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Lugoj, 20 Ianuarie (2 Febr.) 1905

Eri a tost primit contele Tisza 
de Maj. Sa Monarhul în audiența 
Când scriem aceste șire nu cu
noaștem încă comunicatul oficial 
lansat despre rezultatul acestei au
diențe.

Pană acum numai atâta este 
cert, că Tisza a prezentat în au
diența de eri demisiunea între
gului cabinet. însoțită de un me
morand asupra situațiunei creeate 
prin alegeri. Ce conține acest me
morand nu putem ,ști, precum nu 
putem ști nici pe ciue va reco
manda contele Tisza Maj Sale — 
conform uzului — de succesor al 
seu în fotoliul ministerial.

Pare însă probabil, că Tisza va in
dică acțiuneadisidenților, con
dusă de contele Iuliu Andrăssy, 
ca nemijlocita cauză a căderii 
partidului guvernamental la alegeri, 
și tot așă pare probabil, că contele 
Tisza tocmai pe acest motiv 
va recomandă Maj. Sale pe contele 
Andrăssy ca succesor.

Hotărîrea prea înaltă a Maj. 
Sale nu o cunoaștem și nici nu o 
putem prevedeă. Atât e cert, . că 
punctul de gravitațiune zace de 
prezent în grupul disident, asupra 
căruia cade «nolens volens» res- 
ponzabilitatea pentru rezulta
tul alegerilor.

Membrii grupului și resimt acea
sta în plină măsură, de aceea ve
dem șefii acestui grup declinând 
dela sine ori-ce responzabilitate 
pentru situațiunea creeată și cău
tând a face pentru toate vinovat 
pe contele Tisza, despre care sus
țin că a formulat in mod greșit și 
fatal platforma campaniei elec
torale.

FOIȚA „DRAPELULUI1'.
GORTEȘU L.

— Schițe —
De FoganeUo.

ZXZ Foiță originală a «Drapelului».

VI.

Drept încheere voiu să povestesc 
o nostimadă electorală, anume 
cum a ajuns «Drapelul» ca musca în 
zăr, mărul de ceartă și de..., dragoste 
între doi candidați guvernamentali, 
ambii străini de limba și legea noa
stră. Istorioara aceasta este cu mult 
prea caracteristică pentru frivolita
tea apucăturilor de corteși și 
pentru încă ceva.... decât ca să fie 
dată uitării. Am deci să o povestesc 
aici, fără nici un adaus, întocmai așă 
cum rezultă din informațiunile absolut 
autentice și datele pozitive ce le avem 
îndemână.

în Februarie 1903 a renunțat mi
lionarul H a r k ă n y i la mandatul cer
cului Făget. Cauzele nu impoartă. Cei 
interesați căutau în dreapta și stânga 
după candidați. Nu-i vorbă, candidați 
s’ar fi găsit belșug, dar în acest cerc 

întru cât prinde scuza lor e 
altă chestiune, dar tapt este. că 
acest grup se află în •> situațiuue 
de tot critică, mai critică poate 
decât chiar situațiunea contelui 
Tisza, căci îutre împrejurările de 
astăzi este de tot greu a da un 
program și a creeâ o majoritate pe 
baza transacțiunei dela 1867.

Stăpânii situațiunei sunt kos- 
suthiștii și dela aceștia nu se 
poate așteptă susținerea și apăra
rea bazei politice creeate prin tran- 
sacția dela 1867, când dela începu
tul erei constituționale, adecă dela 
restabilirea constituțiunei încoace 
au combătut aceștia consecvent 
transacția dela 1867 și au reclamat 
neîncetat independența Unga
riei, legată de Austria numai prin 
uniunea personală.

Kossuthiștii se consideră pe sine 
ca partid eminamente de gu- 
vernament, căruia îi revine drep
tul — după accepția constituțională 
— a luă frânele guvernului în mână, 
dupăce este cel mai mare și mai 
puternic partid dietal.

Situația politică a acestui par
tid este de prezent de tot favora
bilă și nici nu înțelegem de ce să-și 
sacrifice această situație favorabilă, 
pentru a salvă poziția grupului con
dus de Andrâssy-ești, când însuși 
partidul kossuthist are dreptul a 
reclamă pentru sine conducerea.

Francisc Kossuth a și vorbit 
Duminecă la Miskolcz ca bărba
tul, care în curând valuâfrâ- 
nele guvernului în mână, și a 
avut atâta tact ca să prepare tere
nul pentru a deveni în puterea cu
vântului ministeriabil. Opiniu- 
nea publică maghiară se și împrie- 
tinește cu acest gând.
se mai cere — afară de calitățile re
clamate de lege — încă o calitate spe
cială dela candidat: Bani. Numai 
spesele «constituționale- stabilite de 
lege fac în acest cerc 7.000 cor. D'apoi 
încă cele nestabilite și necontrolabile !

în fine au găsit cercurile comita- 
tense un candidat bine «cvalificat», 
pe dl Iuliu Juhos, om tinăr, fără nici 
un trecut politic, dar fiul unui om bo
gat din comitatul învecinat. Astfel a 
ajuns dl I. Juhos candidat de deputat 
în cercul Făgetului, unde cu săptă
mâni mai înainte nu i-au auzit 10 din 
cei 1300 alegători nici de nume nici 
de veste. Buna lui «cvalificație» a fost 
însă în plină măsură apreciată. Lu
mea vorbește despre o sumuliță fru
moasă, cheltuită în campania electorală. 
Dar — bine înțeles — vorba lumei nu 
este controlabilă și pe noi nici nu ne 
interesează în cursul acestei istorioare.

Față de Juhos, candidatul oficial 
al comitatului, a pășit contra-candidat 
dl Zsiga Nemes, care deși nu se pu
tea măsură cu candidatul oficial în 
privința banilor, este o genialitate în 
apucături de corteș. Și apucătura de 
corteș a reportat învingere asupra 
grămezilor de bani.

Cum?
Iată povestea de tot caracteristică, 
în una din nopțile dela începutul 

lunei lui Decembrie 1902 și-a petrecut

E vorba doar,că Maj. Sa, înainte 
de a luă o hotârîre definitivă, va 
deschide o anchetă și că la acea
stă anchetă va fi chemat și 
Francisc Kossuth. La tot ca
zul un tablou interesant: Maj. Sa 
cerând sfatul lui Francisc Kossuth, 
fiiul și depozitariul natural al tra
diției lui Ludovic Kossuth, a ace
lui L Kossutb, care la 11 Aprile 
1849 a declarat la Dobrițin Casa 
Habsburgicâ ca detronată de pe 
tronul Ungariei.

în fine lucrul nu ar fi nou de 
tot La restabilirea constituțiunei 
a fost chemat ministru president 
Iuliu Andrăssy. acelaș bărbat, care 
după înfrângerea revoluțiunei din 
1849 a fost condamnat la moarte 
și spânzurat... în efigie.

