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Mersul greoiu al deslegării cri
zelor din Ungaria s’a pus în 
mișcare și multă apă va mai curge 
pe Dunăre și se va bate în piua 
publicisticei, pană ce se va puteâ 
zice, că crizele sunt rezolvate. în 
ce direcție vor urma aceste desle- 
gări, nime nu poate prevedea as
tăzi.

Eri a fost primit contele Iuliu 
Andrâssy de Maj. Sa în audiență 
la propunerea lui Tisza și toată 
lumea așteaptă cu viu interes re
zultatul acestei audiențe.

Problema, a cărei deslegare se 
așteaptă deocamdată dela contele 
Andrâssy, este din cale afară mare și 
gravă. Nu e vorba numai de a al
cătui un cabinet, ci și de a creeă 
o majoritate în dietă și de a în
jghebă un program politic, care 
cel puțin pentru timpul mai apro
piat să readucă liniște în țeară. ca 
mașinăria statului să nu fie necon
tenit împiedecată prin capriciile, 
cari acum pentru a treia oară au 
adus țeara în starea fără de buget 
votat și sancționat, așă zisul «ex- 
1 e x».

Momentan este de supremă ac
tualitate întrebarea, că din cari 
elemente se va constitui majori
tatea parlamentară, căci dela acea
sta depinde și programul și com
punerea noului cabinet

Nici un partid n’a reușit din 
alegeri cu majoritate absolută, prin 
urmare acum nu poate fi vorba nici 
ca programul unui singur partid să 
devină baza politicei de stat în vi
itor și nici ca numai din sinul unui 
singur partid să se constitue cabi
netul.

6 călătorie.
De A. Cehov.

= Traducere pentru «Drapelul». ——

Inginerul Gleb Smirnov Gavrilovici 
ajunsese la gara Gniluschi. Mai avea 
să călătorească treizeci-patruzeci verste 
cu trăsura pănă la moșia, la care eră 
chemat spre a o regulă.

«Ai bunătate a mă îndrumă, unde 
a-și puteâ căpătă cai de poștă?», se 
adresă inginerul cătri șeful gării.

«Ce? Cai de poștă? Aici în de
părtare de o sută verste nici câni cin
stiți nu se pot căpătă, dar cai de poștă ?. 
Dar unde călătorești d-ta?».

«La Devinco, la moșia guverno- 
rului Ciokotov».

«Unde? La Devinco ?», întrebă mi- 
rându-se șeful. «Mergeți în dosul gării, 
acolo se află uneori săteni, cari duc 
călătorii».

Inginerul alergă îndărătul gării. 
După multă căutare și întrebare află 
acolo un sătean robust, dar cu totul 
antipatic. Fața îi eră toată zgrăbălată, 
hainele toate rupte, pe picioare cu 
niște opinci diformate de tot.

înjghebarea unei coalițiuni die- 
tale, pentru a da dietei o majori
tate, este recunoscută astăzi ca 
necesitate imperativă întrebarea 
cea mare este numai, că din 
cari partide și fracțiuni să 
se constitue această coaliție.

Fără îndoială, că din Viena se 
va da lozinca a constitui o majo
ritate din partidele și fracțiunile, 
cari stau pe baza transacțiunei 
dela 1867. Până acum sunt aleși de- 
putați de tagma aceasta cu totul 222. 
anume 151 Tiszaiști, 27 Andrâssy- 
iști, 24 poporali, 13 Bânffyști și 7 
fără partid. Dar deși o asemenea 
coaliție ar însemnă pe hârtie 
majoritatea dietei, totuși pare de 
tot greu de închipuit, dupăce de o 
parte simburele acestei coalițiuni 
ar trebui să-l formeze Tiszaiștii, 
va să zică reprezentanții politicei 
care a căzut; iar de altă parte di
vergențele între singuraticele par
tide și fracțiuni sunt atât de mari, 
încât — dacă nu presupunem o 
abandonare de «principii» — nu 
ne putem imagină, care program 
comun ar puteâ ținea partidele 
aceste la olaltă.

E deci numai firesc, dacă sus
ține Tisza, că contele Andrâssy 
are să caute majoritatea dietalâ 
în sinul partidelor, cu al căror 
ajutor a trântit la alegeri 
majoritatea dietală de pănă 
acum, va să zică ar trebui să 
caute în primul rând sprijinul 
kossuthiștilor, cari sunt cel 
mai puternic partid al coalițiunei 
opoziționale. Dar iarăși este greu 
de gândit, cum va puteâ Andrâssy 
susțineă transacția dela 1867 cu 
ajutorul kossuthiștilor, adecă 
al acelui partid, a cărui îndreptâ-

«Naiba știe ce fel de trăsură e șl 
aceasta!», murmură inginerul urcân- 
du-se în ea. «Nici nu se mai știe unde 
e fruntea și unde e coada!».

«Ce mai este de lipsă a ști șî acea
sta ? Unde e coada calului, acolo e 
fruntea trăsurei, și unde șezi Măria Ta, 
acolo e coada trăsurei».

Calul eră tinăr dar foarte slab. El 
sta cu picioarele înlături. Urechile îi erau 
toate sfârticate. Când se urcă șî săteanul 
în trăsură și îi trase una cu sbiciul de 
cânepă, mârțoaga numai dădu din cap, 
când îi repezi pe a doua de se clătină 
șî trăsura, mârțoaga se scutură, ca șl 
când ar fi prins-o frigurile, când îi 
trase pe a treia, mârțoaga se puse în 
poziție a plecă, iar la a patra abia se 
mișcă trăsura din loc.

«Așă va ținea asta tot drumul?», 
întrebă îngrijat inginerul și în mo
mentul acela deodată se trăscărî tră
sura atât de tare, încât mai că-i eșî 
sufletul.

«Da... apoi acuși... vom ajunge!», 
îl mângăe cărăușul. «E tinăr mânzul 
meu și foarte iute. Numai să se por
nească la drum și atunci deabeă îl 
poți țineă în frâu: di-hi gloabă, de 
te-ar fi mâncat lupii și te-ar fi luat 
dracu !».

Pănă au eșit din ocolul gării s’a 
șl întunecat. Dela trăsură în stânga se 
întindeă o câmpie întunecată, fără mar
gini, acoperită cu brumă groasă. Colo 

țire de existență este tocmai com
baterea transacției dela 18.67.

Dar șl situația kossuthiștilor este 
de tot gravă. Dl Kossuth, precum 
șl elementele mai treze ale acestui 
partid înțeleg prea bine, că momen
tan este exchis ca programul 
lor să devină baza deslegării și pe 
când de o parte nu pot kossuthiștii 
periclită roadele pentru ei extrem 
de favorabile ale campaniei elec
torale recente, pănă atunci nu pot 
nici contribui la o deslegare a cri
zelor în direcție contrară poziției 
lor principiale de pănă acum.

