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Zice contele Tisza în discursul 
seu cătră Mișcolțeni, că «dacă con
ducătorii direcției extremiste române 
ar vrea să între în lupta electorală, 
nu e permis, nu se poate și nici 
n'ar fi corect să o suprime, ci 
trebuo să lupte contra ei. întru cât 
îl privește și întru cât atârnă dela 
el, va și luptă cu exploatarea de
plină a tuturor mijloacelor con
stituționale ce îi stau la dispoziție».

Și iarăși zice, că «ar fi un lucru 
inutil și ar stă în contrast cu orice 
concepțiune constituțională, dacă 
ar căută să împedece Ia alegeri prin 
măsuri polițienești o direcțiune ad
versară».

Și tot în același discurs zice, că 
*nu se poate permite, ca cetățenii 
aparținători oricărei naționalități sa 
aibă ca atari organizațiune perma
nentă și uniți în organism permanent 
să constitue quasi stat în stat».

Deja în Nrul trecut am indicat 
contrazicerile inplacabile din acest 
discurs, contraziceri cari urmează 
în mod constringent din imposibi
litatea logică de a susțineă actualul 
sistem de guvernament, bazat pe 
heghemonia artificială de rassă, și a 
voi totodată a restabili și ade
văratul constituționalism în țeară.

E fără îndoială, eă în acest dis
curs caută Tisza să păstreze apa
rențele constituționale, când 
zice, că nu prin suprimare, ci prin 
combatere cu mijloace constituțio
nale caută să scoată față de noi 
învingătoare ideea de stat național 
maghiar.

Va să zică Tisza voește să între 
pe terenul luptei constituțio
nale cu noi. într’un stat adevărat

FOITA „DRAPELULUI"
— •-»

CORTEȘUL.
— Schițe —

De Poya/nello.

Foiță originală a «Drapelului».

II.
Corteșul imprimă alegerilor din 

Ungaria un caracter de tot particular, 
prin ce se deosebesc aceste alegeri în 
mod esențial de alegerile din România 
și Austria, alegeri pe cari am avut 
ocaziune a le cunoaște mai de aproape.

Nu e vorbă, șî în țerile vecine re
vine agenților electorali un rol deose
bit la alegeri, dar acest rol nu se poate 
nici pe departe compară cu rolul cor- 
teșului din Ungaria, căci pe când în 
Austria și România grijesc autoritățile 
în mod sever ca acești agenți să nu 
violeze libertatea personală și a vo
tului, păn’ atunci în Ungaria toate li
bertățile reviu numai corteșului, care 
este așâ zicând un f u r n i s o r privi- 
legiatde voturi, încât strict luat 
nu este altceva lupta electorală din 
Ungaria, decât o luptă între cor- 
teși. De aici marea importanță a si
stemului de corteș în Ungaria. 

constituțional ar fi și firesc sa se 
facă ceeace zice Tisza că face. 
Căci aici nu e vorba ca Tisza să 
accepteze programul nostru națio- 
ual. Aceasta nu o poate cere nime 
dela dânsul, câtă vreme este Ti
sza de convingeri politice contrare 
celor conținute în programul nostru 
național.

Dar dacă voește Tisza să ne 
combată cu «exploatarea tuturor 
mijloacelor constituționale», tre- 
bue mai întâiu de toate să ne 
garanteze și nouă uzul acestor mij
loace în plină măsură. E doar la
șitate să ieși pe teren cu arma în 
mâna față de un om, care este le
gat la mâni și la picioare. Și noi 
suntem cu mâni și picioare legate. 
Dacă deci repoartă Tisza fața de 
noi pe «terenul constituțional» învin
geri, aceste nu sunt învingeri con
stituționale, pentrucă noi suntem cu 
forța scoși din cadrele vieții con
stituționale.

Și în lupta constituțională nu 
este vorba de scopul la care tinzi, 
ci de mijloacele cu cari tinzi la 
ajungerea acelui scop, căci lupta 
adevărat constituțională nu admite 
maxima: Scopul sânțește mijloacele.

Dacă pentru ajungerea unui 
scop sublim uzezi de mijloace ne- 
permise, devii vinovat de un fapt 
punibil, și din contra, dacă pentru 
ajungerea unui scop detestabil uzezi 
de mijloace .strict constituționale, 
nu poate nimeni cu drept cuvânt 
să te tragă la răspundere din punct 
de vedere constituțional.

Ori cât de nenorocită am con
sideră noi ideea da stat șovinistă, 
care tinde la unitatea de rassă a 
tuturor cetățenilor țerii, câtă vreme 
această politică uzează numai de

Auzim doar după alegeri la toate 
respântiile vorba, că X a reușit pen
trucă a avut corteși buni, pe când Y a 
căzut pentrucă a avut corteși slabi. 
Candidații de deputați șî caută să aibă 
buni corteși și nici nu se uită la pa
rale când e vorba de a-și angaja pe 
vre-unul, care are deja reputațiune de 
bun corteș. La corteș se reduce totul. 
Aceasta însă nu împiedecă ca după 
o praxă oarecare să se sature odată 
corteșul de a lucră pe mâna altuia și 
să pășească însuși ca candidat. Voiu 
reveni în alt articol asupra apucătu
rilor de corteș.

Aici voiu numai să indic, că prin 
agitațiunea aceasta de corteș se pro
duce pe timpul alegerilor o stare psi
hologică deosebită și particulară, care 
ar merită să fie studiată de un bărbat 
de specialitate.

Filozoful Schopenhauer a zis mul- 
țimei, ca unitate psihologică, «macro- 
antropos» în contrast cu individul, omul 
singuratic, <antropos». Deosebirea acea
sta făcută de Schopenhauer este foarte 
justă și o vedem zi de zi și pas de 
pas. Cu totul alta este psihologia indi
vidului și alta psihologia mulțimei. 
Multe lucruri, pe cari omul singuratic 
nu le-ar face Doamne păzește ca in
divid, le face ca parte a mulțimei.

Oare Bănffy sau Rakovszky ca 
indivizi, ori cât de înfuriați să fi fost, 
s’ar fi apucat vre-odată să demoleze

mijloace strict constituționale pen
tru ajungerea scopului seu, trebue 
să fie tot atât admisă în lupta con
stituțională, ca șl tendențele anar
histe afirmate în spirit constitu
țional

Doar ființa constituționalismului 
genuin admite ori-ce schimbare, fie 
cât de radicala, dacă aceasta se 
efeptuește cu mijloace legale și în 
spirit strict constituțional.

Vedem în state monarhiste par
tide republicane și în republica 
Franței partide monarhiste și câtă 
vreme aceste partide întru ajun
gerea scopului lor uzează numai 
de mijloace constituționale, nime 
n are ce le zice.

Tisza consideră tendențele noa
stre politice ca ostile politicei de 
stat. Are dreptate, căci noi tocmai 
în bine înțelesul interes al statului 
combatem actuala politică de stat 
Și Tisza are de gând sa combată 
tendențele noastre cu exploatarea 
deplină a mijloacelor constituțio
nale. Bine, primim lupta. Dar pu
tem luptă numai ca adversari egal 
înarmați. E doar o parodie ca 
pe un combatant să-l înarmezi cu 
spadă și pe celălalt cu un cosor. 
Și Tisza ne dă cosor în mână! 
Adecă, mai lămurit zis, ne răpește 
cu forța mijloacele constituționale 
de luptă.

