se umblă 
cu calul. Un călăreț întră pe un cal 
de lemn împodobit frumos și joacă. 
Se suie pe masă; în fine face haz.

Statul ar trebui să erte mila» din 
1872. în Istvânfalva s’a făcut fântână 
cu 2000 fi. pe spesele statului. Pentru 
Români însă nu se face nimic, deși po
porul român încă e fiul patriei.

Răspunsul dini vice-comite e luat 
la cunoștință.

Dl Const. Morariu (Bocșa-rom.) se 
plânge, că o femee română din Bocșa- 
rom. n’a primit licență de birt, pentrucă 
primpretorele și-a dat opinia, ca cere
rea femeei să fie respinsă. Un străin 
însă a primit în restimp de 2 săptă
mâni licență și a deschis birt în comună. 
Acest fapt dureros trebue să te scâr
bească, să te indigneze. Oamenii din 
comună sunt siliți bagseama pentrucă 
sunt Români — să-și lase casa și să 
plece în lume, pe când un venetic e 
sprijinit de oamenii stăpânirei.

Cere să se deschidă școala din 
Bocșa, închisă acum 3 luni pentru dif- 
teritis.

Pretinde să se publice când se va 
ținea pertractarea la Ocna-de-fer pen
tru apa din Dognecea și cere ca la 
pertractare să fie chemați șî membri 
din reprezentanța comunală.

Viee-comitele Carol Fialka răspunde, 
că primpretorele din Bocșa a avut de 
sigur motiv, ca să recomande respin
gerea petiției pentru licență de birt a 
femeei din chestiune.

Ce privește școala, ea trebue să 
rămână închisă, cât timp grasează epi
demia.

La pertractarea dela Ocna-de-fer 
comuna va fi invitată.

Dl Const. Morariu cere să i-se spună 
răspunsul vice-comitelui șî în limba 
română. Cererea i-s’a împlinit.

Obiectele dela ordinea zilei s’au 
pertractat grabnic și s’au primit, fără 
observare, propunerile comitetului per
manent.

Procesele noastre de presă. în pro
cesele noastre anunțate în nr. 144 a. tr. 
al «Drapelului» au fost eri ascultați 
de judele de instrucție F e h e r din 
Timișoara domnii: Dr. Cornel Jure a, 
Dr. Stefan Petroviciu și Mihail 
Gașpar. înainte de toate li-s’a co
municat, cari sunt articolii incriminați. 
Dl Dr. Cornel Jurca declară, că — 
nesuccezându-i încă a află pe autorul, 
respective manuscriptul articolilor de 
fond din Nrii 96 și 97 — ca redactor 
responzabil primește responzabihtaiea 
pentru publicarea acelora. întrebat, 
de ce i-a publicat, a declarat, că i-a 
publicat pentrucă nu conțin agitație. 
Dl Dr. Stefan Petroviciu a decla
rat, că articolul de fond din Nrul 99 
el l-a scris și l-a dat redacției spre 
publicare. Primește responzabilitate^ 
observând, că articolul nu conține nici 
agitație nici altă faptă punibilă. Aceeași 
declarație a făcut-o șî dl diacon Mihail 
Gașpar referitor la articolul secun
dar «Ne trebuesc fapte» din Nrul 97 
și la articolul secundar «Oare e ținta ?..» 
din Nrul 99. Ascultații au declarat, că 
nu recurg în contra ordinării cercetă- 
rei. Judele de instrucție a declarat 
cercetarea de terminată.

Tisza și Românii. Duminecă s’a pre
zentat la Tisza o deputațiune de 150 
alegători din cercul nordic al orașului 
Miskolcz, oferindu-i mandatul de de
putat al acestui cerc. Tisza a acceptat 
candidatura. Urmând un banchet a 
profitat Tisza de ocazie pentru a ră
spunde la diferitele comentarii ce se 
fac din incidentul conferenței elec
torale dela Sibiiu. Acest discurs 
al lui Tisza este remarcabil din toate 
punctele de vedere, căci precizează 
politica de naționalități a pre
mierului. Sosindu-ne textul discursului 
prea târziu, regretăm că nu-1 putem 
aduce în întregime în acest număr, 
căci fie-care pasagiu din acest discurs 
arată în mod neîndoelnic calea ce o 
bate Tisza față de noi. Mai întâiu a 
protestat contra bănuelii, că ar fi «pac- 
tat» cu Românii, reduce la zero com
binațiile legate de «fondul lui Iancu», 
admiterea «conferenței» și pretinsa 
abandonare a proectului lui Berze- 
viezy. Subliniază «solidaritatea in
timă» între interesele de existență 
ale Maghiarilor și Românilor, consi
deră România de aliata firească a Un
gariei și accentuează ca deosebit inte
res deopotrivă maghiar și român, ca

