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Duminecă a trecut Francisc 
Kossuth peste Rubicon. Primit de 
Maj. Sa Regele Ungariei în residența 
împăratului Austriei a petrecut 
Kossuth 50 minute în Burg-ul din 
Viena. Ca șeful coalițiunei opozițio
nale care predominează de prezeut 
situația parlamentară în Ungaria, 
precum și ca șeful opozițiunei rigide 
de drept public a întrat Kossuth 
în orașul împăratului Cum va fi 
părăsit acest oraș, cine poate spune ?!

Legenda despre intransigența 
«paișopt»-ului s’a spart. Și cei al 
căror credeu politic culminează în 
declarația emfatică, că «nu cedează 
din paișopt nimic», când e la adecă 
sunt gata să cedeze și să facă obiect 
de trafic din ceeace se credea, că 
este averea inatacabilă a tradiției 
moștenite dela guvernorul anului 
de reșmiriță.

Astăzi încă nu putem ști precis 
de au plecat toți ai lui Kossuth cu 
Kossuth pe panta traficării. Viito
rul apropiat ne va lămuri și în 
privința aceasta.

Fapt este, că în conștiința ma- 
rei responzabilități, ce apasă umerii 
lui în urma situațiunei creeate — 
așă zicând — fără voia lui, a tre
buit să cedeze Francisc Kossuth 
și să facă calea la Viena, care aduce 
cu c a 1 e a 1 a C a n o s s a ca ou cu ou.

Ce s’a petrecut Duminecă în 
cabinetul Maj. Sale? Nu știm. Pă
răsind Kossuth Burg-ul vădit emo
ționat, căci simțiă importanța isto
rică a audienței acesteia, s’a re
strâns a povesti jurnaliștilor cel 
asediau, că Maj. Sa moșneagul Rege 
arată bine și este în voe bună. Le-a 
mai spus cum este arangeat cabi-FOIȚA „DRAPELULUI’'.
Ornamentica națională.>

— Album artistic, reprezentând 284 bro
derii ți țesături după originale țărănești, întoc
mit din încredințarea comitetului Reuniunei 
agricole române» în Sibiiu.de Dim,. Comșa. -