Astfel criza de partid nu va ră
mânea numai în sinul partidului 
guvernamental de pănă acum, ci 
se va extinde asupra tuturor 
partidelor, cari au luat parte 
activă la creearea acestei situațiuni.

N’ar® deci să ne prindă mirare, 
dacă vedem că kossuthiștii, treziți 
din beția învingerii neașteptate, 
încep a se teme că tocmai pentru 
ei va fi mai fatală deelegarea 
complexului de crize.

Vedem cum un organ de publi
citate kossuthist, căruia i-a revenit 
rol conducător în campania electo
rală, bate alarm, că prin creearea 
unei eventuale coalițiuni a partide
lor, cari stau pe baza transacției 
dela 1867, este periclitată heghe- 
monia rassei maghiare în Un
garia, căci deputății, cari ar con
stitui această coalițiune, sunt aleși 
din cercuri de naționalități și prin 
urmare din cercuri ostile heghe- 
moniei maghiare.

Alarmul acesta, cât de abstrus 
pară, nu este lipsit de orice temeiu, 
căci de fapt cercurile electorale 
neaoș maghiare au ales aproape 
numai kossuthiști în dietă, pe când 
în depărtare, unde se împreună cerul 
cu pământul, se vedeă pe cer roșața 
de toamnă. La dreapta de drum se ză- 
riau niște figuri necunoscute, poate 
clăi de fân sau case mărunte din satele 
îndepărtate. Ce eră înainte, nu puteâ 
observă inginerul, pentrucă cărăușul 
cu spatele sale late și diforme îi în
chisese cu totul perspectiva. Vântul nu 
băteâ, dar eră frig — timp de iarnă.

«Ce loc pustiu e acesta!», se cu
getă inginerul, și-și trase gulerul pal
tonului peste urechi. Nicăirea nici un 
loc de adăpostire, nici neam de pom.

De i-ar atacă cineva și i-ar jefui, 
nime n’ar ști, nici chiar pușcăturile 
nime nu le-ar auzî. Și acest cărăuș încă 
nu e de vre-o nădeje. Ce spate are? 
De s’ar năpusti asupra cuiva, l-ar da 
gata. Ce față spărioasă!. -N’auzi prie
tine», îl întrebă inginerul, «cum te 
cheamă?».

— «Pe mine?... Clim».
— «Așă dară Clim, ce lume e pe 

aici? Nu e primejdioasă călătoria? Nu 
atacă nime călătorii pe aici ?».

— «Nu, ferească Dumnezeu.... Cine 
să-i atace?».

— «Apoi bine, bine, dacă nu atacă 
pe nime... Dar totuși, la un caz de s’ar 
întâmplă cevă, mi-am luat cu mine trei 
revolvere», se ascute inginerul, «Cu re
volverul așă e, nu e de glumit. Re
volverul apără pe om șî în contra a 
zece lotri».

guvernamentalii se recrutează mai 
ales din regiunile cu populațiune 
mixtă și cu populațiune curat ne- 
tnaghiară Dovadă Hieronymi, care 
căzut în două cercuri electorale 
maghiare a fost «ales» la Sebeșul 
săsesc, cerc curat nemaghiar,și dacă 
cădeă și acolo, îl căpătau de sigur 
plocon Oravițenii, la al căror man
dat va renunță dl Grânzenstein 
fiind ales și la Odenburg.

Din faptul acesta trage însă 
ziarul kossuthist o concluzie de tot 
falzâ, căci nu naționalitățile, adecă 
afirmarea lor politică, stă în calea 
validitării voinței poporului maghiar, 
ci sistemul electoral, care a lipsit 
aceste naționalități de posibilitatea 
afirmării politice în cadrele vieții 
constituționale, conform importanței 
și numărului lor.

Adevărat, că majoritatea depu- 
taților aleși pe baza transacției 
dela 1867 este «aleasă» cu mijloace 
artificiale și prin urmare este lip
sită de p o n d u 1 moral, absolut 
necesar pentru a puteâ contribui 
în mod real la deslegarea firească 
a crizelor, dar pentru starea 
aceasta sunt în primul rând 
chiar kossuthiștii de vină, 
cari nu numai nu au luat poziție 
contra sistemului care a răpit na
ționalităților drepturile constituțio
nale, ci din contră au acuzat con
secvent guvernele, că procedează 
prea domol față de aceste.

Dacă nici nu stă deci teza așă 
cum o prezentă organul kossuthist, 
totuși este adevărat, că greutatea 
rezolvării crizelor residă tocmai în 
momentul, că majoritatea manda
tarilor au primit mandatele prin 
mijloace artificiale și prin 
urmare nu au pondul moral 

S’a întunecat, trăsura merge, nu 
merge. Una două își dă prin hompuri 
și deodată se abate în stânga.

-Oare unde mă duce acesta?», se 
cugetă inginerul. Tot drept a venit... 
și deodată abate în stânga. De bună 
seamă la vreun loc rău mă duce lo
trul acesta, și... și atunci sunt gata».

— «N’auzi», zice cătră cărăuș, «zici 
că pe aici nu este primejdios a călă
tori ? Pagubă!... Ași vreă să mă lupt 
cu lotrii... Deși mă arăt slab și bolnă
vicios — așâ e? — dar sunt tare ca 
un bou... Odată m’au atacat trei lotri... 
Și ce s’a întâmplat? Ge crezi?... Așâ 
am tras cu pumnul într’unul, încât la 
moment s’a întins pe jos... și ascultă: în
dată și-a închinat sufletul lui Dumnezeu. 
Pe ceialalți i-am trimis la muncă sil
nică în Siberia... Cum pot fi așâ tare?... 
Nici eu nu știu. Odată am prins un om 
ca tine numai cu o mână și... odată 
l-am răsturnat».

Clim se întoarce înapoi, privește 
lung la inginer și trage cu sbiciul în cal.

— «Da, prietine!», continuă ingi
nerul, «să ferească Dumnezeu pe ori 
șî cine a aveă de lucru cu mine. Eu 
nu numai măcelăresc lotrii, dai’ am șî 
trecere mare înaintea legii... Pe mine 
mă cunosc toți judecătorii și prefecții 
de cercuri... Sunt om cu mare vază și 
putere. Când călătoresc eu, la guvernor 
se știe... Și apoi ei grijesc foarte bine 
ca să nu mi-se întâmple ceva rău. Pe
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rec erut pentru a putea contribui 
la rezolvarea crizei pe calea firească 
și singur sănătoasă

De aceea prima condiție a re
zolvării definitive a crizelor este 
res tabi lirea constituționalismu
lui genuin pe întreaga linie. Pănă 
ce nu va urmă aceasta, nu poate 
fi vorba de o rezolvare definitivă 
a crizelor, ci din contră țeara va 
da din criză în criză.