Ne permite — deși nu s’ar 
țineâ aceasta de competența lui, 
fiindcă e o condițiune de viață a 
constituționalismului — ne permite 
să ne adunăm în fața alegerilor și 
să ne consfătuim, dar nu ne per
mite să ne organizăm permanent. 
Ne permite să ne consfătuim, dar 
ne lipsește de dreptul a și evaluâ 
cu arme legale și în spirit consti- 
fotolii și scaune în dietă ? Cu drept 
cuvânt șl unul și altul ar consideră ca 
ofenză gravă chiar șî a presupune așâ 
ceva despre ei. Și totuși în celebra zi 
de 13 Decembrie n. 1904 au rupt la 
fotolii și mese în dietă, de au dat de 
rușine chiar șî pe proverbialii vandali. 
Dar aici nu au mai fost «antropos»-ul 
Bânffy sau Rakovszky, ci părțile con
stitutive ale «macroantropos»-ului ob
structionist. Vorba poetului popular 
stirian Rosegger: «Einer ist ein 
Mensch — einige sindLeute — viele 
sind Viecher — ».

Nu numai psihologia, ci șî crimi
nalistica se ocupă astăzi intenziv de 
acest «macroantropos», fiind de supremă 
importanță chestiunea, întrucât este 
responzabil în fața legii individul pen
tru faptele comise ca parte a mulțimei, 
adecă a «macroantropos»-ului schopen- 
haurian.

Se știe că dejă Napoleon I a zis, 
că «crimele colective nu angajează pe 
nimenea» (Les crimes collectifs n’enga- 
gent personne), iar C. I. Weber trac
tează aceste fapte ca efluxul unei 
«contagiuni morale».

Anul trecut a scris cunoscutul cri
minalist german, profesorul Dr. H. 
Gross un interesant tractat despre 
«crimele masselor și acțiunea reflec- 
toidă», în care reduce crimele masse
lor la o acțiune reflectoidă, provocată

tuțional rezultatul consfgtuirei noa
stre Aidoma ca în Rusia, unde este 
permis să faci și revoluție... daca 
poruncește Țarul!

Intre asemenea condiții nici 
vorbă nu poate fi de lupta consti
tuționala. Tisza deși recunoaște, că 
este inutil și că stă în contrast cu 
oric.e concepție constituțională a 
împedecâ «la alegeri» o direcție 
adversară prin măsuri polițiale, de 
fapt însă uzează tocmai de mijloace 
polițiale pentru a ne zădărnici po
sibilitatea unei lupte constituționale 
întru combaterea tendențelor, cari 
sunt ostile existenței noastre na
ționale.

Tisza zice că nu poate permite 
ca vre-o naționalitate unită în or
ganism permanent să constitue 
quasi stat în stat. Nu știm ce în
țelege aici Tisza sub stat în stat, 
dar evident că dacă nu este stat 
în stat organizarea politică per
manentă după alte puncte de ve
dere, nu poate fi stat în stat nici 
organizarea politică după naționa
litate. Tocmai precum nu consti- 
tue partidul kossuthist organizat 
permanent stat în stat, nu poate 
constitui nici partidul qostru națio
nal, deși programul politic al par
tidului kossuthist taie cu mult mai 
adânc în dreptul public al țerii, decât 
programul nostru național dela 
1881.

Fără organizație permanentă nici 
nu poate există partid politic în luptă 
activă, fie chiar și numai despre «ale
geri» vorba. Un partid serios nu poate 
există numai ad hoc, ca sa se con
stitue numai în fața alegerilor și să 
se dizolve îndată ce s’au încheiat 
alegerile, căci cu actul alegerii nu 
se închee lupta constituțională.
de un afect comun și potențată prin... 
imitare.

Deși nu de natură criminală, același 
proces psihologic se produce șl la ale
gerile dietale. Massele ajung în starea 
acțiunei refleetoide, va să zică numai 
în parte conștientă și acțiunea aceasta 
se potențează pănă la exces prin imita
re. «Macroantropos»-ul electoral ajunge 
pănă la pragul crimei și câte-odată de
pășește chiar șî acest prag. Dar asta 
numai în treacăt.

A fost interesant să vezi astăvară 
la Pecie a strigând Românii din ta
băra candidatului român : «Biidos Olăh»

Român puturos, strigăt de insultă 
obicinuit la adresa Românilor) cătră 
Românii din tabăra guvernamentală. 
I-a apucat vârtejul și în mod reflec- 
toid -- va să zică numai în parte con
știent — au imitat pe Ungurii, dela 
cari au auzit adesea această insultă la 
adresa Românilor din tabăra guverna
mentală. Presupunând că în tabăra 
candidatului român au fost elementele 
mai conștiente ale poporului nostru, nu 
cred că s’ar găsi vr’unul între ei, care 
în stare normală ar fi capabil să-și 
insulte neamul cu acest strigăt.

Numai agitațiunea electorală a pu
tut produce acest «contagiu moral», cum 
ar zice 0. I. Weber, care este extrem 
de puternic.

Am văzut pe timpul alegerilor chiar 
șî «pasiviști» enrageați țițăind ca de



Pentru alegere trebue să se pre
gătească orice partid de cu vreme. 
Dacă nu alta, trebue să controleze 
an de an compunerea listelor elec
torale, baza pe care sunt chemați 
alegătorii a-și pronunță votul. Cum 
se va puteă face aceasta, dacă 
partidul este lipsit de dreptul de a 
se organiză permanent?!

Ce ne prezentă Tisza ca libertate 
constituțională este cea mai neîn- 
doelnică încătușare a oricărei 
mișcări libere în spirit constitu
țional.

«Poporul român» confiscat. Dl Di- 
mitrie Birăuțiu ne comunică din 
Budapesta pe telefon, că la ordinul 
procurorului a fost confiscat nu
mărul ultim din ziarul «Poporul 
român*. Cu totul au fost confiscate 
14000 exemplare și anume 12000 
exemplare au fost confiscate la postă, ear 
2000 exemplare în redacția «Poporul 
român». Astfel cetitorii «Poporului ro
mân» n’au putut primi ultimul număr. 
Motivele confiscării nu le cunoaștem.

Biserica aromână din Macedonia. 
Ziarului «Neue Freie Presse» i-se tele- 
grafează din Constantinopol: Pe baza 
unei deciziuni a sinodului aduse în 
ședință extraordinară, patriarhatul ecu
menic a prezentat Porței pentru a treia 
oară gravamineîn scris pentrucă 
s’a celebrat în Monastir servi
ciu divin în limba română. în 
gravaminele prezentate patriarhatul face 
atentă Poarta, că dacă se va mai face 
slujbă Dumnezeiască în limba română, 
se vor produce mari turburări. Poarta 
însă — în urma pașilor întreprinși din 
parte română și dupăce s’a constatat, 
că turburările dela Crăciun în Monastir 
n’au fost provocate prin demonstrațiuni 
din partea Aromânilor — a poruncit 
guvernorului să permită Aromâ
nilor folosirea caselor lor de 
rugăciuni. Metropolitul grec din Mo
nastir continuă agitațiunea contra Aro
mânilor. Se svonește, că la instigarea 
acestui metropolit Grecii s’au nă
pustit asupra preotului aro
mân Teodor și l-au ultragiat.