Dar și față de Kossuth s’a spart 
ghiața când eu venirea lui Khuen- 
Hedervâry la putere. E știut că 
acesta a făcut pendentâ primirea 
mandatului de a formă cabinet dela 
atitudinea ce o va luă partidul con
dus de Kossuth, și prin urmare, 
înaiute de a declară hotărît că 
primește sau nu primește manda
tul, s’a prezentat în mod oficios 
la Kossuth și a cerut dela acesta — 
așă zicând — sancționarea progra
mului, cu care are de gând a veni 
la putere. Incidentul acesta senza
țional e încă proaspăt în memorie.

Dacă a putut deci înainte de 
aceasta cu un an și jumătate per- 
tractă Khuen ca mandatar al 
Maj. Sale Monarhului cu Kossuth, 
de ce să nu poată astăzi cere Maj. 
Sa direct părerea lui Kosauth?

Tradițiile curții vieneze vor 
trebui să cedeze față de forța 
evenimentelor și faptelor. Mai îna
inte sau mai târziu este numai 
în mod vesel o societate de cavaleriști 
în una din cafenelele Lugojului. Toc
mai apăruse «Drapelul» încadrat în 
negru din cauza morții neuitatului 
president al partidului național român 
Dr. loan Rațiu.

Se vede că cadrul jalnic al ziaru
lui eră supărăcios pentru veselia celor 
ce-și petreceau și supărarea nu s’a 
așezat, pănă ce unul din societate nu 
a tras «Drapelul» în sabie dându-i foc 
intre sunetele asurzitoare ale marșului 
Răkoczy....

întâmplarea aceasta făcuse la tim
pul seu senzație penibilă. A fost vorbă 
și prin foi despre acest caz, iar autori
tățile superioare ale celor prea veseli 
din noaptea lungă de Decembrie, nu 
au putut trece cazul cu vederea....

Dl Juhos, care eră prietin cu ca
valeriștii din chestiune, aflase despre 
cazul acesta și fiind deobligat a face 
un cadou unuia din vesela societate, 
i-a donat o tabachere scumpă și ca 
aducere aminte a momentelor înălță
toare din acea noapte, a lăsat să se 
graveze pe fundul tabacherei cu litere 
mari numele Drapelul», precum șl 
datul evenimentului istoric din acea 
noapte.

Chestiunea a fost un act de aten
țiune prietenească și de natură intimă. 
Pe cine ce’l impoartă, ce’și dedică prie
tenii între sine. Dar... tabacherea e de 

chestiuue de prevedere politică și 
de tact

Presupunând chiar, că va suc
cede a alcătui un cabinet An- 
drâssy — căci momentan încă 
nu poate fi vorba de un cabinet 
Kossuth, fiind săritura prea mare 
— este cu neputință a prezice 
unui asemenea cabinet viață . . . . 
fără sprijinul măcar tacit al puter
nicului partid kossuthist. Iar de
spre kossuthiști nu se poate presu
pune, că într’un moment atât de 
important pentru politica lor vor 
perde înșiși în mod copilăresc si
tuația din mână.

Prin urmare dacă și stă astăzi 
numele Andrăssy în planul prim, 
punctul de gravitațiune în
clină spre kossuthiști. Prin 
aceasta a ajuns politica țerii la 
un moment istoric de extremă 
importanță pentru întreaga Mo
narhie.

Procesul natural de diferen- 
țiare a Monarhiei în părțile 
sale constitutive, proces încreme
nit în sistemul dualist creeat prin 
transacția dela 1867, ajunge iar 
în mișcare și independența Un
gariei precum șl federalizarea 
regatelor și țerilor austriene nu 
se mai poate consideră ca o 
utopie, ci ca o eventualitate po
sibilă, condiționată tocmai prin 
actuala stare nefirească a lu
crurilor.

în fața acestui moment impor
tant pentru viața țerii și a popoa
relor trebue și noi Românii să 
ne tragem bine seama de ceea-ce 
tăcem. Și tocmai în acest moment 
se dovedește cât de profundă a 
fost prudența politică a creatorilor 
programului nostru național 
dela 1881, care nu ne-a augajat 
fire călătoare. Azi se servește unul, 
mâne altul, azi cetește unul dedicația, 
mâne altul, și așă cu încetul devine pu
blic ceeace numai în cerc intim aveă 
rost să fie știut.

Cum, cum nu, a aflat dl Nemes de 
treaba aceasta. Și nici mai mult, nici 
mai puțin, deodată s’a umplut cercul 
Făgetului de vestea, că... dl Juhos a 
ars «Drapelul».

între împrejurări normale puțin îi 
pasă dlui Juhos de ce cred «frații» ale
gători din cercul Făgetului despre el, 
dar în preajma alegerii îl cam supără 
treaba, căci mulți considerau incidentul 
ca o probă, că dl Juhos urește pe Ro
mâni și alegătorii dela Făget sunt în 
majoritate absolută Români. De aceea 
vedem, că în preajma alegerilor se to
pesc toți candidații străini din cercuri 
electorale românești de dragoste pentru 
Români. Și dragostea aceasta ține pănă 
la alegere. Cu actul alegerii dispare 
apoi deodată ca prin minune, ca să 
reînvie iarăși în preajma proximelor 
alegeri.

Acesta e cursul ciclic al dragostei 
electorale. Nu numai la Făget, ci pre
tutindeni.

Arderea «Drapelului» din cafeneaua 
lugoj ană, aproape uitată, devenise deo
dată peste noapte cauză celebră. 
A fost vorba despre cazul acesta șl în 
foi românești și străine. Veniau la re- 



în nici o direcție, lăsând ca atunci, 
când chestiunea va fi la «ordinea 
zilei», să-și precizeze poporul român 
poziția ce o va luâ. căci scopul 
politicei noastre naționale nu poate 
fi altul, decât câștigarea garan- 
țelor necesare pentru asigurarea 
existenței și libertății naționale 
a poporului român din Ungaria 
și numai din acest punct de ve
dere se poate pronunță poporul 
român pentru unul sau altul din 
sistemele politice, cari vin acum in 
combinațiune.