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

Pentru „Telegraful român".
In Nr-ul seu de Joi ne spune «T. R»., că a 

publicat pretinsa enunțiațiune a dlui A. Mo- 
csonyi «pe baza unei scrisori, pe eare a pri
mit-o o persoană de caracter și de toată 
încrederea din Sibiiu dela un fruntaș din Lugoj •.

Noi cunoaștem precis părerea 
dlui Ales. Mocsonyi, care cul
minează în aceea, că noi trebue să 
observăm față de «conferența elec
torală» o atitudine expectantă și 
amăsurat acesteia n’avem la ale
geri nici să sprijinim candidați! na
ționali și nici să le punem piedeci 
în cale.

Din aceste reese, că nu poate fi 
vorba nici despre o «sprijinire a 
curentului» și nici despre recunoa
șterea conferenței ca «for legal» 
din partea dlui Mocsonyi

Mărturisire prețioasă. Cetim în «Ma
gyar Sz6» următoarele șire remarca
bile ca mărturisire, a cărei sinceritate 
n’avem motiv să o tragem la îndoială : 

«Am fi preocupați politicește, dacă 
după alegerile de deputat terminate 
n’am vedea, că partea mai mare a 
țerii se însuflețește pentru recon
struirea pe bază națională ma
ghiară a Ungariei, ca stat națio
nal maghiar, și pentru deplina in
dependență a aceleia. Slav la acea
sta momentan adăugăm șî că acest pi'o- 
gram nu e exclusiv privilegiul po
litic al partidului independist, ci 
— de sigur — e una din năzuințele 
politice fundamentale chiar și ale 
partidului liberal. Și dacă între 
aceste 2 partide a fost și este în această 
privință divergență de păreri, acea 
divergență nu se referă la 
esență, ci numai la timpul și la tem- 
po-ul, în care reconstruirea și inde
pendența Ungariei se poate realiză 
fără orice sguduire mai mare politică 
și în deplină înțelegere între coroană 
și națiune».

Chestiunea bisericei aromâne. Ziarul 
«Neue Freie Presse» anunță: «Chestiu
nea bisericei aromâne pare a ajunge în 

drum după fiecare pom se află uriad- 
niei și sotschi*)...

*) Polițiști și jandarmi,

— «Sta...a...ai!», sberă din răspu
teri inginerul. «Unde mâni? Unde mă 
duci?».

— «Ori nu vezi? E pădure».
— «Așă, e pădure», se cugetă in

ginerul. «Și eu mă spariu așa de tare. 
Tot nu este bine a-mi descoperi frica. 
Observă deja că sunt fricos... Oare de 
ce se uită neîntrerupt la mine îndărăt ? 
De bună seamă face planuri rele.... 
Mai înainte a mânat tot încet, numai 
în pași, și acum uite cum grăbește.... 
Ascultă-mă ! De ce mâni așa iute calul ?».

— «Nu-1 mân eu, el se duce de 
sine. Când s’a pornit la drum, nu-1 mai 
poți ținea, așă picioare are».

— «Minți mă ! Văd, că minți! Nu-ți 
recomand să mâni așa iute... Oprește 
puțin calul... Nu auzi! Stai!».

— «De ce?».
— «Dar de aceea, pentrucă . . . 

pentrucă mai vin patru colegi de-ai mei 
dela gară. Trebue să ne ajungă pe 
drum. M’am înțeles cu ei, ca să ne în
tâlnim în pădurea aceasta. Ași voi să 
călătoresc cu ei. Toți sunt voinici, pu
ternici și sănătoși... La fiecare dintre ei 
se află câteva pistoale... Ce te tot uiți 
înapoi ? Ce te tot întorci înapoi, ca șî 
când ai stă pe boabe?... La mine nu 
este nimic de văzut... Poate revolve- 

apă mai liniștită. Precum adecă se anunță 
din Constantinopol, de Luni încoace se 
face zi de zi în capela aromână din Mo- 
nastir serviciul divin în limba română 
și chiar șî Duminecă s’a celebrat servi
ciu divin solemn, la care au azistat 
consulul român, inspectorul școlar și 
800 persoane. Demonstrațiunea plănu
ită de Greci a rămas baltă în fața 
măsurilor de siguranță luate din par
tea Turcilor».

Revoluția din Rusia.
t

Țarul a primit în 1 Februarie 
în palatul seu din Țarskoje-Selo depu
tăția de 34 a muncitorilor din Petersburg 
și le-a spus următoarele:

«V-am chemat aici, ca să ascultați 
din gura mea cuvintele mele și apoi 
să le comunicați tovarășilor voștri. De 
aceea s’au întâmplat regretabilele eve
nimente, pentrucă v’ați lăsat seduși de 
trădătorii și dușmanii patriei voastre 
și ați fost amăgiți, când acești trădători 
și dușmani v’au provocat, ca să-mi 
adresați mie petiție despre păsurile 
voastre. Acești oameni au provocat 
prin aceasta revoltă contra mea și a 
guvernului meu, silindu-vă pe voi, ca 
să părăsiți lucrul într’un timp, când 
fiecare Rus trebue să lucreze, ea să 
putem învinge pe dușmanul nostru cer- 
bicos. Greve și demonstrațiuni revolu
ționare seduc totdeauna mulțimea la 
turburări, cari apoi silesc pe autori
tăți și le vor sili șî de aci înainte la 
aplicarea forței armate și urma
rea este, că jertfă cad șî oameni nevino- 
vați. Știu, că viața muncitorului nu e 
ușoară. Mult e de organizat și de în
dreptat. Dar fiți cu răbdare, căci 
știți șî voi, că față de meseriași trebue 
să fim cu dreptate și trebue să luăm 
în considerare șî stările noastre indu
striale. Dar a vă prezentă pretenziu- 
nile voastre pe calea plebei revoltătoare 
— e crimă. îngrijindu-mă de binele 
muncitorilor voiu face totul ca să vi-se 
amelioreze soartea și ca să vă asigur 
calea legală, pe care pot fi examinate 
dorințele voastre. Am încredere, că 
muncitorii vor respectă legea, vor fi 
cu fidelitate față de mine și vă ert pă
catele. întoarceți-vă la lucrul vostru și 
împliniți-vă datorința împreună cu to
varășii voștri. Așă să vă ajute Dum
nezeu».

Muncitorii au mers apoi în biserică, 
s’au închinat și au aprins luminări. 
Apoi au primit prânz împărătesc, la 
care au rostit toaste pentru Țarul. în 
fine s’au suit pe tren și s’au renters 
la Petersburg.

Din Petersburg se anunță, că mi
nistrul rus de interne Swiatopolk-Mirsky 
și-a dat demisiunea și i-s’a primit.

Țarul, Țarevna și Țarevna-mamă 
au exprimat adânca lor co mpă fi

rele?... Bine dar, dacă poftești, le scot 
și ți-le arăt... uite-le!»

Inginerul se prefăcu, că caută ceva 
prin buzunare, dar în momentul acela 
se întâmplă un lucru, la care el nu s’a 
așteptat. Clini sare fără veste din tră
sură și pe patru labe perî în desișul 
pădurii.