Planurile lui Berzeviczy.
La un banchet, dat Sâmbătă seara 

în onoarea lui Berzeviczy, a ținut 
acesta un discurs, prezentând planurile 
sale în viitor. în prima linie s’a ocupat 
cu faimosul seu proect de reformă 
școlară.
friguri în urma enormei agitațiuni, de 
sub influența căreia nu se puteau sub- 
trage cu una cu două.

La 1901 eră lupta electorală vehe
mentă între Szende și Pattyănszki în 
cercul electoral al Lugojului. Ambii 
guvernamentali, dar unul candidatul 
oficial al cercurilor conducătoare dela 
comitat, pe când celălalt neoficial. Pănă 
târziu noaptea au fost sorții nedeciși.

Se produsese un mediu special, 
de vrând nevrând tot cu sorții de reu
șită te ocupai. Unde căutai tot grupuri 
vedeai, cari discutau agitat. Iar corteșii 
erau în mișcare febrilă. Părea, că ei 
au luat locul gigantului din vechime, 
pe ai cărui umeri se răzimâ lumea. 
Scenele nu se pot descrie. în fața Pri
măriei, unde eră o comisie de scrutiniu, 
erau Români, Șvabi și Unguri, toți 
adunați într’un partid. Ungurii nu mai 
slăbiau din «Kossuth Lajos azt izente», 
Românii jucau de frământau macada
mul, iar Șvabii suflau desperat în trim- 
bițele lor «Gotterhalte». Aspect mai 
rar în Ungaria: să vezi cântându-se 
în bunăînțelegere pacinică aceste 2 
cântări lângă olaltă. Toate li-s’au per- 

, mis, numai să voteze cu puterea. At
mosfera eră încărcată.

Un fruntaș al nostru cir suflet de 
poet a eșit, pe întreaga zi la viie, numai 
să se țină la distanță față de agitațiu
nea, care ca torentele de munte rupeâ 
totul cu sine. Seara la orele 5 nu s’a

«în cercul meu de competință pri
vind dela început ca primă datorință 
a mea executarea reformelor necesare 
pe terenul educațiunei poporului, p r o- 
ectulde reformă școlară, pre
zentat la^fârșitul dietei trecute, î 1 v o i u 
p re z e n tâ neschimbat și dietei 
noui îndată la început. Proectul în
suși e destul de cunoscut, despre cu
prinsul lui s’a făcut șî discuție publică 
și asupra lui puțini și-au îndreptat 
atențiunea acum, în focul luptei elec
torale ; deci la observările făcute de 
curând asupra acestui proect vă atrag 
atențiunea numai asupra contrazicerei, 
că de o parte mulți prezintă acest proect 
ca și cum n’ar satisface interesele na
ționale maghiare și ar favorizâ națio
nalitățile, de altă parte mulți prezintă 
mereu această reformă ca obiect de 
compenzațiune, pe care guvernul 
îl va jertfi naționalităților în înțele
sul pactului, vecinie amintit, în
cheiat cu Românii.

«Acuza pactului încheiat cu națio
nalitățile a fost desmințită deja în tot 
felul; eu în adevăr mă mir, că s’a 
putut ivi această acuză».

Ministrul se ocupă apoi cu sala
rizarea învățătorilor, zicând că 
e imposibil ca învățătorii confesionali 
să primească același salar, ca șî învă
țătorii de stat, ori vrea susținătorul 
școalei, ori nu, ori corespunde acea 
școală, ori nu. «Acum pretind unii, ca 
școala să rămână în mâna confesiuni
lor, dar salarele să le primească dela 
stat. Aceasta așâ nu se poate realiză; 
statul trebue să pretindă șî garanțe 
dela școala, pentru care își cheltuește 
el banii, ear unde statul nu are 
învățător propriu, statul nu poate de
cât să contribue ajutor, dar nu să 
poarte singur grije de școalele confe
sionale».

Dupăce ministrul consideră de ab
solut, necesară ere ear ea unei a 
treia universități, declară că sco
pul seu e «creearea cui tur ei ma
ghiare, care nu prin violență, nu 
prin dispozițiuni măestrite, ci prin su
perioritatea sa vrea să domnească 
și va domni pe pământul maghiar și 
care mai solid decât orice armă și lege 
va asigură Ungaria pe seama Ma
ghiarilor. Asta e confesiunea lui Ber
zeviczy și pe baza acesteia cere votul 
cetățenilor la alegeri.

Reuniunea română
de lectură din Lugoj.

— Adunarea generală —
Casina română din Lugoj și-a ți

nut Vineri în 7|20 Ianuarie 1905 adu
narea generală, care s’a continuat și 
terminat Duminecă în 9Ș22 Ianuarie.

S’a cetit raportul general al comi
tetului despre starea Reuniunei în 
mai răbdat însă se stee la viie, agita- 
tația pătrunsese pănă acolo, s’a îna
poiat ia oraș ca să se lase pradă ști
rilor dela urnă, cari din ce în ce erau 
tot mai alarmante.

Dar deja în preajma alegerilor 
apucase vârtejul pe unii de-ai noștri. 
Când toată lumea e cu peană de corteș 
în pălărie și cu steaguri, cum să poată 
sta ei «nemuritor și rece». Aceiași, cari 
tot în urma unei acțiuni reflectoide, 
au înscenat zilele aceste un regretabil 
«puci» de candidare — vezi Doamne, 
trăim în era «activistă» — au făcut 
atunci — eră încă vremea «pasivistă» — 
o demonstrație cu steaguri și pene «pa- 
siviste».

Comandaseră un steag mare al
bastru cu prăjină roșie și inscripție au
rie: «Nu alegem». De asemenea au 
comandat pene albastre cu frunză roșie 
și aceiași inscripție în litere aurii. Erau 
semnele electorale ale «pasiviștilor», cari 
nu se puteau subtrage de sub influința 
mediului electoral. Erau presemnele 
«activității»....

Părintele dela Hodoș, bărbat acce
sibil pentru frământările zilei — atunci 
ca șî acum — luase steagul în trăsură, 
precum șî pasageri cu penele pasiviste» 
în pălărie, și a mânat ca la nuntă pănă 
acasă, unde și-a «înpănat» aderenții și 
a arborat steagul.

Primpretorele cercual speriat că 

anul expirat. Din raportul prezentat 
extragem următoarele: Cu finea anu
lui 1904 numărul membrilor Reuniunei 
a fost de 68, între cari 6 noui. Dintre 
membrii vechi 1 a repășit, iar mem
brul Dr. loan Major a trecut la cele 
eterne. Moartea acestui valoros mem
bru a fost luată cu adânc regret la 
cunoștință, dându-se prin ridicare 
expresiune sentimentelor de pietate 
față de decedatul și eternizându-se 
memoria lui în protocolul ședințelor, 
în anul 1904 venitele Casinei au fost 
de 2528 cor. 69 bani, spesele 1365 cor. 
54 bani, rezultând astfel frumosul 
profit de 1163 cor. 15 bani. Biblioteca 
Reuniunei posede 527 opuri, cu 82 
mai mult decât în anul precedent.