------------- __—:   -■ - — -- *--------------

Sic transit... Cine nu’și aduce 
aminte de mândra deputațiune din 
Miskolcz, care venise la Budapesta să 
ofere lui Tisza mandatul de deputat 
al cercului de nord al orașului?! Eră 
o deputațiune mândră de 150 fruntași 
ai cercului. Tisza erâ la culmea puterii 
și a rostit la banchet un discurs fulmi
nant despre naționalități, așa zisul: 
Discurs cătră Mi școlțeni. Mem
brii deputațiunei nu’și mai încăpeau 
în piele de fericire pentru cinstea mare 
ce i-a ajuns. Și dacă se ținea alegerea 
la 26 Ianuarie, nu încape îndoială că 
Tisza reușiâ cu o majoritate impo
zantă deputat al acestui cerc. Dar ter- 
minul alegerii a fost... 31 Ianuarie, 
când eră deja lucru cert că Tisza a 
pierdut jocul. S’au schimbat peste 
noapte și Mișcolțenii mândri, alegând 
deputat cu 138 voturi majoritate pe... 
kossuthistul Acațiu Bizon y față 
de contele Tisza, care a căpătat cu 
totul numai 401 voturi. Sic transit 
gloria mundi. Și cazul del a Miș- 
colț e caz tipic. în majoritatea cer
curilor electorale ocupate de guverna
mentali s’ar fi repețit cazul acesta, dacă., 
știau că Tisza scapă frânele din mână. 
Acum va fi interesant să vezi cum trece 
majoritatea absolută a guvernamenta
lilor aleși ca Tisz ai ști în tabăra lui... 
Kossuth, dacă va ajunge acesta la 
putere. Acum se dovedește, că așa zi
sul «partid liberal» nu este altceva de
cât un beneficiu de inventar al 
ori-cărui guvern, fără privire la pro
gram politic. La multe se va fi gândit 
contele Tisza în preajma alegerilor, 
numai la una nu, anume că pe depu
tății aleși cu ajutorul presiunei apara
tului oficial îi va erezl... Kossuth. 
Și posibilitatea aceasta nu mai este 
astăzi neprobabilă. Are haz, că unele 
ziare, cari nu se pot încă înprietenî cu 
situația nouă, zic că Kossuth nu poate 
ajunge la guvern pentrucă are numai 
163 mandate. Ei bine, să mai adăugăm 
la aceste încă mandatele de in ven- 
tar — cam 100 — și iată-1 pe Kos
suth în fruntea unei majorități 
impozante! Și lucrul acesta la apa
rență ridicol este... extrem de
dacție scrisori cu duiumul, cerând ex
plicări și lămuriri. Bineînțeles, toate au 
călătorit direct în... coșul redacțional.

Dar lupta între corteși erâ vehe
mentă pe tema «Drapelului».

Corteșul lui Nemes cântă (și încă 
pe «Kossuth nota»):

«A lugosi seta teren
Juhos Gyula setai szepen 
Utâna megy a «Drapelul» 
A mitol 6 ugy meglapul.

Kljen Nemes Zsiga.
A «Drapelul» lângol szepen 
Juhos Gyulăt eri szâgyen 
Mert az olâh kineveti 
A isido meg j<51 megfeji.

Ehjen etc.
Nagy Facseton kidoboltak 
A «Drapelul»-t ne olvassăk 
Mert a ki azt elolvassa 
Soha se lesz Juhosista.

Kljen etc.»
Ceeace va să zică în traducere 

textuală:
«Pe promenada din Lugoj 
Se plimbă frumos Iuliu Juhos 
După el merge «Drapelul» 
De care el foarte se îngrozește 

Trăiască Zsiga Nemes.
«Drapelul» arde frumos 
Iuliu Juhos dă de rușine,

serios. Nimic nu caracterizează mai 
)ine situația politică ce o creează în 
Ungaria alegerile dietale.

Alegerii^ dietale.
în fine s’a făcut alegerea șî în ul

timele 2 cercuri, unde și-au pus candi
datura Români cu program național. 
Aceste cercuri sunt: S e b e ș u l-s ă s e s c 
și Cristianul. în unul a învins can
didatul naționalist român, în altul a 
picat.

La Sas-Sebeș a reușit ministrul 
Hieronymi cu majoritate de abia 
22 voturi. Biroul oficial telegrafic ne 
spune, că contra-candidat a fost disi
dentul P e t r i cse v i c h-H o r v ă th. Iar 
despre candidatul naționalist Dr. Liviu 
Lemenyi nu spune nimic.

La Cristian a învins candidatul 
român naționalist Dr. Nicolae Comșa, 
cu majoritate de 31 voturi,contra can
didatului liberal sas Wilhelm Gres- 
kowitz. Comșa a întrunit 390 voturi, 
Greskowitz 359.

La Mișcolț a căzut Tisza față 
de kossuthistul B i z o n y Ăkos. Bizony 
a întrunit 539 voturi, Tisza 401.

Cu totul sunt aleși până acum 393 
deputați, și anume :
kossuthiști .... 163
liberali .... 152
disidenți .... 24
poporali .... 23
bânffyști .... 13
fără partid .... 9
naționaliști .... 9

Suma 393
Deputați naționaliști români sunt 

aleși următorii șeapte: Vasile Dămian 
(Baia - de - Criș), Dr. Teodor Mihalyi 
(Ileanda - mare), Dr. Stefan C. Pop 
(Șiria), Dr. loan Suciu (Boroșineu), 
Dr. Aurel FZatZ (Orăștie), Dr. Aurel 
Novac (Sasca-montană), Dr. Nicolae 
Comșa (Cristian).

în 11 Februarie n. va avea Ioc 
la C hi și n eu balotagiu între candi
datul naționalist român loan Russu- 
Ș i r i a n u și guvernamentalul C s u kay 
Gyula. La 16 Februarie va avea loc 
la Ceh u 1-S il v an iei balotagiu între 
candidatul naționalist român George 
Pop de Băsești și guvernamentalul 
br. B or n e m i s s z a. 

Revoluția din Rusia.
9

La Petersburg s’a restabilit liniștea. 
Muncitorii nemai având cu ce trăi, pă
răsesc greva și întră în lucru.

în provincie însă turburările și mă
celurile continuă. Mai ales în Polonia 
rusească iau dimenziuni periculoase. La 
30 Ianuarie n. au fost atacați de 
husari — zice ziarul englez «Daily 
Mail» — chiar conzu Iul și vice-

Căci Românul ride de el
Iar Ovreul îl mulge bine. 

Trăiască etc.
în Făget s’a dat de știre cu toba 
Ca «Drapelul» să nu fie cetit 
Căci cine îl cetește
Nici odată nu va fi Juhoșist. 

Trăiască etc.»
Nimic mai firesc, decât ca corteșul 

lui Juhos să nu lase fără răspuns acea
sta și astfel cetim în cântecul lui Juhos 
următoarele versuri (tot pe «Kossuth 
ndta»):

Testvereim, j6 Românok 
Nemes Zsiga a halăltok 
Szinesz tempot jâtszik nektek 
Igy csal meg 6 benneteket.

Kljen, eljen, Juhos.
A «Drapelul» eljen sokă 
Juhos Gyula is tart hozză: 
Ks pediglen tiszta szivbdl 
Nem mint Nemes csuf erdekbdl. 

Kljen, âljen, etc.
Pe românește:

Frații mei, buni Români
Zsiga Nemes e moartea voastră 
El vă joacă tempo de actor
Și astfel vă înșală pe voi. 

Trăiască Juhos.
Trăiască «Drapelul» mult 
Șî Iuliu Juhos se ține de el

conzulul englez din Varșovia. 
Viceconzulul Mukukain a fost rănit 
grav prin lovituri de sabie. Conzulul 
general a rămas nevătămat.

Viceconzulul Mukukain se rentor- 
cea dela conzulatul spaniol spre casă, 
când o trupă de husari s’a năpustit 
asupra lui. Doi husari l-au lovit cu sa- 
>ia de 2 ori peste obraz, rănindu-1 
grav. AtaGul a venit așa de repede 
și neașteptat, încât viceconzulul nu s’a 
jutut apără. El fu dus în spital, 
unde va trebui să zacă mai multe zile. 
Comandantul husarilor sălbateci erâ 
beat.