— «Ajutor!», strigă inginerul. «Aju
tor ! Blăstămatule, nu-mi primejdui 
viața! Ajutor!».

Pași grăbiți, vîjiitul crengilor se 
auzî puțin... apoi se făcu liniște... In
ginerul mai întâiu opri calul, pe urmă 
se așeză comod în jilț și începu a 
se cugetă.

— «A fugit... s’a spăriat măgarul... 
Acum ce să încep? Singur nu pot con
tinuă călătoria, pentrucă nu cunosc 
drumul și în fine ar mai crede cinevă, 
că am furat calul...

«Nimic!».
«Clitn! Clim!».
«Clim!», răsună pădurea.
Cugetând, că acî în pădurea întu

necoasă trebue să rămână toată noaptea, 
să asoulte urletul groaznic al lupilor 
și să numere respirațiile grele ale mâr- 
țoagei slabe —- începu a tremură și 
simți ca șî când l’ar fi atins cineva cu 
o perie aspră pe spinare.

— «Climuțule!» strigă. «Puiule! Dra
gule! Unde ești tu?».

Două oare a tot strigat inginerul 
și numai după ce a răgușit strigând, 

mire pentru cei uciși și răniți în 22 
Ianuarie n. pe stradele Petersburgului, 
și au oferit 50000 ruble pentru spriji
nirea familiilor celor uciși.

Evenimentele din provincie.
în Va rșovia revoluția a luat dimen- 

ziuni foarte mari. Mai multe mii de 
muncitori au ținut la 31 Ian. adunare, 
după care au urmat ciocniri sân
geroase cu poliția și cu armata. Foarte 
mulți au fost uciși sau răniți. Mun
citorii au omorît un polițist. La aceasta 
au urmat scene oribile. Polițiștii și 
șoldații au măcelărit fără cru
țare pe muncitori. Numărul mor- 
ților și răniților nu e încă constatat. 
Stradele sunt pline cu cadavre.

Muncitorii au jefuit prăvăliile și au 
aprins case.

Studenții au ținut adunare la uni
versitate, unde au smuls din părete și 
au rupt în bucăți portretul Țarului.

în Odessa un muncitor a pușcat 
în 1 Februarie asupra trăsurei, în care 
se află șeful poliției, Gol o vine. Ace
sta a fost rănit la umăr. Atentatorul 
a fost prins.

în orășelul K r i n k i 2000 oameni 
din popor au devastat oficiul po
stai, casa orașului și magazinele de 
vin, și au stricat liniile telefonice. A 
venit armată spre a restabili ordinea.

Răsboiul ruso-iaponez.
O depeșă a ziarului rus «Nowoje 

Wremja» anunță, că după luptele crân
cene din 26 29 Ianuarie la Sandepu, 
unde armada rusă a suferit com
pletă înfrângere, a întrat iarăși pauză 
pe câmpul de răsboiu.

Perderile Rușilor în luptele crân
cene recente sunt prețuite la 10.000 
oameni. De sigur perderile sunt însă 
mult mai mari.

Mai mult a suferit corpul de ar
mată al lui Stake) berg. Iaponezii 
erau la început numai 10.000 în luptă, 
dar au primit apoi ajutoare dela tru
pele, cari au sosit dela Port-Arthur.

1500 Ruși au căzut în prinsoare.
Generalul rus Mistsenko a fost 

grav rănit la genunchi. El zace acum 
în Mukden. Generalul Kondratovits 
a fost pușcat în piept.

Iaponezii au aruncat avantposturi 
lor rusești scrisori în cari se zicea: 
Armata rusă își varsă înzadar sângele, 
căci Rusia e cuprinsă de flacăra re
voluției. Șantierele, fabricele și pa
latele publice au ars, Rușii deci ar fi 
bine să se predea.

împăratul laponiei și-a exprimat 
mulțămita sa pentru victoria repurtată 
în ultima luptă asupra armatei prepon- 
derante ruse.

Vaporul ungar «Si am», care tran
sporta cărbuni la Wladivostok, a fost 
secvestrat de Iaponezi.

s’a împăcat cu soartea, care l-a con
damnat să petreacă toată noaptea în 
pădure, când deodată vântul îi aduce 
un gemet.

— «Clim! Tu ești scumpule! Vino 
încoaci!».

— «A..u, mo...or!».
— «Dar eu am glumit numai, dragă 

Clim. Să mă bată Dumnezeu, de nu 
am glumit. Câte revolvere am zis că 
am? Nu e adevărat, am mințit. Fii bun, 
vino încoaci și să mergem mai departe. 
Am înghețat de frig».

Clim, dând cu socoteala, că un 
lotru adevărat de când s'ar fi șters cu 
calul și cu trăsura, a eșit din pădure 
și șovăind a mers la trăsură.

«Noa, ce e, te-ai spăriat? Numai 
am glumit, și tu te-ai speriat de mine. 
Urcă-te sus!»

— «Doamne ferește-mă», murmură 
Clim, așezându-se în jilțul seu. «De 
ași fi știut de asta, nici pe o sută de 
ruble nu ași fi plecat. M’a omorît frica».

Clim croește cu sbiciul în cal. Ca
lul dă din cap. Clim mai croește odată 
și calul se scutură. La a patra lovi
tură, când trăsura se puse în mișcare, 
inginerul își trase gulerul peste urechi 
și ațipi una.

Drumul și Clim nu mai erau pri- 
mejdioși.

Trad, de Nic. Jurca.

Informatiuni.
s

Dna Maria Steriu, care a decedat 
Marți la Brașov în etate de 64 ani, a 
lăsat pentru masa studenților români 
1000 coroane. Odihnească în pace.

Dl Or. Coriolan Steer, advocat, ne 
aduce la cunoștință, că și-a deschis can
celarie advocațială în Tășnad (com. 
Sălagiu).

Statuă lui J6kai. Ministrul Berzeviczy 
a inițiat o colectă pentru a i-se ri
dică romancierului renumit Mauriciu 
Jdkai o statuă și un mauzoleu.

Serbarea societății agrare din România. 
Cetim în «Gaz. Tr.» : Duminecă după 
ameazi a avut loc la Ateneul român 
din București împărțirea premiilor ofe
rite celor cari au expus obiecte la ex
poziția «Societății agrare». Cu acest 
prilej s’a aranjat un concert, cu com
poziții excluziv naționale, în care par
tea cea mai însemnată a avut-o com
pozitorul și profesorul de cânt, dl G. 
Ștefănescu, care a condus șl o or
hestră de ocazie. Corul bărbătesc al 
societății «Carmen», corul elevilor se- 
minariului central și corul societății 
pentru învățătura poporului român, 
și-au dat concursul la această serbare 
națională, rivalizând în executarea în
grijită a diferitelor bucăți, toate de 
compozitori români din țară și din 
Ungaria. Dl Stefan Grece an u, pre- 
sidentul societății agrare, a rostit un 
discurs, în care a mulțămit tuturor ce
lor cari și-au dat concursul pentru 
reușita expoziției, iar dl Dr. Istra ti, 
comisarul general al expoziției, a glo
rificat în cuvinte înălțătoare și bine 
simțite munca națională. Serba
rea s’a sfârșit prin cetirea listei pre
mialilor. între societățile premiate a 
fost șî societatea corală «Carmen» de 
sub direcțiunea dlui G. Kiriac.