Raportul a fost luat la cunoștință. 
Comitetului i-s’a acordat absolutoriu. 
Cassarului i-s’a votat mulțămită proto
colară, dupăce s’a constatat, că soco- 
țile Reuniunei au fost purtate în de
plină regulă.

Comitetul vechiu a fost reales, și 
anume:

President: Dr. Iacob M a j o r, v.- 
president: Dr. Dimitrie FI or eseu, 
advocat: Dr. Isidor Pop, secretar: 
Alexandru O n a e, cassar : Alexandru 
Maniu, bibliotecar: Mihail Gașpar, 
econom: Traian P. Răcz. Membri în 
comitet: Titu H a ț i e g, Dr. George 
Popo viei, Iulian Ianculescu, Co- 
riolan Brediceanu, Dr. Valeriu Bra- 
nisce, loan Boroș, George Popo- 
viei, Dr. Stefan Petrovic i, Dr. 
George Dob rin, Nicolae Bireescu, 
Dr. Aurel Vă le an, Isidor Ch iriți a. 
Suplenți: Ioan Ruji, Ioan Gia van, 
Francisc Hoban, Ioan Hara tn ba șa, 
Traian Gașpar, Coriolan Bireescu.

în adunarea generală au fost pre
zentați 2 membri noui ai Reuniunei : 
dnii Teodor Crăciun și Patriciu 
Stefano viei, ceea-ce adunarea a 
luat eu plăcere la cunoștință.

Atentatul contra Tarului.
Cu toate desmințirile ziarelor ofi

ciale și semioficiale rusești, e generală 
credința, că pușcătura de tun, dată în 
ziua de Bobotează asupra palatului 
din Petersburg al Țarului, a fost un 
atentat îndreptat contra vieței Țarului, 
o conjurațiune militară, și că 
atentatul nu l-au comis anarhiști, ci 
chiar soldații gardei imperiale. Tunu
rile unei baterii erau îndreptate chiar 
spre cortul Țarului, deșî fusese dată 
porunca, ca direcția țevilor de tunuri 
să fie în sus.

Bateria care a dat salve în ziua 
de Bobotează pe țermul riului Neva, 
avea toate tunurile umplute cu 
gloanțe veritabile. Tunurile au pușcat 
dela distanță de 400 metri cp preciziune 
s’a ivit un steag nou pe arenă, a șî 
descins îndată în comună și a luat 
«protocol» cu cei bănuiți. Bagseama, că 
în mijlocul agitațiunei a făcut șl el 
aceasta în mod reflectoid. Oamenii 
își băteau acum capul că ce se va 
alege din toată treaba, păn’ ce s’au 
convins, că din nimic tot nimic 
se alege, numai că în starea enorm 
de agitată a campaniei electorale chiar 
nimica pare lucrul cel m ai gro
zav. Toate se schimbă atunci pe dos.

Ca șî acum trei ani și mai bine, 
când s’a speriat primpretorele de stea
gul pasivist, s’au speriat acum cei in
teresați de întrunirea dela Csontos. 
Așâ este psihologia electorală și după 
ce vor fi trecut alegerile și își va re
veni lumea în fire, se vor minună 
oamenii de cele ce le-au făcut cu poză 
enorm de serioasă pe timpul agitațiu
nei electorale.

Acesta e contagiul... electoral!
Dar acesta nu se restrânge numai 

la alegători. Nu! Toată lumea cade 
pradă contagiului.

Satele noastre ajung în stare de 
fierbere. Atâte «negrețe» nu s’au mai 
văzut prin sate ca în preajma alege
rilor. Dar nici una din «negrețe» nu 
vine cu execuții, sau necazuri, ca de 
obiceiu, toate sunt prietini buni și des- 
interesați, chiar șî dl notarăș — poten
tatul satului — dă mâna la oameni și 
le zice să pună căciula în cap, că așa 

așâ de mare, încât 5 gloanțe au per
forat steagul, care era purtat în de
cursul procesiunei deasupra capului 
Țarului. Polițistul ucis de glonț a fost 
dus în bucătăria palatului, ear sângele, 
care a curs din capul lui, a fost aco
perit cu nisip. Polițistul ucis eră la di
stanță de 30 pași dela Țarul. Alți 2 
polițiști au fost răniți.

Conjurații au avut planul ca să 
ucidă nu numai pe Țarul, Țarevna și 
pe marii duci, ci șî pe miniștrii și pe 
persoanele de distincțiune dela Curte. 
S’a pornit cercetare severă. Căpitanul 
Davidow, care a comandat bateria 
la ceremonia solemnă, s’a împușcat 
încă înainte de a se porni cercetare.

Toți oficerii și soldații bateriei 
de paradă au fost arestați. Se zice, că 
între arestați se află șî prințul Mihail 
de Mecklenburg-Strelitz. Arestări așa 
de numeroase nu s’au întâmplat de 
mult în Rusia.

Se susține șî versiunea, că nu 
s’au dat pușcături de tun, ci o bombă 
ascunsă în zăpadă a fost adusă la ex
plozie prin un curent electric.

Toate castelele Țarului și palatul 
de earnă au fost încunj urate de soldați 
și păzite cu mare rigoare.

Muncitorii din Petersburg, cari au 
sistat lucrul în toate oficinele și fabri
cile orașului (numărul greviștilor e 
peste 100,000) au adresat Țarului ur
mătoarea petiție:

«Noi muncitorii și locuitorii Pe- 
tersburgului, venim înaintea ta. Sun
tem sclavi ticăloși, batjocuriți, pe 
cari îi sugrumă despotismul volni- 
ciei. Răbdarea noastră s’a sfârșit și 
am sistat lucrul. Am rugat pe stăpânii 
noștri, ca numai atât să ne lase nouă, 
cât e de lipsă ca să nu fie viața noa
stră chin. Dar am fost respinși. Noi, 
iniile, și întregul popor rus n’avem 
drepturi omenești. Din pricina 
oficianților tei am devenit sclavi. Toți, 
cari au îndrăsnit să-și ridice glasul în 
apărarea drepturilor muncitorilor, au 
fost aruncați în temniță. întreagă clasa 
muncitorilor și a țeranilor e dată pradă 
volniciei. Oficiau ții jefuesc și 
fură banii statului. Țeara e în 
deplină dizordine și încurcată într’un 
răsboiu rușinos, care a dus-o pe 
marginea prăpastiei. Poporul e despo
iat de orice posibilitate a-și exprimă 
dorințele și pretenziunile și a luă parte 
la stabilirea dărilor și a cheltuelilor de 
stat. Toate aceste stau în contrazicere 
cu drepturile omenești și divine. Mai 
bine voim să murim, decât să mai 
trăim sub astfel de legi.

«Țarule, ajută poporului teu ! Sparge 
zidul între tine și poporul teu. Domnească 
poporul împreună cu tine. Nu îndrăs- 
neala vorbește din noi, ci dorința, ca să 
scăpăm din această situație insuportabilă 
pentru toți. Reprezentațiunea po
porului e indispenzabilă, e necesar, 
ca șî poporul să participe la guvernare.
se cuvine să vorbească «frați cu frați». 
După alegeri apoi... se începe lumea 
earăși acolo unde a fost întreruptă 
înainte de alegeri. Drept pupăză pe 
colac mai vine alocurea șî... răsbu- 
narea.