Tot în Varșovia au oprit gre
viștii circulația tramwayelor și au rui
nat mai multe locomotive de tramway. 
Școalele sunt închise. Studenții univer
sitari și tehnici nu mai voesc să meargă 
a prelegeri. Ei pretind limba po- 
o n ă de instrucție în școalele supe

rioare din Varșovia.
Circulația este total întreruptă. Nu 

circulă pe stradă nici tramway nici 
trăsură. Prăvăliile sunt închise. Tele
fonul nu funcționează. Gazete nu mai 
apar.

Numărul morților și răniților, că- 
zuți victimă turburărilor de Duminecă 
29 Ianuarie, e prețuit la 160 persoane.

Numărul tuturor celor morți și ră
niți în Varșovia pe timpul turburărilor 
sângeroase e prețuit la 500 persoane.

Asupra Varșoviei a fost declarată 
starea de asediu.

în Rad o m (Polonia rusească) mun
citorii au .aruncat cu dinamită în 
aer edificiul măreț al bancei statului, 
în Czenstochan a fost ruinată prin di
namită casarma de dragoni; ca răsbu- 
nare dragonii bat cu biciul pe toți mun
citorii, cari trec pe dinaintea casarmei.

In Batum a fost ucis Duminecă 
prințul Jo u r i eli. Ucigașii sunt oameni 
din popor și au dispărut fără urmă.

în Sebastopol revolta matrozi
lor și a soldaților a avut ca urmare, 
că 1000 matrozi și soldați au fost are
stați.

în Riga au fost uciși în 28 Ian. 
60 muncitori și au fost răniți peste 
100.

Mișcarea revoluționară din Rusia 
a provocat demonstrațiuni periculoase 
socialiste în Paris, Praga, Triest, Roma, 
Madrid. Pretutindenea s’au ridicat pro
teste contra despotismului rusesc. La 
Paris polițiștii au aflat Luni înaintea 
palatului prințului Trubetzkoi, ata
șat la ambasada rusească, o mașină 
infernală cu fitilul aprins, gata de 
explozie. Mașina infernală a fost obser
vată la timp pentru .a evită explozia.

La 30 Ian. a avut loc la Paris o 
adunare de protestare contra «sălbăte- 
ciei» și «barbarismului» rusesc. Au 
participat cam 10000 persoane. Orato
rul Jean A 11 e m a n e a pretins, ca 
Republica franceză să rupă legăturile 
diplomatice cu Rusia și să sprijinea- 
scă revoluția. Guvernul rusesc a fost

Și anume din inimă curată 
Nu ca Nemes din interes urît.

Trăiască etc.
Versurile aceste, cari se împărțiau 

pe foi volante tipărite în mii de exem
plare, au fost cântate în preajma ale
gerii de coloniști maghiari, aduși în 
cercul Făgetului de prea părinteasca 
oblăduire ca... *Kulturdiinger» cum 
ar zice Neamțul. (Vorba aceasta nu se 
poate bine traduce în românește, fiind 
o particularitate germană).

Se poate, mă rog, o frivolitate mai 
mare ?!

Alegerea a ținut pănă târziu noap
tea și Nemes a reușit cu 21 voturi ma
joritate deputatul ales al Făgetului.

După alegere am auzit dela mai 
mulți bărbați cu pretenție de oameni 
serioși, că pe Juhos l-a trântit... 
chestia «Drapelului». Astfel a 
ajuns «Drapelul» ca musca în zăr 
obiect de ceartă și... dragoste între 
cei doi candidați guvernamentali, cari 
s’au combătut vehement în campania 
electorală, și astfel a ajuns Nemes Zsiga 
în... parlament ca «alesul» Făgetului, 
încât la alegerile recente a fost accep
tat șî de comitat ca candidat oficial, 
care a șî reușit de astă-dată față de 
«naționalistul» Dr. Aurel Muntean cu 
o majoritate enormă. A avut — pare- 
mi-se — de patru ori atâte voturi ca 
Muntean.

timbrat de «sălbatic» și «barbar», iar 
Rusia a fost numită «ploaie de sânge, 
uminată din când în când de un 
’niger».

După adunare s’a întâmplat un 
atentat cu dinamită înaintea ca
sei Nr. 13 din strada «Avenue de la 
Republique». Cinci oameni au fost ră
niți. Un birt din apropiere a fost total 
demolat.

Răsboiul ruso-iaponez.
în Mangiuria a început din nou 

lupta vehementă. Mai vehementă e 
lupta în jurul satului Sandepu, cea 
mai importantă pozițiune a Iaponezi- 
lor. Dacă Rușii cuceresc acest sat, 
străformat în puternică fortăreață, 
atunci li-e deschisă calea spre Liao- 
jang. Rușii au șî încercat să ocupe 
această pozițiune, darfărărezultat.

Seara la orele 6, în 26 Ianuarie n., 
după luptă crâncenă, Rușii au cucerit o 
mare parte a satului întărit Sandepu și 
au dat foc satului, dar au trebuit 
totuși să se retragă; erâ imposibil 
să cucerească acest sat.

în luptele dela Sandepu Rușii au 
perdut 24 ofițeri și 1600 soldați 
morți și răniți.

în satele vecine cu Sandepu s’au 
dat mai multe lupte cu succes schim- 
băcios. Telegramele rusești spun, că 
Rușii au ocupat mai multe pozițiuni și 
cavaleria rusească a nimicit o com
panie iaponeză, omorând mulți și fă
când prisonieri 100 Iaponezi. Telegra
mele iaponeze zic, că Iapouezii au 
respins toate atacurile Rușilor. 
500 Ruși au ajuns prisonieri.

Lupta a durat 2 zile.
Perderile Iaponezilor în luptele 

de lângă Sandepu sunt 5000 ostași. 
ale Rușilor 10000.

Kuropatkin a primit ordin să în
ceapă odată lupta, pentru a abate 
atențiunea lumei dela revoluția din 
Rusia. Rușii însă și-au perdut pe câm
pul de răsboiu ori-ce însuflețire și se 
lasă anume prinși de Iaponezi.

în Petersburg circulă svonul, că 
armata rusească a suferit la Saho o 
înfrângere simțitoare.

Convocare
la adunarea generală a «Reuniunei ro
mâne de lectură» din Timișoara, care 
se va ținea în 5 Februarie st. a. d. 
a. la orele 4 în localul Reuniunei, Fa
bric, în sala dela cafeneaua «3 Roze».

OBIECTELE:
1. Raportul despre starea Reuniu

nei din anul trecut 1904.
2. Raportul cassarului.
3. Cenzurarea socoților.
4. Raportul bibliotecarului.
Vedeți mă rog: Unde dai și unde 

creapă! Vedeți ce va să zică apucătura 
de corteș !

E de necrezut și totuși durere 
este foarte adevărat.*

încheiând acum această serie de 
schițe nepretențioase, cer scuze dela 
amabilul cetitor dacă am prea lungit 
vorba. Eu consider însă tema aceasta 
atât de importantă, încât ar merită ca 
oamenii noștri să-i dea mai multă aten
țiune.

Corteșul este dușmanul de moarte 
al desvoltării maturității politice în 
massele largi ale poporului alegător și, 
lucru curios, păn’-ce drepturile popo
rului se restring mereu, păn’ atunci 
drepturile corteș ului se lăr
gesc în infinit.