Românii din Ungaria să tindă 
a afirmarea influenței și stă
pânirii maghiare în Ungaria. 
Legea de nații nalități având de pre
misă dragostea și alipirea naționalită
ților cătră Maghiari, are rezon de a 
fi numai pănă ce există această pre
misă. Nimic nu împiedecă guvernul a 
schimbă această lege când premisa se 
dovedește de nereală. Față de confe- 
rența din Sibiiu își impune deocam
dată expectanță, pănă ce va vedea 
clar calea, pe care apucă agitațiunea 
ce s’a pornit acolo. Pune în vedere 
măsuri aspre contra acelora, cari vor 
încerca să conturbe bunaînțelegere 
dintre naționalități și stat. De aseme
nea amenință cu măsuri aspre încerca
rea de a abuza de adunarea electorală 
din Sibiiu în scopul instituirei unei 
organizări permanente a Românilor ca 
partid.

Slovacii. Partidul național slovac a 
ținut în 7 Ian. n. 1905 — precum ce
tim în «M—g» — adunare și a hotărît 
participarea la alegerile pentru dietă, 
stabilind șî un program național slo
vac, care cuprinde, între altele, urmă
toarele: Pretindem patrie unitară, indi
vizibilă și independentă ; pretindem r e- 
cunoașterea limbei slovace, 
egala îndreptățire a limbei slo
vace în școale și înaintea legii, așă 
precum prescrie legea despre naționa
lități; pretindem revizuirea legi
lor bisericești politice și mai 
ales ștergerea inconfesionalismului; pre
tindem autonomia deplină a bisericilor; 
pretindem, ca statul să se îngrijească 
de desvoltarea naturală a școalelor po
porale ; pretindem dispozițiuni pentru 
desvoltarea industriei, agriculturei și 
comerciului și în special școale indu
striale și economice cu limbă slovacă 
de propunere; pretindem asigurarea 
minimului de existență, reforma siste
mului de dare, reforma administrației, f 
autonomia comunelor și cercurilor ad
ministrative, justiție repede și eftină, 
arondarea nouă a cercurilor electorale, 
sufragiul universal și secret, 
libertatea dreptului de întrunire și 
a s o c i a r e.

Ordonanța lui f7i8£a~
in chestiunea alegerilor.

Cătră ofleianții tuturor muni
cipiilor.

Mișcarea electorală pornită în toată 
țara prezintă probleme importante cor
pului de oficianți, cari trebue să aiba 
în vedere două lucruri, anume deoparte^ 
în exerciarea drepturilor lor constiti&>. 
ționale să țină prompt limitele trase dt 
lege, de altă parte să asigure șl îițj’ 
mijlocul agitațiunilor electorale susți- • 
nerea ordinei și siguranței publice și 
să vegheze atât asupra siguranței ava
rei și persoanei cetățenilor, cât șî asu-,_^. 
pra libertății electorale.

Art. de lege XV ex 1899 enumer a ' 
taxative acele opreliști, cari țermure4c 
participarea funcționarilor publici i‘in j 
lupta electorală. Trebue să veghejz 
asupra respectării conștiențioase a aciș- • 
stor opreliști și în cazul neașteptat, c'â 
s’ar călca acele opreliști, ași aplică pro- x 
cedura legală de pedepsire. între mari 
ginile legei însă participarea o fii 
c i a n ț i 1 o r la lupta electorală 
nu e oprită. N’a fost și nici n’a pu 
tut fi scopul legei a exchide din via,4 
constituțională acest element distins"' 
societății maghiare și așa de prețio^ 
din punctul de vedere al pol 
ticei naționale. Și când legea 
oprit orice abuz de putere oficială §&- 
această dispoziție a pus-o sub scuti 
sancțiunei penale riguroase, totuși n’ 
dorit a despoiâ peste tot viața noasti .:
publică de c a p i t a 1 u 1 m o r a 1, pe ca- .
îl poate pune în serviciul afacerii. J 
publice toți membrii inteligența/^ 
maghiare, cari s’au dovedit demni 
de stima cetățenilor. 7