Dar oamenii la toate aceste nu se 
gândesc pe timpul alegerii. Contagiul 
este general.

Totul e pus pe ascuțiș personal. 
Candidatul este «omu nost», chiar șî 
la caz că neam de neamul lui n’a vă
zut satul și regiunea. Dar este «omu 
nost», pentrucă corteșul așâ spune și 
corteșul este cel a tot știutor care di- 
rige trebile lumei.

O spune azi și mâne, toată ziua, 
tot ceasul, de nenumărate ori, păn’ ce 
cuprinde vârtejul satul și tot cercul. 
Ba șl oamenii din vecini vin ca la 
«comegie». Mai vorbește apoi de ai cu 
cine! Te minunezi de cele ce vezi și 
auzi. Și ți-se răspunde tipic, că așâ e 
data la alegeri. O distracție, nimic alt
ceva. Așa e la toate popoarele țerii.

însuflețire? Hipnoză? Sugestiune? 
Mită? Neastâmpăr? Poate! Dar toate 
sub raportul «macroantropos»-ului lui 
Schopenhauer, desvoltat, în mediul cre- 
eat de agitațiunea electorală.

Ear sufletul acestui «macroantro- 
pos» este: Corteșul !

- - -■ - ——



Dă ordin, ca să fie conchemați repre
zentanții tuturor claselor de popor și 
ai muncitorilor. Asta e cererea primă 
a noastră. Poruncește să ni-se împli
nească cererea și vei face Rusia fericită. 
Dacă nu o faci, murim aici. Numai 2 
căi avem : libertatea șifericirea, sau 
moartea. Bucuros ne jertfim viața 
pentru Rusia».

Petiția e subscrisă de 50000 mun
citori și pretinde: egalitate înaintea 
legii, libertate personală, libertatea cre
dinței religioase, amnestie pentru toți 
condamnații politici, libertate de presă, 
terminarea imediată a răsboiului, etc.

Situația în Petersburg e foarte 
critică. Duminecă au avut loc turburări 
sângeroase. Cam 1000 persoane au 
fost ucise.

Informatiuni.
Referitor la alegeri. Dl Dr. Caius 

Brediceanu ne roagă să publicăm 
următoarele: Oferindu-ini-se candida
tura de deputat dietal în cercul Mo
ra viței de cătră părintele A. Cor
cea din Coșteiu și alți fruntași din 
cerc, — mulțămindu-le nu am putut 
primi candidatura, din cauza că am 
rost informat, cădi Dr. O ltea nu, ad
vocat în Vârșeț, a pășit cu program 
național de candidat în același cerc și 
astfel s’ar fi redus lupta electorală la 
o luptă împrejurul persoanelor și nu 
a principiilor. Arad, 20 Ianuarie 1905. 
Dr. Caius Brediceanu.

t Petru Popescu, paroh în Văliug și 
membru al scaunului tractului proto- 
presbiteral din Bocșa-montană, a în
cetat din viață în clinica din Buda
pesta, în urma unui morb îndelungat, 
Luni la 3/16 Ianuarie 1905 în etate de 
34 ani. Rămășițele pământești ale scum
pului defunct ău fost depuse spre odihnă 
vecinică Sâmbătă la 8/21 Ianuarie a. c. 
după ritul bisericei gr.-or. în cimiteriul 
din Nicolinț. în veci pomenirea lui!

f Contele luliu Szăpăry, fost mini
stru president al Ungariei în anii 
1890—1892, a încetat din viață în 
noaptea de Vineri spre Sâmbătă la 
Abbazia în etate de 73 ani. Iuliu Szâ- 
oăry s’a născut la Pesta în anul 1832. 
După terminarea studiilor a ajuns din 
treaptă în treaptă la cele mai înalte 
oficii publice: vice-comite, comite su
prem, ministru de interne, de finanțe, 
de lucrări publice, de agricultură, de 
comerciu, iar în 1890 ministru presi
dent. Dar numai 2 ani a stat la câr
mă, pentrucă el eră contra legilor po
litice bisericești, urgentate de colegii 
sei în ministeriu. S’a retras deci, iar 
-mai târziu a eșit șî din partidul libe
ral, iar în 1897 nici n’a mai primit 
mandat de deputat. Contele Iuliu Sză
păry a suferit anul trecut un accident: 
pe când se preumblă, trăsura s’a răs
turnat și contele a suferit răni grave. 
De atunci a fost tot bolnav și înzadar 
a căutat vindecare pe la băile din 
Gleichenberg și Abbazia. în loc de 
lecuire a venit moartea.

Hymen. Dl Emil V. Degan, teolog 
absolut din dieceza Lugojului, s’a fi
nanțat cu dșoara Elena Ie chim, fiica 
Hui Aurel Iechim, paroh rom. gr. cat.
' Budinț și asesor consistorial. Feli- 

-tări.
Serata literară-muzicală de Sâmbătă 

seara ne-a dat prilej să ascultăm o in
teresantă dizertație: «-Puterea morali
zatoare a femeii», scrisă cu multă pri
cepere de dl E. Degan, — probă viul 
nteres, cu cari a fost primită și aplau
zele sincere, cu care publicul a resplă- 
iit pe conferențiar. D-șoarele Silvia 
ji Viorica Șepețan au executat cu 
□erfectă desteritate cuvertura »Frei- 
schiitz» de Weber. în fine dl Geor- 
jeNoaghea a declamat fragmentul 
sTurda» din poema istorică «Capul lui 
Mihaiu Viteazul» de Ciru Oeconomu. 
Societatea distinsă a rămas încă, mult 
imp împreună, aruncându-se în bra- 
,ele sburdalnicei Terpsichore.
| V Din Timișoara ni-se scrie: Dl Dr.. 
George Adam, advocat în Timișoara, 
’< primit candidatura de deputat în 
iercul Becicherecului-mic, «cu program 
lațional». Dl Dr. Adam a șî plecat 
crin comunele, cari se țin de acel 
:erc, ca să-și țină discursul-program 
ătră alegători, și a fost primit în 

toate comunele cu cea mai mare bucu
rie. E mare speranța, că dl Dr. Adam 
va reuși să fie ales.

Nouă foaie românească. în Brașov a 
apărut o nouă foaie românească, so
cială și economică, ce se tipărește în 
tipografia Ciurcu și Comp, și e întitu
lată <. Deșteptarea*. Editor și redactor 
responzabil este George Măzgăreanu 
jun. Din cuvântul «Cătră cetitori» ve
dem, că noul ziar și-a pus de scop 
apărarea intereselor culturale, econo
mice și sociale ale poporului român, 
«în nunca noastră vom fi conduși de 
principiul corectității, adevărului și echi
tății și vom nesocoti ori șî ce interese 
de persoane și instituțiuni, când e vorba 
de binele public». Abonamentul 1 cor. 
pe an, dusă acasă și trimisă cu posta 
2 cor. «Deșteptarea» apare odată pe 
săptămână, Joi.