«Cordiana», institut de credit și eco
nomii, societate pe acții în Fofeldea, își 
va ținea Duminecă în 26 Februarie n. 
1905 adunarea generală.

Maxim Gorki înaintea tribunalului militar. 
Se anunță din Paris, că Maxim Gorki 
și ceilalți scriitori ruși arestați vor fi 
chemați înaintea tribunalului militar. 
Ei sunt acuzați, că prin con ju ra
țiune au provocat turburările din 
22 Ianuarie. Mișcarea pentru salvarea 
lui Gorki a devenit generală. Pornită 
în Germania, această mișcare s’a con
tinuat și se continuă în Francia, în 
Italia, ba chiar șî în Ungaria. în Pa
ris s’a ridicat protest contra are
stării lui Maxim Gorki. Protestul e 
subscris de cei mai mari scriitori ai 
Franciei și are următorul cuprins: 
Scriitorii francezi, aderenți ai liber

tății de cugetare și scriere, ridică pro
test contra arestării lui Maxim Gorki», 
în Ungaria societatea literară «Otthon» 
a adresat ambasadorului rus un mani
fest. în care ambasadorul e rugat să 
intervină la guvernul rusesc pentru 
eliberarea lui Gorki din închisoare. 
Manifestul e subscris de toți scriitorii 
maghiari, aflători în Budapesta, în 
frunte cu Râkosi Jend. Protestul 
întregei lumi literare a avut efectul 
dorit: Gorki a fost eliberat din 
temniță.

Preotul Gapon. în fruntea muncitori
lor ruși din Petersburg, cari au mers 
să se plângă Țarului în ziua fatală de 
22 Ianuarie, se află preotul Gapon 
cu crucea în mână și în ornate preo
țești. Preotul Gapon a fost rănit, dar 
a scăpat cu fuga. Despre el serie 
•Berliner Tagblatt»: Gapon e un băr
bat din popor. El e fiul unui țăran 
din guvernământul Poltawa. Guver
nul rusesc zice, că Gapon e fiul 
unui ovreu botezat, dar asta nu-i ade
vărat. Gapon s’a ocupat ani de zile 
cu viața muncitorilor, umblă des prin 
casele muncitorilor și fiind predicator 
de temniță își împărțiă micul salar cu 
familiile muncitorilor, cari suferiau mi
zerie și boală. Avea mare grije mai 
ales de fiii muncitorilor și-i îndemnă 
riguros să umble la școală. Foarte 
energic combăteâ Gapon beția între 
muncitori. El îi îndemnă să se ocupe 
cu lectura și să ia parte la prelegeri 
publice. Gapon e om cult. A absolvat 
o școală medie și eră orator neîntre-
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Ht. Din cauza discursurilor sale ener- 
He eră mult persecutat de superiorii 
H Se zice, că Gapon a fugit într’o 
■apte din spital și probabil s’a dus 
H Finlanda. S’au luat dispoziții ener- 
Ke pentru prinderea lui.
■•Serbarea „Unirei principatelor române “ 
Hi urnu-Severin. La ^4 Ianuarie v., 
Hiversarea «Unirei principatelor», se 
Hr aranja în T.-Severin și în toată 
■mânia festivități naționale impozante. 
Hogramul serbărilor din Turnu-Seve- 
Hi e următorul : La ora 10 a. m. elevii 
Heului vor plecă la biserica «Grecescu», 
Hde P. O. S. părintele protoereu, dl 
Hol ici, asistat de clerul local, va ofi- 
H la ora 107», în fața corpului 
■otesoral și a tuturor elevilor, un Te 
|uim. La sfârșitul serviciului religios,
■ profesor 1. St. P a u 1 i a n, delega- 
■1 corpului profesoral, va vorbi asu- 
■a influenței educative a ser-
■ rilor naționale. La ora 8*'»  seara
■ va continua serbarea în salonul Re- 
Hl», în ordinea următoare: 1. H ubsch. 
Imnul regal» executat de fanfara 
Heului, sub conducerea d-lui I. Kess-
■ r. 2. Cuvântare ocazională 
mută de dl profesor C. A r m a ș u. 3. 
|St. Paulian. -Imnul unirei», cor 
■jet, cântat de Societatea muzicală 
■roi na- și de corul liceului, sub con- 
Hicerea d-lui profesor I. St. P a u 1 i a n. 
H>lo susținut de dl C. A rd ele a nu.
■ Impresii din călătoria fă
lită în Iulie 1904. în regiunile 
mmânești de dincolo de munți,
■ vântare ținută de elevul din clasa a 
IlII-a, C. G. Ion eseu. 5. I. Edlin- 
Hr. «O zi în munți», executată de 
■chestra liceului, sub conducerea d-lui 
I Kessler. 6. Octavian Goga. <O1- 
li 1», recitat de elevul din clasa a VII 
11. Alexandrescu. 7. «Deșteap- 
H-te Române», executat de fanfara 
Heului, sub conducerea d-lui I.
■ easier. Va urmă dans. Din 
Beneficiul serbării se va formă un 
Ind pentru a se veni în ajutorul 
mrespondenței, ce se întreține între 
■evi ai liceului nostru și colegi de-ai 
Br din diferite regiuni locuite de Ro- 
Bâni, iar în Iulie și August viitor se 
lor trimite șl în anul acesta trei elevi
■ liceului, ca împreună cu «orespon- 
bpții lor de peste munți să viziteze 
feie regiuni.
I Cardinal. Ziarul italian «Corriere 
lella Sera» scrie, că Papa va numi la 
Irimăvară cardinal pe episcopul rom. 
Ll. ardelean Gustav Majlăth, care 
I persona gratissima în Vatican.
I Soartea oamenilor mari ruși Acum. 
Jind renumitul scriitor rus Maxim Gorki 
[în pericol de a fi condamnat la moarte, 
I interesant să știm cum și-au sfârșit zi- 
lle scriitorii și artiștii ruși renumiți. 
lylejew a fost spânzurat la porunca 
tarului Alexandru I. Pușkin a fost 
Icis în duel pe când eră abia de 39 
Ini. Grihojedow a fost ueis. Lerman- 
l)w a fost ucis în etate de 30 ani. Wes- 
levitow asemenea. Pe Kolozow l-au 
[hinuit de moarte chiar rudeniile lui. 
Belinsky a murit de foame în etate de 
lâ ani. Polesajew a fost condamnat să 
lervească 8 ani ca soldat în Caucaz și 
I murit în spital. Bartinsky a murit în 
Ixil. Bestutsew a murit de tot tinăr în 
Mele de plumb din Siberia. Veres- 
liagin, unul din cei mai mari pictori 
lin lume, a fost aruncat în aer dim- 
Ireună cu vasul de răsboiu «Petro- 
lawlowsk». Dostojewski a murit 
jxilat In Siberia. Leo Tolstoi a că
luț sub blăstemul sfântului sinod și și 
Icum stă sub blăstem.
I Alegerile dietale ... și telefonul. In 
lele 2 zile prime ale alegerilor dietale 
E6 și 27 Ianuarie) oficiul central de 
Lostă și telegraf din Budapesta a pri
pit șispedat, conform raportului oficial, 
188,658 telegrame, anume: în rețeaua 
pterurbană 4889, în provincie 3964, 
n loc (Budapesta, telegrame și vor- 
piri pe telefon) 179,805 (dintre cari 
3,892 în orele de noapte.)