Când deci vă provoc încă odată 
ca să îndrumați corpul oficianților ta 
respectarea punctuală a opreliștelor țar2'*, 
murite în lege, totodată vă pot asigură, 
că îl voiu apără în exerciarea 
între marginile legii, a drepturilo 
lui constituționale.

Ce privește apărarea manifestăi 
voinței libere a publicului și a aleg
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torilor, în aceasta văd datorința ele
mentară a tuturor factorilor autorită
ților publice, care datorință trebue s’o 
împlinească între toate împrejurările, 
încetează toată ordinea de stat, unde 
siguranța averii și persoanei se clatină ; 
se falsifică rezultatul alegerilor, dacă 
e amenințat liberul drept de a decide 
al alegătorilor. Prin urmare autoritatea 
publică trebue să împedece cu toate 
mijloacele legale amenințarea pe
riculoasă sau voi nici a, cari împe- 
decă pe cetățeni în manifestarea liberă 
a opiniei lor și în predarea voturilor 
lor.

Nu doresc să țermuresc mișcările 
electorale, trebue respectat dreptul fie
cărui partid, ca să’și strângă aderenți 
la adunări și afară de adunări și să 
deștepte atracțiune spre principiile lui. 
Unde însă mișcarea aceasta ar 
degenera în agitație pericu
loasă și unde s’ar lucracu mij
loacele terorismului, acolo au
toritatea trebue să’și împli
nească datorința și p u t e r e a le- 
g■ a 1 ă, c u c a r e e investită, tre
bue să o folosească pentru asi
gurarea libertății alegerilor.

Budapesta 9 Ianuarie 1905.
Tisza

Răsboiul ruso-iaponez.
Predarea Port-Arthurului.
Generalul Nogi anunță, că pre

darea Port-Arthur ului e terminată. Ia- 
ponezii au luat în primire: 59 fortifi- 
cațiuni permanente, 546 tunuri (54 de 
calibru mare, 141 de calibru mijlociu 
și 343 de calibru mai mic), 82 670 gra- 
nate, 3000 chilograme earbă de pușcă, 
35 252 puști, 1920 cai, 4 vase de răs- 

\ boiu («Sebastopol» nu, fiind total scu
fundat), 2 crucișătoare, 14 canoniere și 

» distrugătoare de torpiloare, 10 va
poare și 35 vapoare mai mici, cari 
după reparaturi radicale vor putea fi 

j folosite.
Ordinul de zi al Țarului.

Țarul a adresat armatei și flotei 
ruse următorul ordin de zi:

«Port-Arthur a căzut în mâna duș- 
\ manului. 11 luni a ținut lupta de 
i ' apărare ; lipsit de tot ajutorul, sufe

rind fără cârtire asediul și chinurile 
morale, curajul eroic al Rușilor, spe
rând eliberarea cetății, a rezistat ata
curilor furioase ale inimicului. Rusia 
plină de mândrie a privit faptele lor 
eroice, întreagă lumea s’a închinat 
înaintea eroismului lor, dar șirele lor 
s’au rărit zi de zi, mijloacele de luptă 
au scăzut și ei au fost siliți să înce
teze lupta eroică și să se supună pu- 
terei prea mari.

Dumnezeu să binecuvinte cenușa 
și memoria Rușilor, cari și-au perdut 
viața la Port-Arthur. Au murit pentru 
cauza Rusiei, plini de dragoste cătră 
Țar și patrie. Glorie celor rămași în 
viață; Dumnezeu să vindece ranele 
lor și să le dea putere și răbdare, ca 
să poată suportă încercările. Dușma
nul e îndrăsneț și tare, dar Ru
sia e puternică, în istoria ei milenară 

'- au fost încercări și mai grele și peri
cole șî mai mari și Rusia totdeauna a 
eșit întărită din luptă și cu putere 
nouă. Nesuccesele noastre sunt 
ipari, dar deplângând perderile noa
stre să nu ne lăsăm turburați. Rusia 
are încrederea, că nu peste 
nult va bate ora victoriei. Ru- 
ați-vă lui Dumnezeu pentru flota și 

MiAnata mea, ca în unire să putem în- 
’rânge pe dușman. Nicolae*.