Petrecere de dans. Reuniunea tine
rilor comercianți din Lugoj arangează 
la 4 Februarie n. c. în sala otelului 
«Concordia» petrecere de dans. Prețul 
de intrare: de persoană 2 cor., de fa
milie 4 cor. începutul la orele 9 seara.

Reuniunea de cămări a meseriaș io: din 
Lugoj și-a ținut în 22 Ian. n. adunarea 
generală. Fostul president renunțând la 
postul onorific, a fost ales president de 
onoare al Reuniunei dl Stefan Be rc i a n. 
Adunarea a ales, cu aclamațiune, de 
conducători ai Reuniunei pe următorii 
domni: president: Leonhard Junker, 
vicepresident: Anton Waiisch, seer. 
I: Ioan Palicska, seer. II: Ioan 
Iorga, cassar: Iosif Kugler, diri
gent: Wilhelm Schwach, arhivar: 
Ignatie Dicsics, maiordom: Ioan 
H a u s n e r, director : Iosif V e i t h ; 
membri în comitet: George Stahl, 
Carol Graf, Ioan Hecker, Anton 
Hegediis, Ioan Dragoescu, Iacob 
Kaufmann, Coloman Mohilo, Ioan 
Szekler, George Junker, Paul 
Obersteiner, Paul Ninkovits, 
Victor Hecker; suplenți: Gașpar 
Bucher, Ioan Vatzlavek; revizori: 
president Oscar Mohilo, membri 
Isidor Steiner, Gabriel Hecker, 
Anton Schulz, Ludovic Puskas și 
Iosif B ă h r.

Proces de presă. Slovacul Mihail 
Harelta a fost condamnat de curtea 
cu jurați din Budapesta pentru niște 
articoli, în cari procurorul a descope
rit agitație contra ideei de stat ma
ghiar, la 1 lună temniță de stat și 200 
cor. amendă.

Socialist condamnat. Gabriel Ji v a no- 
vici, redactorul foaiei sârbești Narodni 
Rec din Budapesta, a fost condamnat 
centru mai mulți articoli «agitatorici» 
la 3 luni temniță de stat. Acuzatul a 
dat recurs în cassație.

Defraudare de 200.000 coroane. La 
banca maghiară din Bărtfa s’a desco
perit o defraudare de 200.000 coroane, 
comisă de directorul executiv Albert 
Toperczer, care a perdut banii la 
; ocul de bursă. Toperczer a recunoscut 
totul și a pus cea mai mare parte 
din bani la loc din averea sa.

Sultanul bolnav de moarte. Ziarului 
«Times» din Londra i-se anunță din 
Constantinopol, că Sultanul Turciei e 
grav bolnav, suferind de aprindere 
de șira spinării. Medicii de curte au 
voit să-l opereze, dar Curtea n’a voit. 
S’au luat toate dispozițiunile pentru 
succesiunea la tron. Urmașul lui A fa
dul Hamid va fi frate-seu R e s a d 
Effendi, care va luă numele de Mo- 
î a m e d V.

Concursul jucătorilor de șah. în Viena 
s’a terminat după luptă de 8 săptă
mâni concursul șahiștilor. S’au jucat 
72 pârtii. Au luat parte la concurs 9 
șahiști de renume. Premiul prim l-a 
câștigat Schlechter (n’a perdut nici 
o pârtie), al doilea maghiarul Geza 
Alaroczy (a perdut din 15 numai 1 
pârtie), al treilea Dr. Iuliu Perlis. 
Șahistul român George Marco a câ
știgat premiul al 8-lea.

Trei sfinți „maghiari“. Zilele trecute 
au fost promovați ca sfinți un fost ca
nonic maghiar și 2 preoți, așa numiții 
«martiri din Cașovia», cari au trăit în 
Ungaria acum 200 ani. Numele lor este 
Marcu Krizinus (Kdrosi), canonic de 
Strigoniu, Stefan Po n gr âcz și Stefan 
Menyhert, preoți iesuiți. E de obser
vat, că dintre aceștia numai Menyhert

a fost Maghiar, căci Krizinus (Kdrosi) 
a fost Croat, ear Grodecz (Pongracz) eră 
de naștere din Silezia.

Profesor de universitate înebunit. Pro
fesorul de medicină la universitatea din 
Budapesta Andreiu Hogyes, directo
rul institutului Pasteur din Budapesta, 
în care institut sunt vindecați oamenii 
mușcați de câne turbat, a înebunit și 
a fost transportat în sanatorul Schwar- 
tzer din Budapesta. Medicii au consta
tat, că Hogyes sufere de paralizis pro
gressiva.

Prelegere publică în Lugoj despre cura 
lui Kneipp. Vestitul Dr. med. Aschke, 
conducătorul institutului de vindecare 
naturală din Dresden-Radebeul, va ținea 
prelegeri publice în toată țeara noa
stră despre «Modul de vindecare 
naturală», și în special despre cura 
naturală a lui Kneipp. Prelegerile se 
fac la inițiativa și rugarea «Reuniunei 
regnicolare maghiare Kneipp», al cărei 
president e Dr. Iuliu Szalkay din 
Budapesta, II. Lanchid nr. 2, și care 
Reuniune stă sub protectoratul arhi
ducelui Iosif. în Lugoj va sosî Dr. 
Aschke în 20 sau 21 Februarie n. și 
v țmeă 1 sau 2 prelegeri în pavilio
nul otelului «Concordia». Prelegerea se 
va țineă în limba germană.

Trei copii arși de vii. Economul Ma- 
teiu L a r din Bega-St.-George s’a dus 
Duminecă cu femeia sa la o petrecere 
în birt și a lăsat pe cei 3 copii ai lui 
singuri închiși în casă. în absența pă
rinților s’a iscat foc în casa lor și 
când vecinii au venit întru ajutor, au 
aflat cadavrele scrumate ale celor 3 
copii.

Mașina de câștigat la ruletă. A făcut 
furoare Dr-ul Munsch, care cu ma
șina sa câștigă zi de zi sume conside
rabile la Monte-Carlo. Dr-ul Munsch 
apare precis la 6 ore în sala de joc și 
așteaptă până se face loc liber, apoi 
oacă, ținându-și mașina sub masă pe 

genunchi și aruncând din când în 
când câte-o privire asupra ei. După 
ce câștigă de 4-5 ori, se scoală și 
merge să joace la altă masă. Direc
țiunea bancei i-a oferit o sumă fabu
loasă, numai să plece din Monte-Carlo 
și să nu mai meargă acolo. Dr. Munsch 
a refuzat categoric. Atunci direcțiunea 
a aranjat pe seama Dr-ului o odaie se
parată de joc, pentrucă ceilalți jucă
tori se luau toți după Munsch și pe 
care număr juca el, pe acela jucau și 
ceilalți și astfel banca perdea enorm. 
Dr-ul Munsch e om foarte retras, nu 
stă cu nimenea de vorbă, e totdeauna 
îngândurat. Principele de Monaco l-a 
invitat odată la cină, sperând că doar- 
doar îl va înduplecă pe periculosul ju
cător să părăsească Monte-Carlo.