Și ce este șl mai curios: în multe 
cazuri nici nu este corteșul alegător în 
cercul electoral, în care amețește lumea, 
ba de multe ori nu este peste tot 
alegător. Și totuși e singurul om 
privilegiat pe timpul campaniei 
electorale !

Corteșul este epitropul nechemat 
al poporului suveran, este ecreseența 
cea mai abjectă a sistemului electoral 
dela noi. Deci :

Jos cu corteșul!
—r-
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5. Stabilirea bugetului și a taxei 
membrilor ordinari.

6. Darea absolutoriului.
7. Alegerea secretariului.
T i m i ș o a r a, în 20 Ianuarie 1905.

Iosif Mateiu George Ardelean 
secretar. president.

Informațiuni.
Regele la Budapesta. Maj. Sa împă

ratul și Regele nostru va veni peste 
câte-va zile la Budapesta.

Aniversarea morții clironomului Rudolf 
Luni s’au împlinit 16 ani. de când a 
murit moștenitorul de tron Rudolf, 
fiul Maj. Sale. în această zi de tra
gică amintire Maj. Sa s’a scoborît în 
cripta familiară și a rostit ferbinte ru
găciune la mormântul clironomului, al 
reginei Elisabeta și al părinților Sei. 
Mormântul clironomului a fost împo
dobit cu multe cununi, între cari eră 
șî a împăratului Wilhelm, cu inscripția: 
«Scumpului prietin — împăratul Wil
helm».

Distincție bine meritată. în 5 Februarie 
n. își va ținea Cassa de păstrare cara- 
șană (Krassoer Sparkassa) din Lugoj 
adunarea generală ordinară. în aceiași 
zi serbându-se iubileul de 25 ani de 
când există acest institut, va avea loc 
în sala institutului desvâlirea solemnă 
a portretului d-lui Iulian Ianculescu, 
fost president al institutului, care cu 
zel și abnegațiune rară a readus la 
înflorire acest institut. Felicităm pe ve
nerabilul domn Iulian Ianculescu pen
tru distincția prea meritată, de care va 
fi împărtășit.

Seratele noastre. Din cauza mai mul
tor pedeci neprevăzute proxima serată 
literară a tinerimei române din Lugoj 
nu se va ținea săptămâna prezentă, 
ci în săptămâna proximă, Sâmbătă sau 
Duminecă. Terminul precis al seratei 
viitoare îl vom comunică la timpul seu.

Proces pentru „Istoria lui Stefan cel 
Mare*. Cetim în «Gaz. Trans.>: Se știe, 
că cercetătorul neobosit al istoriei noa
stre naționale, dl N. Iorga a publicat 
vara trecută un volum întitulat «Istoria 
lui Stefan eel Mare». Acest volum a 
fost oprit de a trece frontiera ungu
rească. înainte de a i-se detrage însă 
debitul postai, au fost trimise câteva 
exemplare unor librari și mai multor 
particulari din Transilvania. După 
cum suntem informați, mai mulți din 
aeești domni au fost dați in jude
cată și vor avea să răspundă pentru 
«delictul» lor înaintea tribunalului din 
Bistrița. Citați sunt d-nii profesori H a- 
liță și PI etos io din Năsăud și mai 
toți advocații români din Bistrița. Per
tractarea va fi mâne, Vineri.

Petrecere în favorul «fondului Dr. Iosif 
Hodoș». La 12 Februarie n. 1905 va 
avea loc în Brad la hotel «Central» 
petrecere dansantă în favorul «fondu
lui Dr. Iosif Hodoș», despre care am 
scris în Nrul 144 din anul trecut. Co
mitetul aranjator: Dr. Pavel Opri șa, 
president, Dr. Ioan Radu, secretar, 
Aurel Bratu, cassar, Mihail Stoia, 
controlor. Intrarea: de familie 5 cor., 
de persoană 2 cor. Suprasolvirile să 
se adreseze direcțiunei gimnaziale și 
se vor cuită în publicitate și în anua
rul gimnaziului pe 1904—05. Invitarea 
la această petrecere se sfârșește cu 
următorul apel călduros: «Vă rugăm, 
Venerați Mecenați, mărite Institute de 
credit și economii, St. absolvenți ai 
gimnaziului din Brad și iubiți frați 
generoși: contribuiți cu obolul Vostru 
la sporirea «Fondului Dr. Iosif Hodoș», 
ca astfel cât mai curând să putem asi
gură capitalul fundamental de 2000 
cor. și să-l inactivăm întru înaintarea 
culturii neamului nostru!5

Pretins atentat in Lugoj. Eri seară se 
răspândise în oraș știrea, că s’ar fi 
încercat un atentat asupra comitelui 
suprem din Lugoj. Zvonul iscat se re
duce la faptul, că notarial comunal 
TSch... din S..., eherchelindu-se într’un 
restaurant a eșit în voia sa bună în 
mijlocul piațului și a tras 5 focuri de 
revolver în aer. Poliția a deținut ime
diat pe veselul notar, care a petrecut 
noaptea pe scândurile arestului poliție
nesc.

Societatea «Clubul român» din Viena 
și-a ținut în 21 Ianuarie 1905 st. n. 
adunarea generală, în care, între al
tele, a fost ales noul comitet și anume: 
president dl inginer Teofil Popovici; 
vicepres. dl George V i t e n c u ț secret.
I. dl Horia Petra-Petrescu; secret.
II. dl Sever Zugraf fu neț.; cassar 
dl Nicolae Ilieș; controlor dl Vasile 
R e u s de Mirza stud. ing.; membri 
în comitet: dnii Dr. Marius Sturz a, 
George Ștefani comersant, Valeriu 
Corfa r electrotehnic, Mihaiu Radu, 
Ionel I s o p e s c u și P. Bălan. în 
comisia cenzurătoare sunt aleși dnii: 
Dr. Lazar Popovici, loachim Lazar 
și Nico Mi n ten eu.

Maxim Gorki Renumitul scriitor rus 
Maxim Gorki a fost prins și transpor
tat la Petersburg, pentrucă eră prie
tinul muncitorilor ruși flămânzi, revol
tați contra despotismului rusesc. E 
teamă, că Maxim Gorki va fi judecat 
la moarte. întreagă lumea civilizată s’a 
revoltat la auzul știrii și în Germania 
s’a pornit o acțiune pentru a interveni 
in favorul lui Gorki. în fruntea miș
cării salvatoare sunt cei mai distinși 
scriitori germani, ca Dr. Lud. Fulda, 
Gerhardt Hauptmann, Hermann 
Sudermann, etc.