.Aur din apa mării. Inginerul englez 
RnTll a lucrat toată viața, ca să rea- 
Lzeze problema de a scoate aur din 
[pa mării. A șî reușit să extragă din 
000 kgr. apă de mare un gram de 
Lir. Cheltuelile de extragere nu fac 
hai mult ca a 10-a parte din valoarea 
birului câștigat. Descoperirea iui Snell 

făcut mare senzație.

Societatea română de lectură din Caran
sebeș aranjează la 1 Martie st. n. 1905 
petrecere dansantă cu cotillon și «Ro
mana». Dorim cele mai bune rezultate.

Spargere și jaf de 120 000 cor în Re
ghinul săsesc au întrat noaptea în can
celaria advocatului Dr. Iosif Papp 
tâlhari necunoscuți, au spart cassa 
Wertheimiană și au jefuit din cassă 
120000 cor. în hârtii de valoare, cambii 
și loturi, precum și 1200 cor. bani gata. 
Tâlharilor nu li-s’a dat de urmă.

Nouă maghiarizare de nume remănesc 
George Ionuț din Baia-mare și copiii 
sei minori Ludovic, Iuliu și Terezia au 
primit concesiunea să-și maghiarizeze 
numele de familie în Kovăca.

Familie condamnata la moarte Familia 
Vales din Praga, care a ucis pe 
Coloman Takâcs și pe .Matild Hen- 
czely, eaiigranți ungureni, a fost 
condamnată de curtea cu jurați din 
Praga în modul următor: Vales și 
soția sa la moarte prin ștreang, 
fiica lor vitregă Francisca J e 11 i n e k 
la 7 ani temniță grea. Tribunalul a 
decis, ca mai întâiu nevasta să fie 
executată, apoi bărbatul.

Socialist aspru condamnat. în foaia 
socialistă «Nepszava» din Budapesta 
s’au publicat discursurile rostite de 
corifeii socialiști din Ungaria contra 
urcării listei civile. Procurorul a incri
minat nu numai pe oratori, ci și pe 
Andor Fleischmann, care a publi
cat discursurile în «Nepszava». Curtea 
cu jurați a pedepsit pe Fleischmann 
la un an temniță de stat și 1000 
cor. pedeapsă în bani. Curia a apro
bat sentința.

Atentat. în casina din Szalârd (corn. 
Bihor) se află Marți seara Mihaiu 
Toth, mare proprietar, și oficianții 
de bancă Barty și Ă r v a y. Deodată 
în întunerecul nopții mai mulți necu
noscuți au pușcat de afară prin ferea
stră mai multe gloanțe asupra celor 3 
domni. Barty a fost nimerit în ureche, 
Ărvay în ochiul stâng, remânând chior. 
Starea celor 2 răniți e mortală. Prim- 
pretorele a cerut să vină armată din 
Oradea-mare în comună, pentrucă e 
teamă de turburări.

Postă jefuită Nu de mult făptuitori 
necunoscuți jefuiseră oficiul postai din 
Mărul (corn. Caraș-Severin) Spărgătorii 
au furat epistole cu bani în preț de 
4000 cor. și 71 cor. bani gata și mai 
multe argintării. După 11 zile de 
anchetă gendarmeria a descoperit pe 
făptuitori în persoanele lui Simeon V a- 
d rar iu, recte Janca, Simeon Popo- 
vici, Petru Pe trim eseu și Nicolae 
Guja, toți din Mărul. Supremul com
plice a fost birjarul de postă Iovița 
Muntean, Ia care s’au aflat 820 cor., 
3 pârechi cercei de argint și mai multe 
obiecte mărunte. Făptuitorii au fost 
deținuți și transportați în arest pre
ventiv la procuratura din Caransebeș.

VARIETĂȚI.■
Cel mai mare diamant. In 

Africa de Sud s’a găsit un diamant de 
3i)32 carate. Acesta e cel mai mare dia
mant aflat până acum. Odinioară cel 
mai mare diamant eră vestitul Kohi- 
noor, care acum se află pe coroana 
regelui englez. Kohînoor avea 672 ca
rate, dar apoi fiind ciselit are numai 
106 carate. Diamant renumit este apoi 
Orlow, care se află pe sceptrul Țaru
lui rusesc, pe urmă Florentin, care e 
în posesiunea împăratului și regelui 
nostru. în anul 1893 s’a aflat, tot în 
Africa-sudică, un diamant cu mult mai 
mare, numit Excelsior, care aveâ greu
tate de 971 carate.

Leu bun de inimă. Un leu pu
ternic, cu numele Baltimore, deia o 
menagerie din Paris, a atacat acum 
câteva luni pe îmblânzitorul seu Bona- 
vita, rănindu-1 greu. După mai mult 
timp Bonavita s’a însănătoșat și apoi 
a mers în cușca leilor. Când l-a văzut 
leul Baltimore pe Bonavita, s’a retras 
sfios într’un colț și de atunci a devenit 
melancolic și nu mai vrea să mănânce 
și să bea. Se pare, că leul vrea să-și 
ceară ertare dela stăpânul seu Bona
vita pentru fapta sa rea. Medicii zic, 
că leul e pe deplin sănătos trupește, 
dar va muri de supărare și de mu
strarea conștiinței.

Știri ultime.
Eri, Vineri, la orele 1 a primit 

Majestatea Sa în audiență de o 
oră pe contele Andrăssy. Rezul
tatul audienței este, că Majestatea 
Sa a însărcinat pe contele An- 
drâssy să se pună în atingere cu 
șefii diferitelor partide și sâ rapor
teze la timpul seu Majestății Sale 
despre rezultatele obținute.

Despre o încredințare a contelui 
Andrăssy eu formarea noului cabi
net nu poate fi deocamdată vorba.