Alte știri.
Generalul Mistsenko cu o trupă 

o Cazaci a încunjurat armata iapo- 
ieză din Mangiuria și a atacat orașul 

Niutswang, stricând pe o întin
dere mare linia ferată, ce merge 
dela Port-Arthur spre Liaojang. Cava
leria iaponeză a respins pe Cazaci, 
cari au perdut 80 oameni. Linia fe
rată a fost restaurată.

Mareșalul O y a m a a declarat, că 
dacă pănă la mijlocul lui Februarie 
primește 60000 oameni ajutor, poște 
să înceapă ofenziva și să alunge pe 
Ruși din Mangiuria.

Informatiuni.
9

Din cauza sfintelor sărbători de Joi și 
Vineri va apărea proximul nostru nu
măr Sâmbătă în 8|21 Ianuarie la ora 
obicinuită.

t Văd. lui Emil Nikolics de Kekes, mama 
primpretorelui Daniel Nikolics al cer
cului Lugoj, a încetat din viață și Vi
neri a avut loc înmormântarea cu mare 
pompă. La înmormântare au luat parte 
cornițele suprem C. Pogăny, deputa
tul Emeric Jakabffy, corpul ofician- 
ților comitatenși și opidani și numeroși 
reprezentanți ai inteligenței orașului 
nostru.

Hymen. Dl Valeriu Ne moi an, teolog 
absolut, originar din Luncavița, își va 
serba Duminecă î) 23 Ian. (5 Febr.) 
1905, la 12 ore, cununia cu dșoara 
Mari oara, fiica dlui Nicolae U s u- 
nescu din Cârpa. Cununia religioasă 
va avea loc în biserica rom. gr. or. 
din Cârpa. Felicitările noastre.

Fidanțare. Cetim în «Libertatea» din 
Orăștie, că dl Dr. Aurel Vlad s’a fi- 
danțat cu dșoara Anuța A da mo viei 
din Bobâlna.

Eminescu și Alecsandri în limba spa
niolă. Cetim în «Gaz. Trans.»: Ultimul 
număr din cunoscuta revistă ilustrată 
spaniolă «Toledo» din Madrid publică 
în traducere reușită «Scrisoarea I-a» 
a lui Eminescu și poezia «Rodica» a 
a lui Alecsandri. Traducerile sunt fă
cute de tinărul poet Santus Marques 
Camoens.

10 ani ministru. Ministrul maghiar 
de finanțe Ladislau Lukâcs și-a ser
bat Duminecă iubileul de 10 ani de 
când a fost numit de Maj. Sa mini
stru de finanțe. Lukâcs e în etate de 
54 ani.

Ajutorarea țăranilor din România. în 
cursul săptămânei trecute a distribuit 
ministrul român de interne țăranilor 
lipsiți 1101 vagoane porumb, cumpărat 
din Rusia și din La Plata.

Lucrători români premiați. Vasile P e- 
rian, Nicolae Peri an și Ioan Log a, 
din Bocșa-montană, lucrători la pădu
rile societății c. f. a. u., au fost deco
rați din partea ministrului de agricul
tură pentru serviciu îndelungat și cre
dincios timp de 40 ani cu medalia pentru 
merite. Decorațiunile au fost predate 
Sâmbătă prin primpretorele luliu H u- 
szarek în fața primforestierului Au
gust Hirschpek și a unui numeros 
public.

Noui școale de ștat. în anul 1905 se 
vor înființa 123 școale primare noui 
de stat. Din aceste 6 se vor înființa 
în com. Aradului, 2 în Caraș-Severin, 
9 în com. Timiș, 3 în Torontal. Mai 
multe, adecă 24, se vor înființa în co
mitatul Sătmar și încă tot prin comune 
românești, căci doar scopul lui Berze- 
viezy e maghiarizarea.