0 ceartă intre corteși post festa. La 
alegerea recentă de deputat jupânul 
M. Brenner din Lugoj dăduse lui 
Nic. A u r a r i u din Cireșul 40 cor. ca 
să dea aldămaș alegătorilor, precum 
și să plătească câte o coroană căpară 
de alegător și de trăsură. Acesta s’a 
șî trudit apoi, și cu aldămașul și pro
misiunea banilor - fără a plăti — a 
și dus alegători cireșeni în abundanță. 
După alegere Cireșenii merg la jupânul 
spre a-și primi prețul; dar aci ese la 
iveală, că Aurariu nu a plătit nimic 
din banii câpătați, și așâ se încinse 
ceartă strașnică, care eră să se fi- 
nească cu o bătae, dacă nu grăbiă ju
pânul cu plata. Deoparte corteșii s’au 
luat la ceartă între olaltă, de altă parte 
se produse ceartă între corteși și ale
gătorii «cinstiți». Numai Aurariu cu cele 
40 cor. în buzunar rîdeă în pumni și 
de alegătorii, pe cari i-a dus la urnă, 
și de colegul seu; iar jupânul nea vând 
încotro, solvi din nou câte 2 cor. de 
fiecare alegător și 5 cor. de trăsură, 
amenințând, că va incrimină pe Au
rariu.

Fond de stipendii pentru viieri. Secre
tarul «Reun. rom. de agricultură din 
com. Sibiiu», dl Victor Tor dă și a nu, 
eu considerare la daunele cauzate viie- 
riior noștri prin «filoxeră», «perono- 
spora» și alte flagele, ce amenință cu 
distrugere viile și cu ele și bunăstarea 
multor proprietari, și cu considerare la 
chemarea, ce șî Reuniunea noastră 
agricolă o are de a află căile și mij
loacele de sanare, din prilegiul ono
masticei sale a pus teineiu unui fond 
cu cor. 5, din care să se îmbie la tim
pul seu un stipendiu unui tinăr pen
tru a se desăvârși în vierit. Tot d-sa 
din prilegiul împlinire] aniversarului 
al 14-lea, de când ocupă postul de se
cretar al numitei Reuniuni, a mai dă
ruit aceluiaș fond cor. 95, ajungând 
astfel fondul la cor. 100.

«Luceafărul». Nrul 2, anul 1905, al 
revistei «Luceafărul», ce apare în Bu
dapesta, IV, Str. Zoldfa, 7, are urmă
torul sumar : «Lăutarul» poezie de O. 
Goga ; «Vlăhuță» de Dr. S. Pușcariu; 
«Pastel» poezie de V. Cioflec; «La 
poetul Vlăhuță» de V. Cioflec; «Cân
tece» de Maria Popovici; «Murgul» de 
C. Sandu-Aldea; «La fântână» (text și 
muzică) de A. Bena ; Foi răzlețe: 
Poezii de A. Vlăhuță. Adaos : «Artemiu 
Anderco» de Dr. Elie Dăianu; «I. Papiu 
Ilarian și tinerimea academică din Cluj» 
de Dr. I. Rațiu; Cronică și notițe: 
Teatru românesc în Sibiiu, «Din orna- 
mentica română», «Clopote amuțite»; 
Poșta Redacției; 10 ilustrațiuni privi
toare la poetul Vlăhuță. Abonamentul: 
ediția de lux 20 cor.; ediția mai simplă 
12 cor. pe an; pentru preoți, învățători 
săraci și studenți 7 cor. pe an.

Advocat înșelător. Advocatul Dr. Io
sif O r 1 o v s k i a fost pedepsit de 
curtea cu jurați din Viena la 4 ani 
temniță grea pentru vre-o 16 înșelătorii.

Treisprezece fete în valurile Dunării. 
Dela fabrica de mătăsărie din Petru- 
varadin au plecat Sâmbătă seara spre 

casă 13 fete. Ele au voit să treacă Du
nărea pe ghiață. Când au ajuns însă 
la mijlocul Dunării, s’a spart gheața și 
au căzut în apă. Mai mulți oameni au 
observat catastrofa și au alergat întru 
ajutor. Au șî reușit să mântuească din 
ghiarele morții 8 fete. Celelalte 5 au 
dispărut în valuri și s’au înecat.

Operație nemai pomenită. în spitalul 
Rotschild din Viena zăcea o fată, care 
avea rac în stomac. Medicii au operat-o 
așâ, că i-au scos întreg stomacul din 
corp. La început fata a suferit chinuri 
oribile, dar acum e aproape vindecată. 
Fata operată trăește fără stomac. Nu 
e însă ertat să mănânce nimic solid, 
ci numai mâncări fluide, lapte, supă, 
etc. Operație ca aceasta nu s’a mai 
pomenit până acum și a produs mare 
senzație în toată lumea.

Alt rătăcit. Ziarul oficial anunță, că 
ministrul de interne a permis lui Fran- 
cisc Vartolomeiu din Cluj să-și ma
ghiarizeze numele în Bertalan.

Foc. în noaptea spre 31 Ianuarie 
făptuitori necunoscuți au aprins fânul 
proprietarului mare din Cireșul. Pa
guba se urcă la 2000 cor., dar fânul 
a fost asigurat. E demn de remarcat, 
că acesta e al 7-lea foc începând din 
toamna aceasta într’o comună mică, 
cum e Cireșul. Toate 7 focurile au fost 
puse de necunoscuți.

jaf la un oficiu de dare. La oficiul 
de dare din Zel au au spart niște 
hoți în una din nopțile trecute 2 casse 
de fer și au jefuit 72000 coroane. Nu 
se știe, cine au fost făptuitorii.

Mormânt jefuit. Doi criminali au de
schis în una din zilele trecute mormân
tul din Pomaz al fostului deputat 
Luppa Peter și au jefuit toate juvae- 
rele și scumpeturile din mormânt. Chiar 
șî hainele defunctului le-au dus. Dimi
neața s’a aflat lângă mormânt cadavrul 
nud. Criminalii au fost prinși și are
stați. Ei au recunoscut mizerabila lor 
faptă. ________

BIBLIOGRAFIE.
Căzania poporală. Despre păcatele 

sătenilor de loan Roman. (Nr-ul3din 
«Cărțile săteanul român»). Cluj 1905. 
Editura foii poporale «Răvașul». Pre
țul 20 bani.

VARIETĂȚI.
Biblia conține 31.172 versuri, 673.692 

cuvinte și 3,566.580 litere. Cuvântul 
«și» se află în 46.227 locuri.

Știri ultime.
Demisiunea cabinetului Tisza.

Eri la orele 10 Tisza a fost în 
Viena la Maj. Sa în audiență și a 
prezentat demisiunea întregului 
cabinet. Maj. Sa a primit demi
siunea. La recomandația lui Tisza, 
Maj Sa a Invitat pe mâne, Vineri, 
la Sine pe contele Iuliu Andrăssy, 
ca să-i asculte opinia în privința re
zolvării crizei

Despre Invitarea altor bărbați po
litici maghiari înaintea Maj Sale, 
precum și referitor la călătoria Maj 
Sale la Budapesta nu s’a luat încă 
nici o dispoziție.

Eri a avut loc în «Casina națio
nală» din Budapesta consfătuire între 
Kossuth, Szell și Andrăssy. 
Rezultatul nu e cunoscut

«Magyarorszâg» scrie in nr-ul 
de azi, că «susținerea mai departe 
a dominațiunei partidului liberal 
n’ar însemnă altceva, decât dom
nia rasselor nemaghiar «asu
pra rassei m agh i are», pentrucă 
partidul liberal numai în acel caz 
ar aveă majoritate, dacă ar câștigă 
pe partea sa voturile deputaților 
croați și sași. Asta ar conduce 
apoi la răsturnarea suprema
ției maghiare în Ungaria.