Moarte năpraznică. Marți dimineața 
a plecat George Se coș an din Dra- 
gomirești (corn. Caraș-Severin) cu mâi 
mulți tovarăși în pădurea dela Olo- 
șag, ca să doboare arbori. Secoșan cu 
Vasile Petrescu au tăiat cu ferestrăul 
trunchiul unui arbore, dar Secoșan 
n’a mai avut timp să se dea la o 
parte. Arborele s’a răsturnat prea iute 
și a căzut pe capul lui Secoșan, care a 
rămas mort pe loc.

Victime ale frigului. în hotarul co
munei Csenger din com. Sătmar s’a 
aflat în șanțul drumului o trăsură ră
sturnată. Caii erau înghețați. Sub tră
sură se află un bărbat, o femeie și 3 
copii mici înghețați și morți. S’a con
statat, că înghețații erau Petru Mo- 
esonya și familia sa, care mutându- 
se în comuna Csenger a fost apucat 
je drum de vifor mare și trăsura în 
întunerec a perdut drumul și s’a ră
sturnat în șanț, unde întreagă familia 
și-a aflat moartea.

cursul mai multor profesori și oameni de 
litere și știință. Este o chestie foarte im
portantă lectura ce trebue să se dea co
piilor. Părinții doresc ca copiii lor să de
vină oameni instruiți și cinstiți. Instrucția 
singură nu e de ajuns pentru copii; tre
bue totodată să li-se dea și o educație 
aleasă. Mulți părinți nu au întotdeauna 
timpul necesar a se ocupa mai de aproape 
de copiii lor. Din această cauză mulți co
pii fiind fără supraveghere apucă adeseori 
drumuri rele. Dacă însă părinții ar găsi 
mijloace de a preveni relele, în cari copiii 
ar putea să dea mulți copii nu s’ar 
strica și n’ar aduce adeseori rușine fa
miliei lor, în toate țerile civilizate s’a re
cunoscut de cătră toți oamenii de bine, 
că lectura bună, aleasă și potrivită eu mintea 
tinerilor este mijlocul cel mai bun și mai 
sigur a îndrepta tinerimea pe drumuri 
bune, spre ținte nobile. Un mare învățat, 
Herder, a zis: „adeseori o carte a format 
sau a stricat pe un om pentru întreaga 
lui viață“. Este deci datoria părinților, în 
prima linie, să desvolte în copiii lor încă 
de timpuriu gustul de cetire și a le da în 
mâni cărți bune. Morala unui popor — a 
spus un filozof francez — atârnă de cali
tatea celor ce cetește. O astfel de lectură 
aleasă se găsește în „Amioul tinerimei“.

VARIETĂȚI.
»

Influența. în anul acesta bântuie 
earăși influența, secerând multe vic
time. Prima epidemie a influenței a 
pornit în 1510 de pe insula Malta, a 
doua a venit în 1552 din Asia în Eu
ropa, a treia a pătruns în 1580 din 
Europa în Asia și Africa. De atunci 
încoace influența apare adeseori. în 
1782 s’au bolnăvit la Petersburg în- 
tr’o singură zi 110.000 oameni de in
fluență. Această boală periculoasă se 
transmite nu numai prin contact cu 
oameni bolnavi de influență, ci și prin 
aer. Trebue să ne ferim de a veni în 
contact cu bolnavi de influență, ear 
dacă ne-am bolnăvit și apoi ne-am vin
decat, să ne dezinficiăm corpul și vest
mintele, ca la ori-ce altă boală lipi
cioasă. Unii oameni scapă ușor de 
influență, pe alții însă influența îi 
poate chiar omorî.

Regi și regine cari știu multe 
limbi. Decedata regină a noastră Eli- 
sabeta știa toate limbile popoarelor din 
Austria și Ungaria și afară de aceste 
vorbiâ bine franțuzește, italienește, en
glezește, spaniolește și puțin grecește. 
După dânsa urmează ca știutoare de 
multe limbi regina Elisabeta a Ro
ni ă n i e i, care vorbește, scrie și ce
tește în toate limbile moderne euro
pene. Mari cunoștințe de limbi are re
gina Spaniei Cristina. Regele nostru 
știe 14 limbi. După el urmează regele 
George al Greciei și fostul rege italian 
Umberto.

BIBLIOGRAFIE.
„Amicul tinerimei“, revistă scrisă anume 

jentru nobilizarea caracterului tinerilor. 
Este în anul al doilea al existenței și cu
prinde o materie foarte variată, instruc
tivă și de petrecere și costă în abonament 
pe sfert de an numai 2 lei, anual iei 8; 
Nr. 1 al anului al IlI-lea apare la 15 Ia
nuarie 1905. Abonați deci copiii d-voastră 
la „Amicul tinerimei“. Singura și întâia 
revistă pentru tinerime ce apare la Târ- 
gul-Jiului sub direcțiunea d-lui I. Moisil, 
directorul gimnaziului din T.-Jiu, cu con

Owil pieței Fj-
ZLzE arfa 8 

•S8

1 ®
§o 1

& © o

Grâu prima calitate 90 18 40
» de mijloc 85 18

Săcară prima calitate . 80 14 20
» de mijloc . 75 13 60

Orz prima calitate . 80 13 80
» de mijloc . 75 13

Ovăs prima calitate 45 12 80
» de mijloc 40 12 20

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
» de mijloc . 85 16 40
» nou 10 — _

Făină 0............................ 75 31 20» prima . 72 30 40
» albă 70 29 60
» brună . 68 28 80

Orez.............................. 1- 34
Gris.............................. 80 — _
Arpăcaș . 70 38 _
Mazăre ... 90 44 _
Linte .............................. 85 48 _
Fasole .... 80 30 _
Mălaiu mărunt 70 34 __
Cartofi .... — 10
Fân prima calitate . — 9 —

» de mijloc —- 8 —
Paie.............................. — 2 _
Stejar .... — 5 —
Cărbuni de peatră . — 5 50

» de Petroșeni . — 4 —
Oloiu de rapiță — 96 —
Lumini de stearină — 1 44

» topite . — — 50
Săpun ....................... —1 «0
Carne de vită I. calitate — 1 12

» » » II. » — — 04
Unsoare de porc — 1 52
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 87 —
Vin.............................. — 80 —
Spirt I............................. — 15 —

« IL , , . — 14 —



„LUCEAFERUL”
Institut de economii și credit ca societate pe acții în Vârșeț.

Convocare.
Domnii acționari ai institutului de 

economii și credit ^Luceafărul» sunt 
invitați la a

X Adunare generala 
ordinară

pe ziua de 20 Martin 1905 st. n.' 
la 10 oare a. m. în casa proprie (Piața i 
Francisc Iosif 2121).

OBIECTELE:

1. Deschiderea «dunărei și constituirea
biroului.

2. Constatarea membrilor prezenți.
3. Raportul direcțiunei despre anul

de gestiune 1904.
4. Raportul comitetului de suprave

ghiere.
5. Pertractarea bilanțului pro 1904 și;

distribuirea profitului net. Abso
lutoriu direcțiunei și comitetului 
de supraveghiere.

6. Alegerea și statorirea salarului di
rectorului executiv.

7. Alegerea unui membru în comite
tul de supraveghiere.

în lipsa membrilor receruți, adu
narea generală în sensul § 25 din sta
tute se va ținea în 28 Martie 1905 st. 
n. la locul și timpul indicat.