Inginer dispărut. Cunoscutul inginer 
Adrian Diaconovici, care locuiâ de 
prezent în Teinerești (1. Făget) a dis
părut — precum cetim în «Bogsaner 
Zeitung» — zilele trecute fără urmă. 
El venise în 31 Dec. n. 1904 la Lugoj, 
unde a stat o zi, apoi a plecat și de 
atunci nu se știe unde se află. Familia 
lui din Temerești adânc îngrijată roagă 
pe toți, cari știu unde se află Diaco- 
novici, să aducă aceasta la cunoștință 
familiei.

Noui bancnote de 10 coroane. în Fe
bruarie sau Martie 1905 vor fi puse 
în circulațiune noui bancnote de 10 
coroane, pentrucă cele de acum pot fi 
ușor falzificate. în total se tipăresc 
bancnote de 10 cor. în valoare de 160 
milioane coroane și cam tot atâta de 
rezervă.

Revoluție militară în Rusia. Poliția din 
Odessa a descoperit conjurațiune mili
tară pe teritorul corpului de armată 
din Odessa. Revoluția erâ pusă la cale 
de suboficeri. Autoritățile anchetează 
afacerea cu cea mai mare discrețiune. 
Mulți suboficeri au fost arestați.

'Bancrută cu 16 milioane pasive. în ora
șul Chiavari din Italia a bancrotat banca 
fraților Rocca, având passive de 16 
milioane lire, ear active numai de 9 
milioane. Frații Rocca au fugit de cu 
vreme în America, luând cu sine mulți 
bani. Bancruta aceasta colosală a să

răcit total o mulțime de familii din 
clasa de jos a populațiunei. Țeranii 
plângând și blăstămând aleargă cu 
droaia la bancă să-și ceară banii de
puși acolo. Un funcționar penzionat, 
Tiscornia, care avea toți bănișorii de
puși la bancă, s’a sinucis. în jurul 
băncii stau soldați, ca să împedece po
porul de a dărimâ în desperarea lor 
edificiul bancei.

Rescumpărâri de felicitări la Anul-nou. 
Ca rescumpărare a felicitărilor de Anul 
nou, au mai contribuit spre scopurile 
culturale ale Despărțământului Timi
șoara al «Astrei» Nicolae Vaianțu Me- 
hala 1 cor., Dr. Ioan Maier Jebel 2 cor., 
Corneliu Teaha Liged 3 cor., Iuliu 
Nicolaevici și Valeriu Pop Timișoara 
câte 4 cor., Ioan Pepa Buziăș 5 cor.

Viață lungă în Brăila a reposat de 
curând țăranul Radu Văleanu, Care 
a împlinit 112 ani. Bătrânul Văleanu a 
lucrat pănă aproape de ziua morții ca 
ziler în rând cu tinerii.

Catastrofă înfiorătoare. Patru băeți în 
etate de 12—14 ani din comuna Torpa 
de lângă Tisa au mers în una din 
zilele trecute să se dea pe ghiață pe 
riul Tisa. Deodată ghiața s’a spart și 
toți 4 au căzut în apă și s’au înecat. 
Mai târziu au fost aflate cadavrele lor 
și duse la casa părintească. Când vă
duva Molnâr și-a văzut ambii copii 
morți, a erupt în țipete desperate și 
în durerea nebună a murit șî ea.

Comerciant român în Fiume. Cu bu
curie aflăm, că în Fiume avem comer
ciant român, pe dl Romulus Pa seu, 
în al cărui magazin se află cafea, tea 
și fructe sudice etc., prima calitate. Cu 
prima Februarie ori-ce Român poate 
primi gratis dela dl Romulus Pascu 
prețul curent în limba română. Sperăm 
că Românii vor sprijini pe acest harnic 
comerciant prin comandele lor.