R ă s b o i u 1.
Kuropatkin a suferit înfrângere 

completă în Mangiuria.Perderile 
Rușilor în luptele din 25—29 Ian. 
au fost âe36.000—40.000 ostași, 
ale laponezilor de 7000. Rușii au 
lăsat pe câmpul de luptă 10.000 
morți și au trebuit să cedeze Ia- 
ponezilor toate pozițiunile din jurul 
satului Hejkontaj, în extenziune de 
9 mile.

Cursul pistei Lugoj.
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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
• ae 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
* 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 .... __ 80 —
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 —
«II............................. — 14 —

Sfârșitul sezonului!

Blane
zzpentru oraș, = 

gulere, manșoane 
(mufuri) 

cu 30°/o mai eftine.

3. Sruescu,
Nr. 22(3-2). Manar,

Lugoj, — strada Szechenyi, 
vis-a- vis de casina maghiara.
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Cu prima Februarie a. c. 
voiu edăpretlul curant și 
în limba română. Fiind însă 
foarte bogat, cine voește a-1 
primi gratis este rugat să se 
adreseze până in 31 Ianuarie la 
subsemnata firmă, căci vo- 
iesc a mă orienta în câte mii 
de exemplare să-l tipăresc.

Cu distinsă stimă,

Importațiune de cafea, 
teă, și fructe de sud. 

Romulus Pascu,.Fiumfi. 
Nr. 12 (8-5)
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„DRAPELUL** Nr. 8.-1905

„Sentinela"
institut de economii și credit, ca societate pe acții în Satul-nou.

Convocare.
P. T. acționari dala „SENTINELA “ ■ 

institut de economii și credit, ca societate; 
pe acții, se Invita prin aceasta la a

IX-a adunare
= generală ordinară
care se va ținea în Satul-nou în 16 
Februarie n. 1905 în localul insti
tutului la 12 ore a. m.

ORDINEA ZILEI :
1. Deschiderea și constituirea adunării 

generale.
2. Raportul direcțiunii și al comitetu

lui de supraveghiere.
3. Stabilirea bilanțului.
4. Absolutoriul direcțiunii și al comi

tetului de supraveghiere.
5. împărțirea profitului curat și fixarea 

dividendelor.
6. Alegerea unui membru de direcțiune. ,
7. Raport despre modificarea regulamen

tului intern.
8. Propunerea direoțiunei pentru ridi

carea capitalului prin emisiune nouă de 
acții și eventual și prin fuzionarea altor 
institute de bani cu „Sentinela".

La adunarea generală pot participa 
numai acei acționari, cari sunt trecuți cu 
6 luni mai înainte în registrul de acții și 
își depun acțiile cu cupoanele cu o zi 
mai înainte ia cassa institutului și la 
„Steaua14 institut de economii și credit în 
Român-Petre.

Dacă numărul acționarilor și al acțiilor 
depuse nu vor fi de ajuns pentru decisiuni 
valide, se ține adunarea generală în 24 
Februarie n. 1905 la locul și ora indicată 
conform §-ului 22 din statute.

Satul-nou (Reva-Ujfalu), 26 Ian. 1905. 
Nr. 23 (1-1). DIRECflUNEA.

P. Stoioa- m. p. director executiv.

ACTIVA Decembrie 1904. PASIVA

Cassa în numărar
Bonuri:
La banca austro- uugarâ 
La cassa de păstrare poștală 
La alte bănci
Efecte proprii:
Efecte publice notate la bursă 
Acții dela diferite bănci 
Cambii axcomptate (2564 1». * 
împrumuturi hipotecare 
Lombard (avansuri pe efecte 
Avansuri pe marfă (cereale) 
Cont-curent
Casa proprie Nr. 814 . 
Mobiliarul
10e/0 amortizare
Efectele cauțiunilor
Efectele mesei studenților D. 
Diverse conturi debitoare 
Interese restante

Bilanț cu 31
Cor.
10659 84

618-04
389-24
19A99 1200 27

*) 14910--
366O-- 18570

*) • 52t>270 88
91693 —

• 1391 -
• 41260 1 —

4462 47
4800 —

1805 40
180-54 1624 86

8600 11
p P. 204 70

1488 21
• 2095 63

708320 97

Capital de acții: 800 buc. â cor. 100 .
Fondul de rezervă 53000 —
Fond de rezervă disponibil pen

tru eventuale perderi
Fond de pensiune 
Fond cultural filantropic 
Depuneri spre fructificare
Reescompt 230 buc.) 
împrumuturi hipotecare cedate 
Depozite de cassă 
Cauțiuni (direcțiunea, comitet și funcț. 
Dividends neridicată .
Masa studenților din p. Panciovei 
Interese transitoare anticipate 
Diverse conturi creditoare .
Profit :
Transpus din anul 1903
Net în anul 1904

11627-88
6000—
1690- —

697-16
27834-83

Cor. b.
80000

72317 88
393810 54
106116 -

2120
5020 20
8600 11

192 -
458 90

9874 68
1279 58

l
28531 99

708320 97

•) Din aceste cor. 10.000: papire de stat. 
*•) Din acestea 254 bueăp cor. 97.712 eu 

acoperire hipoteearâ.
EȘITE Contul pro f i t u I u

Interese :
După depuneri 
De reescompt
După împrumuturi hip. cedate

18800-72 
4378-85 

117-65 23297 ,22

Directă .... 3384-75
Comunală .... 1098-36
10*, după interese de depuneri 1798-71 6281 82
Spese de cane, (lemne, luminat. tip etc.) 2346 77
Porto postai 678 86
Salariu și relut de cortel 5304 -.49
Amortizare de mobiliar • . 180 54
Cotnpetinfe de timbru :
După salar 19-12

„ tantiemă . 19-88
„ dividendă . 20-80
„ mandate de plătire 77-84 137 64

Maree de prezență 100 50
Profit :
Transpus din anul 1903. 697 16
Net în anul 1904 27834-83 28531 99

66859 83

Satul-nou, 31 Deoembrie 1904.
Pentru cassa: Petru Negru m. p. cassar.

De exeompt . . . 5 960 06
Hipotecare . . 651079
După avansuri pe marfă . 443201
De lombard . . . 201-92
De Cont-curent . . 30203
Profit transpus din anul 1903
Prodiversi :
Int. dela papire de stat (lib. de dare) 200.— 
Profit de curs la ef. notate la bursă 105 — 
Diverse veuite . 1450 87

Interese :

și al INTRATE

64406 80
697 16

1755 87

i
5

Pentru contabilitate: Traian I. Marcu m. p. contabil.
DIRECȚIUNEA:

Dr. A Bir»eseu m. p. Damian Popescu m. p. St. Popa m. p. Z. Gațpar m. p. St. Negru m. p.
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente și le-am aflat în deplină ordine și corecte.