Convocare.
Domnii acționari ai înființândei 

societăți pe acții „Săcana“. insti
tut de credit și economii, prin acea
sta se convoacă la

Adunarea generală 
constituantă,

care se va ținea în Sacul la 19 Fe
bruarie 1905 st. n. la orele 3 p. 
m. în localul școalei confesionale 
gr.-or. române.
OBIECTELE DE PERTRACTAT:

1 Alegerea presidentului, nota
rului și a trei membri pentru veri
ficarea protocolului.

2 Raportul fondatorilor asupra 
numărului acțiilor subscrise.

3. Raportul fondatorilor despre 
terminarea subscrierei de acții și 
despre capitalul incurs.

4. Decidere asupra înființării sau 
neînființării societății.

5 Darea absolutoriului membri
lor fondatori.

6. Aprobarea statutelor socie
tății. (Statutele sunt expuse — cu 
8 zile înainte de adunarea gene
rală — spre vedere publică în lo
calul asociațiunei «Săcana»),

7. Publicarea constituitei direc
țiuni și alegerea comitetului de 
supraveghere

Sacul, la 2 Februarie 1905.
Direcțiunea asociațiunei „Săcana “ 

ca membri fondatori.
Nr 30 (1 -1)

Casă de vânzare
în £ugoj.

Casa de sub nr-ul 80|660, strada 
Făgetului, e de vânzare din mână 
liberă.

A se adresă la d-na văduvă
ANA ȘUBARIU.

Nr 27 4-2.

Sfârșitul sezonului!! 

----pentru oraș,

gulere, manșoane 
(mufuri) 

cu 30°/o mai eftine.

3. Sruescu,
Nr. 22 (3- 3). btanar,

Lugoj, — strada Szechenyi, 
vis-â-vis de casina maghiara.
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Cu prima Februarie a. c. 
voiu edâpret/w/ curant 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 orientă în câte mii 
de exemplare să-l tipăresc.

Cu distinsă stimă,

Importațiune de cafea, 
teă. și fructe de sud. 

Romulus Pascu, Fiume. 
Nr. 12 (8-6)
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Cursul pistei Lugoj.
arfa.

Grâu prima calitate
» de mijloc 

Săcarâ prima calitate
• de mijloc .

Orz prima calitate .
> de mijloc .

Oria prima calitate
» ae mijloc 

Cucuruz prima calitate
. de mijloc .
• nou . 

Făină 0. .
> prima . 

albă .
> brună .

Orez .... 
Gris .... 
Axpăcaș ... 
Mazăre
Linte ....
Fasole
Mălaiu mărunt 
Cartofi
Fân prima calitate .

> de mijloc 
Paie . 
Stejar
Cărbuni de peatră

» de Petroșeni 
Oioiu de rapiță 
Lumini de stearină

» topite .
Săpun
Carne de vită 1. calitate

• . » », II. »
Unsoare de porc 
Sămânță de chimin 
Sare, bucăți 
Zăhar
Vin ... .
Spirt I. .

90 18
85 18
80
75
80
75
45
40
85
85
10 

>75
72
70
68
1-
80
70
90

I 85
80

I 70

40

20
60
80

26
60
40

40 
,60
180 
'20

50

80
1

1
1

22
87
80
15
14

44
50

12
04
52
12

52. vegr. szâm. 1904.

Arveresi liirdetuieny.
Ainlirott birosâgi vegrehajto az 1881. evi 

LX. L-cz. 102. §-a 6rtelmeben ezennel 
kozhirre teszi, hogy a facseti kir. jârâsbiro- 
sâg 1904. evi V. I. 607,2. szâmu vegz^se kb- 
vetkezteben Martinescu GyOrgy ugyved 
altal kepviselt Markonesku Izsâk javâra 
Haczegan Miklos es tărsa ellen 157 kor. 
ol fill, es jar. koltseg erejeig 1904. evi 
deczember ho 30-ân foganatositott kielegi- 
tes vegrehajtâs utjân le- es feltilfoglalt 6s 
780 kor.-ra becstilt Kovetkezo ingosâgok U. 
m. lovak, kocsi, tinok, iiszO es sertes 
nyilvânos ărveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a facseti kir. jârâsbiro- 
sâg 1904. evi V. 1.607/2. szâmu vâgzese 
folytân eddig Osszesen 157 kor. 51 fill.-ben 
biroilag mâr megâllapitott koltsegek^ere- 
jeig, Szecseny kozsâgben a kbzseghâzân 
leendo inegtartâsâra

1905. âvi feb, ho 14-en d. e. 10 orâja 
batâridotll kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmebeu 
keszpenzfizetâs mellett, a legtObbet ige- 
ronek sztikseg esetân becsâron aiul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingdsâgo- 
kat mâsok is le- es felttlfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyercek volna, 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§. ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Facseten 1905. evi jan. 1>6 25-en.
Weînziarl Mârk

Nr. 28 (1 — 1) kir. birosâgi vegrehajto.



„DRAPELUL** Nr. 9.—1

„LUG08I NEPBANK“ Lugoson. (Banca poporală din Lugoj.)

Convocare
la a

i 
!

XXII-a adunare 
= generată ordinară 
care se va ținea la 12 Februarie 
n. 1905, 1|»H ore a m., în locali
tatea institutului

ORDINEA DE ZI :
L. Numirea prin president a 2 

acționari pentru autenticarea pro
cesului verbal.

2. Raportul direcțiunei și a co- 
inisiunei supraveghietoare despre 
anul trecut de gestiune.

3. Deciziune în privința bilan
țului și a împărțitei profitului cu
rat și votarea absolutoriului.

4. Alegerea a 5 (cinci) membri 
în comisiunea de supraveghere pe 
3 ani (membrii repășiți pot fi. în 
înțelesul statutelor, aleși din nom.

5. Eventuale propuneri.
Nr. 24 (î—i) Direcțiunea,

îndreptățirea la vot a acționarilor. § 24.
Drept de vot are fiecare acționar al Lancei, 
care cel puțin cu o lună inaiute e Intro
dus ca proprietar de acții in registrele băn
cii și eare depune în biroul bancei cel 
puțin cu 3 zile înainte de întrunirea adu
nării generale acțiile sale împreună cu 
cupoanele nedecăzute, primind despre 
aceasta cuitauță de primire.

După terminarea adunării generale acțiile 
depuse pot fi 1 _ ‘ ' 
cuitanței de primire.
a aoțiouarilor; posesiunea unei acții întregi 
sau a unei jumătăți de acție îndreptățește 
la un vot, dar dacă sunt anunțate 2 sau 
mai multe jumătăți de aeție, atunci nu 
fiecare */,  acție, ci tot numai 2 acții în
dreptățesc pe respectivul la 1—1 vot.

Activa

Cassa în numărar. cassa de păstrare 
stală și giro-conto

Portofoliul cambiilor
împrumuturi hipoîecare și pe amort 
Avansuri pe hârtii de valoare 
împrumuturi pa amanete
Portofoliul hârtiilor de valoare 
Casa institutului
Realități...............................................
Adjusters ..... 
Monede străine și cupoane . 
Debitori . . . • .