Mamă care și-a ucis fiica. Văd. Su- 
sana Lei th ei m din Timișoara, care 
locuiâ în Fabric str. Toltes 32, și-a 
ucis cu mare cruzime pe fiica sa de 
14 ani, Margareta, care părăsise mo
ravurile bune. Crima a săvârșit-o ma
ma cu o secure. Dupăce i-a crepat 
fiicei sale capul în două, mama a luat 
un cuțit mare de bucătărie și i-a tăiat 
gâtul, apoi și-a spintecat pântecele vo
ind să se sinucidă. Fiica ucisă a fost 
secționată de medici, iar mama uci- 
gașă zace în spital.

Spre variațiune, dl Harambașa 
a declamat bine și frumos poezia fru
moasă «Grui-Sânger» de Vasile Alec
sandri. Toți, cari au avut parte activă 
la acest concert bine reușit, au fost la 
înălțime. După concert a urmat dans 
vesel, care a durat pănă în zori în 
deplină voie bună.

Petreceri.
Serată muzicală și petrecere. în 

1 Februarie va aveă loc în sala otelului 
«Regele Ungariei» serată de cânt și 
muzică, apoi petrecere dansantă, în 
favorul fondului pentru zidirea bise- 
ricei ev. reformate din Lugoj. Comi
tetul aranjator, în care vedem nume
roși membrii din societatea distinsă a 
orașului nostru, a câștigat pentru acea
stă serată concursul d-nei Mokcsai și 
al d-lui Elek Kâroly. Invitările se ex- 
pedează dejă. Bilete de intrare se pot 
procură, pe lângă prezentarea invitării, 
la librăria Coloman Nemes.

Concert și teatru în Zgribești. 
Corul bisericei gr. ort. române din 
Zgribești arangează Joi în 6|19 Ian. 
1905 (sara de s. Botez) concert și re- 
prezentațiune teatrală în sala școalei 
gr. ort. române. Programul este ur
mătorul: I. Concert. 1. «Iată ziua de 
serbare», cor mixt. 2. «Ruga dela 
Chiseteu» 3. «Trei colori», cor bărb. 
4. «Al mai tare om din lume», predat 
de Ilie Cornean. 5. «Nu desperați», 
cor bărb. 6. «Datini din care izvorește 
sărăcia și combaterea ei», predată de 
loan Țerovan. 7. «Roinâncuța», cor 
bărb. II Teatru. «Ruga dela Chiseteu» 
de I. Vulcan. Urmează joc.

Concert în Dalboșeț. Reuniunea 
de cetire și cântări din Dalboșeț aran
gează Joi în 6'19 Ianuarie 1905 (la 
Botezul Domnului) concert și repre- 
zentațiune teatrală. Programul este 
următorul: 1. «Doină zic», cor bărb. 
de I. Costescu. 2. «Frunză verde foi 
de nalbă», cor mixt de C. G. Porum- 
bescu. 3. «Puiculița», cor bărb. de 
Vasilescu. 4. «Auzi valea», cor bărb. 
de I. Vidu. 5. «Logojana», cor mixt 
de I. Vidu. II Teatru. «Grăniceriul», 
dramă poporală în două acte de *. 
După reprezentație urmează joc.

Concertul nostru.
Concertul Reuniunei noastre de 

cântări, aranjat în seara de Sân-Văsii 
în pavilionul otelului «Concordia», a 
succes splendid. Prestațiunile corului 
Reuniunei noastre de cântări, sub de- 
stera dirigență a dlui I. V i d u, au fost 
la înălțimea așteptărilor celor mai juste. 
Publicul, conștient de prestațiunile de
licioase ale corului lui Vidu, a inun
dat sala spațioasă, care în curând s’a 
umplut literalmente de lume aleasă 
din Lugoj și din împrejurime, ba chiar 
din mare depărtare.

Piesa de rezistență a concertului 
a fost noua compoziție a dlui Vidu 
«Dunărea» (cor mixt cu soli și acom
paniament de pian), a cărei premieră 
a fost primită cu tunete de aplauze. 
Dl Vidu are o deosebită pricepere pen
tru accentele muzicei noastre naționale 
și ceeace produce e rupt din sufletul 
Românului. Acompaniamentul D-nei 
Branisce la pian a fost perfect.