Satul-nou, 25 Ianuarie 1905.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE:

loan Gașpar m. p. președinte. Iii» Bojin m. p. Adam Magiar m. p. loan Boșiu m. p. Nioolaa Popoviciu m. p. Teodor Petrișior m. p
Raportul Comitetului de supraveghiere dela „Sentinela," institut de economii și credit ca societate pe acții, 

citră, adunarea generală, din 16 Februarie n. 1905.
Onorată adunare generală Examinând registrele, bilanțul și contul profitului și ai perderilor, le-am aflat în cea mai bună ordine. Controlând și administrarea în 

decursul anului, precum și propunerile direcțiunii în privința împărțirii profitului curat, suntem de acord cu acelea și propunem a se da direcțiunii și Comitetului de su-
praveghere absolutoriul. Satul-Nou. *25 Ianuarie n. 1905.

Comitetul de supraveghiere dela „S e n t i n e 1 a“ institut de economii și credit ca societate pe acții
18465|904. tkvi szâm.

Ârveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint telek- 

konyvi hatosăg kozhirre teszi hogy Dr. 
Ciupe Aurel iigyved âltal kepviselt Mihok 
Iuon rakittai lakos vegrehajtatonak Gelto- 
fân Pâl es Geltofân Elisabetha lugosi 
lakos vegrehajtâst szenvedok elleni 50 kor. 
toke, ennek az 1903. evi februar ho 7 
napjâtol szâmitando 6% kamatai, 37 kor. 
60 fii. per es vâgrehajtâsi mâr megâllapitott 
koltsegek es ezennel 15 hor. 30 fil.-ben 
megâllapitott ârveres keresi, valamint a meg 
felmerttlendo koltsegek behajtâsa vegett, 
tovâbbâ Geltofân Peter herendjesti lakos ja
vâra 142 kor. toke s jâr. erejeig vegrehajtâsi- 
lag bekebelezett koveteles behajtâsa vegett 
is, Geltofân Pâvel es neje Geltofân Eli
sabeths vegrehajtâs szenvedoknek a lugosi 
kir. tbrvenyszek mint telekkonyvi hatdsâ
ga' teriiletehez tartozd Lugoshely kdzsegi 
446. sz. tjkvben A. I. 5|b, 893|a, 940|b, es 
1121|a, hrsz. alatt foglalt ingatlansâgât 
egeszben az egyidejiileg kibocsâjtott âr
veresi feltetelekben is reszletezett osszesen 
1256 kor. kikiâltâsi ârban az

1905. evi feb. ho 24,-en d. e. 10 orakor

Lugoshely kozseghâzânâl megtartando 
nyilvânos ârveresen a legtobbet igerdnek 
szilkseg eseteu a kikiâltâsi ăron aiul ia 
elfogja adatni.

Arverelni kivândk tartoznak bânat- 
penziil az iugatlanok kikiâltâsi ârânak 20°jo

keszpenzben vagy ovadekkepee ertekpapir fii per es vegrehajtâsi mâr megâllapitott 
ban a kikuldott kezehez letenni. avagy az 
annak elozetes biroi letătbe heivezeset ta- 
nusito szabâiysz. eiismervenyt a-szolgaiatni :

Vevo koteles a vetelâr % reszet az; 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol sză- 
mitott 30 nap alatt, a măsodik *-i reszet 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, î kozseg 4 szâmu tjkveben A. I 4 es 170 
a harmadik */, reszet ugyancsak i ' * ~
res jogerore emelkedese napjâtol 
tando 90 nap alatt, es az ârveres napjar<Z 
jâro 5®/0 kamataival szabâlyszern leteti 
kerveny mellett a lugosi kir. âllampenztar 
mint biroi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi felteteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hato- 
sâgnâl, ugyszinten Lugoshely kozseg elol- 
jârosâgânâl vagy a biroi kikiildOttnel meg- 
tekinthetok.

Lugoson, 1904. evi nov. ho 29-en.
Dr. Râox

Nr. 25(1-1) kir. tszeki albird.

Leukusesti es
1905. evi februar ho 25-en d. e. lly orakor 
Szuszâny kozseghâzanâlmegtartandouyilvi 
nos ârveresen a legtobbet igerdnek 
seg eseten a kikiâltâsi âron aloi ie 
adatni.

Arverelni kivândk tartoznak 
penztil az ingatlanok kikiâltâsi 
20®/a-ât keszpenzben vagy ovadekkepes er- 
tekpapirokban a kikuldott kezehez letenni, 
vagy az annak elozetes birdi leteibe helye- 
zesât tanusito șzabâlyszerft eiismervenyt 
âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vetelâr < 
reszdt az ârveres jogerore emelk 
jâtol szâmitott 30 nap alatt, a mâsodîk 

__________ ‘/s-reszet ugyanazon naptol szâmitott 60 
Tipografia Carol Traunfellnar, — Lugoj.

18466/904. tkvi szâm.

Ârveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 

hatdsâg kozhirre teszi, hogy Dr. Ciupe Aurel 
ttgyved âltal kepviselt Magurean Szanda 
leukusesti lakos vegrehajtatonak Zsurkesz- 
ku Gavrilla leukusesti lakos vegrehajtâst 
szenvedo elleni 500 k. toke, 186 kor. 62 

kOifaegek es ezennel 28 kor. 30 fill.-ben 
megâllapitott ârveres keresi,valamint a meg 
feimerulendo koltsegek behajtâsa vegett 
Zsurkaszku (Gavrila) Găbor vegrehajtâst 
szenvedonek a lugosi kir. torvenyszek mint 

■ tkvi hatdsâga teriiletehez tartozd Leukusesti

az ârve- brsz. alatt es a szuszânyi 84 szâmu tjkvben 
szami- A. I. 311 hrsz. alatt foglalt ingatlansâgât 

es pedig a leukusesti 4 szâmu telez- 
jegyzokonyvi ingatlanokat a C I. alatt 
dzvegy Magurean Szanda javâra bekebe- 
lezett ozvegyi haszonelvezeti jog fentartâ- 
saval egeszben es kQion az egyidejQleg 
kib-xssâjtoti ârveresi feltetelekben is resz- 
ietezett dsszeeen 1031 kor. kikiâitari ârban az

1906 evi feb. ho 25-en d. e. 10 orakor

■a- 
azdk- 

elfogja 

bauat- 
âranak

egyharmad 
kede.se nap-

nap alatt, a harmadik *4 reszet ugyancsak 
az ârveres jogerore emelkedese napjâtol 
szami tando 90 nap alatt es az ârveres 
napjâtol jâro 5"/0 kamataival szabâlyszeru 
leteti kerveny mellett a lugosi kir. âllam- 
penztâr mint birdi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi felteteleket 
a hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hard- 
sâgnâl, ugyszinten Leukusesti es Szuszâny 
kozseg eloljârosâgânâl vagy a birdi kikui- 
dâttnel megrekinthetok. Nr. 26(1 — 1)

Lugoson, 1904. evi nov. ho 29-en.
Dr. R&OX, kir. tszeki albird.

Casă de vânzare
în £ugoj.

Casa de sub nr-ul 80J660, strada 
Făgetului, e de vânzare din mână-^ 
liberă.

A se adresă la d-na văduvă
ANA ȘUBARIU.

Nr. 27 (4-1)

kede.se