Cor. b.
po-

111946 30
2927975 73

431312 44
21893 —

123293 08
154560 —
131500 —
36400 —

42141 —
1256 34

10620: 26

39549711 16

CONTUL BILANȚ

Capital acționar :
2000 acții în valoare nom. de câte 200 cor. 
Fond de rezervă
Foud de rezervă special 
F<>ud pentru diierință de curs 
Depozite spre fructificare 
Reescompt 
Dividende neridicata . 
împrumuturi pe amort, cedata 
Pozițiuni de transiție . 
Contribuție după interesele la 
Creditori . "
Profit ourat . .

133210- -
8000-
2000—

depuneri

Passi V
Cor. b.

400000

143210' 
1933157 
1256717

870 
10000 
21791 
.4042 

109933 
75248

35
63
48

39
48
07 

i 75

I .

Venit

39549711 15

CONTUL PROFIT ȘI PERDERI.Perderi

Interese diferite . . 128220 88 Diferite interese și proviziuni 249633 49
Contribuție 13667 75 Venitele dela casa institutului și dela
IO*/,  contribuție după int. Ia deptineri . 7860 80 realități 6296 55
Daruri .... • 799 60 Profit transpus . * • • • 1675 07
Saiareie oncianților 15354 77
Bani de euartir pentru oficianți 466 64
Solviri pentru fondul de pens. 770 93
Chirie .... 2500 —
Descrieri:

pretenziuni dubioase 421192
ca-a institutului . 1800--
realități 700--
mobiliar 46810 7180 02

Spese de birou . 4715 63
Competințe 819 84
Profit curat - 75248 75

i 257605 11 257605 11
i

DIRECȚIU

L u g o j, 31 Decembrie 1904.Berdach Ignâcz m. p
director executiv

Jucu Coriolan m. p.
contabil.

reprimite pe lângă predarea 
irimire. îndreptățirea ia vot' 
nncfitinnaa nnai onf.n înfrum ■

Suttâg Ferencz insp. reg de 
Gbrner Ferencz m. p.
Mobile Otzkăr in. p.

scoale, m. p. president al direcțiunei.
Haberehrn Antal m. p. 

Recht Hennk m. p. Rieger Nândor m. p.

CO M I SI U NEA DE S U

N

P

E A:

Barth Kâroly m. p. 
Hirschl Ignâcz m. p.
Schnitzer Albert m. p.

RAVEGHERE:

•fi

Bercsân Istvan 
Jorya JOzset 

Schwartz Ignâcz

m
■
m

Marsovszky Băla m. p. president.
Ltibl Li pot m. P-

Griinhut Geza m. p.
Steinberger Dezsb m. p.

Dr. Keith Kâraly m.

„PASTORUL” institut de credit și economii s, p. a. Timișoara-Tab r

Convocare. Activa Bilanț general pe anul 1904.

Subscrisa direcțiune a institutului de 
credit și economii, societate pe acții in 
Timișoara-Fabric, „Păstorul* , invită cu 
tot respectul pe d-nii acționari ai societății 
ca să binevoiască a se întruni tu

Prima adunare
generală ordinară

Cassa în numărar 
Cambii de bancă 
împrumut cambial cu acoperire hipotecară 
Lombard .... 
Mobiliar ....

după amortizare de 10* e 
Spese de fondare neacoperite

după amorttsare de 20* c 
Chec con to . . .
Chirie anticipată pe 1905 
Diverse conturi debitoare 
Interese de reeacompt anticipate 
Interese restante

1339-16
133 92
460-38

9206

jCor. b.
4117 06

290743 60
53707 —

5000 —

1205 24

368 32
100 —r-

93 33
51 19

441 90
49 90

Passiv
Cor. b.

care se va ținea Luni in 20 Februarie I90S 
st. n. la 10 oare Înainte de aineazi, in 
calul societății (Fabric, piața Kossuth 
6, et. I) spre a delibera următoarele

Obiecte:

lo
ur.

1. Constituirea adunării generale.
2. Constatarea d-lor acționari prezenți 

și a voturilor reprezentate, apoi deschide
rea adunării generale.

3. Raportul direcțiunei despre gestiu
nea anului 1904 și al comitetului de re
vizie, și concluz asupra lor.

4. Cenzurarea bilanțului anual și 
concluz asupra lui.

5. Concluz la absolutorul direcțiunei 
și al comitetului de revizie pe anul 1904.

6. Concluz cu privire la distribuirea 
profitului curat, din gestiunea actuală.

7. Pertractarea eventualelor propu
neri în sensul §-lui 18 din statute sau de 
sine stătătoare în senzul alineatului ultim 
din § 22 al statutelor.

8. Alegerea comitetului de revizie pe 
periodul 1905-1908.

9. Designarea organului oficios.

Timișoara-Fabric, 27 Ianuarie 1905.

Direcțiunea.

Debit

capitalizate și plătite după dep 
de reescompt

spese de cancelarie

Interese
Interese 
Salare 
Diverse 
Chirie
Competință de timbru
Amortizări : descriere din mobiliar

r
10°0 dare după interese de de 
Profit curat

descriere din spese de fond 
puneri

Dr. F. Mezin m. p. 
director executiv.

P. Rotariu m. p.

Subscrisul comitet de revizie am

Nr. 29 (1—1)

355877

Din capitalul social de 160.000 cor. rate 
incurs» .

Depuneri spre fructificare .
Câmpii reescomptate . . .
Contribuțiune de 10“|t după interesele 

de depuneri pe aem. II-lea 
Interese transitoare .
Profit curat .

Centul perderi și profit.

4148
1879
2300

503
1120
227
133

92
414

7436

78
12

11
50

92
06
88
20

18256 57

T i m i ș o a r a-F a b

D I R E 0

r

Dr. Tr. Putici

/. Plavoșin m.

in. p.

P-

100940
156923
87081

292
4203
7436

66
06
40

69
04
20

355877 54

Credit

Interese de escompt
„ după împrumut camb. hipot.
„ de lombard
„ după capital social depus

Proviziuni ....

ie, la 31 Decembrie 1904.

Ț I U N E A:

14448 08
1248 9y
276 04
673 50

1608 96

1825o: 67

Romul Ciugudean m. p. 
contabil.

P. Toader m. p,

JV. Micluța m. p.

Czdran m

examinat contul prezent al
tându-le cu registrele principale și auxiliare purtate în bună regulă, le-am afiat în consonanță și exacte.

Dimitri e Adam m. p. president. Ioan Pop m. p.

Ioan-JJrsulescu m. p.
Tipografia Carol Traunfellner,

bilanțului precum ți cel al venitelor ți sarcinilor, ți coufron

Eremie Mezin m

Lugoj.
Avram Blaș iu m. p.. , ea»