însuflețirea și-a ajuns culmea la 
ultima piesă «Negruța», frumoasa com
poziție a dlui Vidu, eminentul repre
zentant al muzicei naționale românești. 
Aplauzele furtunoase ne mai voind să 
înceteze, corul a mai cântat 2 piese, 
vestita «Logojana», admirată chiar de 
Regina României, și compoziția plă
cută «Pîc... Pîc... Pîc...», tot a dlui 
Vidu.

Dintre soliste și soliști remarcăm pe 
dna Elena Boeriu (mezzosopran), 
dșoara Ana B o bora (sopran), dl 
S a v u (tenor) și dl Iosif Bireescu 
(bariton).

Apariția pentru prima dată pe 
scenă înaintea publicului din Lugoj a 
dșoarelor Emiți Avramescu și Ella 
Ioanoviciu a fost fascinantă, iar 
prestațiunile acestor flori fermecătoare 
au pus în uimire pe toți.

Mulțâmită publică,.
Subscrișii cu inimile zdrobite 

de durere prin perderea scumpului 
nostru fiu George Tiffa, în astfel 
de împrejurare dureroasă nepu
tând pe altă cale, venim deci prin 
aceasta a exprimă profunda noa
stră mulțămită tuturor cari au 
participat la înmormântarea iubi
tului și scumpului nostru fiu 
George, asemenea șî celor ce prin 
epistole și-au exprimat sentimen
tele de condolență.

Nicolinț, 14 Ianuarie 1905.
Cu tot respectul, 

George Tiffa, ca tată, 
Ana Tiffa, ca mamă.

...........................   illlIMffllMM——

BIBLIOGRAFIE.
A eșit de sub tipar în editura libră

riei O. Sfetea București: „Teatru școlaru 
de dna Ana Tăuâsescu, cuprinzând 
piesele: Iubirea meseriilor, Fiica pocăită și 
Prietenii și neprietenii țăranului, aprobate de 
ministrul cultelor și instrucțiune! publice 
din România pentru serbări școlare din 
orașe și sate, pentru biblioteci școlare, 
cercuri culturale și șezători sătești. Pre
țul 1 leu. De vânzare la toate librăriile.

VARIETĂȚI.»
Când a intrat ceva în ochi, un 

bob de năsip, un praf, ceva, iată ce e 
bine să faci: apuci pleoapa de sus cu 
două degete și o întinzi în jos, ca să 
acoperi pleoapa de jos cât mai tare. 
O ții o minută în poziția asta și ai 
grije ca să nu lași să curgă afară la
crimile. După un minut, dai drumul 
pleoapei și atunci un șir de lacrimi 
vine să spele ochiul ducând cu sine 
corpul străin, po care îl vei găsi la 
margine,a pleoapei ori pe obraz.
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Cu prima Februarie a. c. 
voiu edă pretiul curent și 
în limba română. Fiind însă 
foarte bogat, cine voește a-1 
primi gratis este rugat să se 
adreseze până în 31 Ianuarie la 
subsemnata firmă, căci vo- 
iesc a mă orienta în câte mii 
de exemplare să-1 tipăresc.

Cu distinsă stimă,
Importațiune de cafea, 
tea și fructe de sud. 

Komulus Pascu, Fiume. 
Nr. 12 (8-1)
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mai nainte

Kehrer
compactorie în Lugoj întocmită 

cu mașini.

Lugoj, str. Timișoarei.
JWF* înființată în anul 1847.

Am onorul a aduce la cunoștința 
on. mei mușterii, precum șî P. T. pub
licului, că mi-aai provăzut compac
tor! a, esistentă din anul 1847, cu 
mașinele cele mai noui.

Principiul meu este: lucru punctual 
și curat, serviciu prompt și prețuri eftine. 
Lucrări primite de afară se liferează 
franco.

Vă rog ca prin o comandă de probă 
să vă convingeți de lucrul bun. Pentru 
numeroase comande se roagă

Sunt în plăcuta posiție se pregă
tesc chiar lucrări de artă și aurituri în 
cea mai frumoasă esecutare.

cu distinsă stimă
E. Fitz.