Domnii acționari, cari voesc a 
participă la adunarea generală, în sen- 
zul § 20 din statute au a depune ae- 
țiile lor la cassa institutului pană cel 
mult în 20 Martie 1905 st. n. la orele 
9 a. m.

Din ședința direcțiunei ținută în 
16 Ianuarie 1905,

Direcțiunea.

activa Contul—Bilanț pro 1904.
b.

------ —

Cassa în numărar . 59 032 63 Capital social 200.000. -
Portfoliul cambial: Fondul de rezervă 43.274-68
a) cambii de bancă . 352.157 56 Depuneri spre fructificare 602.901 37
b) cambii cu acoperire împrumuturi hip. cedate 197.944-77

hipotecară . 194.354 546.511 56 Dividends neridicată 546.-
împrumuturi hipotecare 753 531 84 ’ Diverse conturi creditoare 82.280 14
Credite personale 35.489 — Reescompt 361 135-68
Realități 32.613 Interese ant. pro 1905 . 20-537 13
Anticipațiuni . a 62.296 30 1 Profit net
Efecte ... 14.520 — j
Diverse conturi debitoare 27.359 35 î
Mobiliar . 2656 77
10*/, amortizare 265*77 2.391 ~ !

1,533.744 68

c.

DEBIT
Intere**

La depuneri spre fructificare 27.229-95 
» Reescompt . . . 12.836.75
» împrumuturi hip. cedate 1.995-99

Caetribaț*
Erarială și comunală .
10*, după inter, de depuneri

Spese :

6.510 68
2.722-99

PASSIVA

1,508.619
25.124

1,533.744

Contul profit și perderi. CREDIT

42.062

9.233

69

67

Interese :
Dela cambii excomptate . 39.876-39 

■ împrumuturi hipotecare 43.103-98 
» Credite personale . . 3.549 17
« Efecte

Venite dela realități
Diferite venite și proviziuni

i^ănățana^(

Salare 
Bani de cuartir . 
Chirie
Maree de prezență . 
Spese de cancelarie . 
Competință de timbru

Deecnan;
Din pretenziuni . 
10*/, din mobiliar 
Spese de proces 
Profit curat

6.177 76
64O-— 

1100 — 
1.623 40 
2 566 62

87 16

1.Q26--
265.77
102 80

12.194 94

87.100
307

2.602

Valeriu Cârje m. p , 
contabil.

Antonie Popoviciu m. p

57
91

1.394
25.124
90.010 78

la 31 Decembrie 1904.
D I R E C Ț I U N

Ion Pepa m. p., 

len Moise m. p.,

Pa vet Corcea m. p.,

Or loba TâaUșel m. p..

E A :
Avram Corcea m. p.,

Adam Barbu m. p.,

Dr Petru Zepemag m. p.. 
director executiv.

Ion M Rețiu m. p.,
Subsemnatul comitet «xa taină nd euiitirile prezente le-am aflat in ordine și în consonanță cu registrele institutului. 

Verșeț, la 16 Ianuarie 1905 COMITETUL DE SUPRAVEGHERE:
Bartolomei Pancitvan m. p.» Or loan Nedelcu m. p.,

Nr. 15 (1-1) &r«șediDU leexchM Neagee ra. p., Toma Stanca m. p.»

institut de credit ți economii societate pe acții In BucovSț.

Convocare.
Onorații acționari ai institutului da 

credit și economii „Bănățana“, societate 
pe acții în Bucovăț, se convoacă și sunt 
rugați a participă la a

încheierea socoților institutului de credit ți economii „Bănățana" 
pe anul 1904.

Activa Contai bi I t aț a 1 n t Passive

loan Perian m. p., 
luliu lorgoviciu m. p.,

III-a adunare generală 
ordinară

Venite

Cassa în nnmărar
Cambii de bancă 48278- - 
Cambii hipotecate 52415* — 
Mobiliar . . 606*28
După amort de 10*, 6033
Efecte proprii.

C«.
2270 S 

iote» - 

542 95
446 —

Capital da acții
Fond de rezervă general . 
Depunen spre fructificare . 
Cambii reescomptate 
Interese transitoare .
Diverse conturi creditoare. 
Profi' curat

Cor. I b. 
20000-
3000 — 

24403 10 
52363 —

1246,39
163 97

2775 74
1C6962A) 103952 20

AI I0U
și mai

oare se va ținea in 12 Februarie st. n. 1905
la 2 oare p. m. în localului institutului.

Obiectele adunării:

1. Raportul direcțiunei despre gestiunea
anului 1904.

2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Conclus asupra rapoartelor de sub lși2.
4. Conclus asupra bilanțului despre ge

stiunea anului 1904.
5. Concluz asupra împărțirei venitnlui

curat.
6. Darea absolutoriului legal direcțiunei și

comitetului de supraveghiere pe anul 
1904.

7. Alegerea direcțiunei.
8. Alegerea unui membru în comitetul de

supraveghiere.
9. Fixarea marcelor de prezență.

Bueovăț, la 20 Ianuarie 1906.

Contul
"ST" "Ti Cor. T’

Interese la depuneri spre Interese după cambii de
fructificare . iO4 19 bancă . 5783 28

Contribuție erariaiă și co- Interese după cambii hipo-
munală 654 10 tecata . 3741 46

Contribuție 10*/, după in- Previziune 20069
terese la depuneri spre 
fructificare . 9843

Interese de reescompt 3370-
Salare .... 103392
Spese de cancelarie . 309 43
Tipărituri și postporto 239 37
10*/, amortizare din mobiliar 6033
Chirie 199 92
Profit curat 2775 74

9725 43 9726 43

Bueovăț, la 31 Decembrie 1904.
Cornel Gherga m. p.

contabil.

Cu prima Februarie a. c. 
voiu eâ^pmtiul curent șî 
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 orientâ în câte mii 
de exemplare să-l tipăresc.

Cu distinsă stimă,
Imporțațiune de cafea, 
teă și fructe de sud. 

Romulus Pascu, Fiume. 
Nr. 12 (8-3)
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► 
► 
► 
►

P*
DIRECȚIUNEA:

Dimitrie Surdu m. p. Damaschin Cuciuc m. p. 
Constantin Țeran na. p. Ion Raicu m.

examinat contul prezent al bilanțului, precum și cel
P- 
al

0. Buibaș m. p.
director.

0. Buibăț m.
loan Surdu m. p.
Subsemnatul comitet am
venitelor și sarcinelor, și confrontându-le cu registrele principale și auxiliare purtate

Direcțiunea.

Nr. 16 (1—1) 

in bună regulă, le-am găsit cu acelea în consonanță și exacte. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE:

Romulus Cârăbaș m. p. președinte. Alexandru Buibaș m. p.
__ Dr. Geerge Adam m. p.___________ George Negria m. p.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Dela primăria orașului Lugoj.
! Nr. 242
ad. 1905.

Public aț iun e.

Târgul de țară 
proxim al Lugojului se va începe 
în 10 Februarie și se va fini în 
12 Februarie n. 1905.
P. P. 1 (3—2) Antistia primăriei.