Prima

Nr. 158 (x —16)

Medalia de aur dela Exposfția sciințificâ din București, 1903.

patentat

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

j^> de autoritățile publice s^,

se poate căpătă

în cantități mici și mari

la ferăria

-Uzitezi Haherehm .
Nr, 10 țx-2)

Lugojubromân --------

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

i

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 j 
plăcuta pozițiune a exoperâ cele mai eftine: 
și cele mai favorabile împrumuturi hipote-1 
care. (Pe pământuri ori și unde, pe edi
ficii însă numai la orașe și orășele). îm
prumuturile se dau pe termin de 10—50 j 
ani și anume: pe pământuri cu 4 4'/,% •
ear pe edificii cu 4‘A—5%%.

Pentru votarea unui împrumut se re- 
cer următoarele documente: 1) extrasul 
cărții funduare, 2) copia foii catastrale șij 
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.

Iosif Knott
Arhitect-întreprinzător. — Lugoj, casa proprie
---------------------------------------- Telefon 119 ----------------------------------------

elaborează planuri și zidește ^?tr^ene

tiT* Case de locuit eftine,
locuințe domnești, locuințe de vară (vile), castele, case comunale, 
Nr. 293 (3—3). locuințe notariale, biserici, etc.

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

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

tuos și conștiențios din nou amm’e on. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

<

Tot prin noi se pot contractă și asi- j 
glirări de viață cu condițiuni ne mai po-1 
menite, primind asiguratul la expirarea I 
t.erminului de asigurare dividende pănă I 
cam la 50% a sumei asigurate, ear în caz 
de moarte nu numai că primesc erezii în-' 
treaga sumă asigurată, ci li-se restitue șii 
toate ratele solvite pănă la moartea asigu
ratului. ______________

Intervenim la cumpărarea și vinzarea 
de realități. Cine dorește a cumpără ori a 
vinde pământuri, edificii, păduri, 
mine și în tr eprinder i indus tr ia le, 
să ne descrie obiectul și totodată să tri
mită pentru corespondență și pentru ține
rea în evidență taxa de 5 cor,, contra 
cărei sume facem oferte interesaților anun
țați- _____________

în fine mijlocim cumpărarea de in
strumente și mașini agricole, precum și 
motoare de ori ce soiu, dela cele mai 
mari fabrici, cu prețuri și condițiuni mo
derate. Nr. 11 (x—2)

Oferte sunt a se adresă la : 
„PECUNIA“ 

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

&®®®®®®® ®®«® ®®e®
„SLu^oșana”

institut de credit și economii
ca societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frucuficare

------------------- —- 1,500.000 Cor. - ---------------------  
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipoteeară și pe lombard 018',, 
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 %, cu anunț 5% .

. D-lui advocat George Martinescu,
1 aflătoare sub nr.-ul 750 str. Făgetului, 
Lugojul român, este de

i dat în arândăi
dela 1 Mai st. n. 1905. Nr. 13(3—1) 

A se adresă la proprietar.

{18

Darea după interese o solvește însuși institutul. "*^1

Nr. 8. x—2. Direcțiunea.

H Cu 1 Ianuarie 1905 st. v. 
Q&.s'a deschis nou abonament la 
B ziarul „Drapelul" cu prețul 

indicat în capul foii.
Abonații noui sunt rugați a 

® indică precis și legibil adresa 
™ completă. Abonații vechi sunt 
|| rugați — pentru înlesnirea ad- 
Î. > ministrațiunei — a indică șl nrul 

\ de pe fășia, cu care au primit 
pănă acum ziarul, ori eventual 
a lipi fășia pe cuponul asemna- Af 
țiunei.

Proviziunea agentului | fferiti-vă de agenti! scumpește prețul mașinei ■
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IMIasizxi noui de cusut Singer, vieneze................................................................................
Sizxg'er, ungurești. Garanție 5 ani..........................................................................................................................
BoToizz Gr. cu toate aparatele, 10 ani garanție...........................................................................................
ZEEixrg'SCiniff S. & GT. cu aparate, 10 ani garanție................................................................................
ZEPlzozziisz Zr. cea mai simplă și mai bună mașină de cusut din lume, cu aparate, 20 ani garanție

Nr. 9 (x—2) Instrucție în brodat, ajur și aparate gratuit.

Deposit prizxcipal d.e xzzoloile și mașini ie 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 preșul de cumpărare.

Ț"—■■«MMMMBaHMKSKBaBBiaraaii
Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.
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