— Dare de seamă —
De Poganello.

~~~ Foiță originală a «Drapelului». ZZZZ

III.
Toate artele cultivate de poporul 

nostru au caracter liniștitor, ași 
puteâ zice chiar elegie. Așă este 
muzica, dansul, poezia, așâ este orna- 
mentica poporală. Și e firesc să fie 
așâ.

Viața poporului e zbuciumată de 
suferințele seculare și e numai firesc, 
dacă în arta ce o cultivă caută re- 
creearea liniștei, căci rolul artei 
în viața popoarelor culminează tocmai 
în restabilirea echilibrului 
sufletesc. Aceasta ecatharza lui 
A r i s t o t e 1 și acesta e rostul artei 
peste tot.

Iar sufletul zbuciumat al poporu
lui numai în căutarea armoniilor poate 

netul de lucrare al Maj. Sale și 
cum a șezut unul și altul în de
cursul acestei memorabile audiențe. 
Dar despre ce s’a vorbit nu a con
fiat publicității nimic. Și asta no 
putem ghici nici din buna dispo
ziție a Maj. Sale și nici diD | 
adânca emoție, care a predo
minat pe Kossuth încă multă vreme 
după audiență.

Prietinii lui Kossuth pretind a 
ști una și alta. Pretind a ști. că 
Maj. Sa nu va pune piedeci nein- 
lăturabile în calea despărțirei eco
nomice între Austria și Ungaria, 
dacă această despărțire se va face 
cu învoirea deplină a ambelor părți 
ale Monarhiei prin corpurile lor le
giuitoare Pretind a ști, că Maj. 
Sa a rămas din cale afară surprins 
auzind despre sistemul electoral ac
tual din Ungaria și inai pretind a 
ști. că Maj. Sa ca soldat nici să 
audă nu vrea despre o eventuală 
despărțire a armatei comune.

Nu putem controla versiunile 
puse în circulație de prietenii po
litici ai lui Kossuth și nici nu e 
timpul acum a analiză caracterul 
acestor combinațiuni Destul de ca
racteristic este însă, că prietini po
litici de-ai lui Kossuth puD ase
menea versiuni în circulațiune, fără 
de a bate alarm că «paișopt»-ul 
este tradat.

Ar fi o problemă de tot grea 
în momentul de față a spune care 
este deosebirea între baza, pe care 
s’a pus la timpul seu Fr. D e â k, 
când «a împăcat națiunea cu Re
gele» și între baza, pe care se pune 
de prezent Francisc Kossuth peu- 
tru a mai face odată — precum 
spune însuși — același lucru

Fi-va mai cu noroc Kossuth 

găsi mult dorita liniște. Din toate po
poarele conlocuitoare la nici unul nu 
este desvoltat sensul pentru armonii 
în așă măsură ca la poporul român și 
asupra nici unuia nu au artele națio
nale o influență atât de liniștitoare ca 
asupra Românului.

Priviți ‘ la dansul Românului și d. 
e. al Maghiarului, ori Sârbului, Slo
vacului etc. Pe când cești din urmă 
ajung aproape la paroxism, pană atunci 
Românul păstrează aerul grav și serios, 
încât par’că dansează numai de dragul 
artei de dans.

Comparați muzica Românului cu a 
celorlalți. Pe când «mângăiosul» glas 
de tulnic transpune sufletul Românu
lui în o dulce reverie despre vremuri 
mai bune, pănă atunci acelaș glas de 
tulnic duce pe Maghiar la desperațiune 
mărginașă cu exaltarea. Aceeași notă 
transpiră șî din poeziile poporane. 
Deși trecutul poporului nostru e o 
lungă tragedie, totuși zadarnic vom 
căută tragedii în creeațiunile poporului. 
El toate le împacă. Chiar șl cruda 
moarte din mână de ueigaș apare (d. 
e. în «Miorița») în haina celei mai su
blime păci. Și rostul acestei note ele- 
gic-împăciuitoare zace în psihologia po
porului.

Nota aceasta predomină șl orna- 
mentica națională. Bine înțeles, eă la 
cusăturile și țesăturile, despre cari 
vorbim la acest loc, avem de a face 

decât Deâk sau nu, n’are haz să 
cercetăm acum, când totul ce se 
spune în publicitate nu sunt —- în 
cel mai bun caz — decât știri 
lansate tendențios pentru a sondă 
opinia publică sau chiar pentru 
de a-i detrage atenția dela lucru
rile ce se pregătesc.

Faptul pozitiv, de enormă im
portanță pentru cursul ce-1 va luă 
mersul lucrurilor în politica inte
rioară a Ungariei, este că de aici 
înainte n are să mai fie numele 
Kossuth pentru Viena un fel de 
«babau», cum a fost pănă acum. 
Dacă țeara nu se sperie de acest 
nume, de ce să se mai sperie Viena?!

Și acest fapt înseamnă un mare 
câștig, căci pune capăt unui joc 
frivol, care s"a comis pănă acum 
cu plan premeditat pentru a se
duce cercurile vieneze. Guvernele 
de pănă acum ale Ungariei de 
câte ori au voit să stoarcă ceva 
dela Viena — și politica lor a 
fost o lungă serie de stoarceri — 
totdeauna au amenințat, că dacă 
nu se face pe voia șoviniștilor, 
trece toată «națiunea» la............
«paișopt». Și Viena, care n’aveă 
idee clară despre acest «paișopt», 
s’a lăsat consecvent intimidată.

Să ne aducem aminte de soar- 
tea deputăției noastre meraorandi- 
ste. care s’a prezentat în primă
vara anului 1892 la Viena, având 
prospecte fondate de a fi pri- 
mită de Maj. Sa în audiență, căci 

azi nu mai este secret — chiar 
actualul ministru al externelor conte 
Goluchowski. care pe atunci 
eră ambasador la București, a in
tervenit pentru primirea acelei de- 
putațiuni. Când au simțit cercurile 
șo vi niște aceasta, a apărut în «Pe- 

numai cu ornamentica lineară și 
anume mai ales numai cu ornamente 
geometrice, deși — precum vom 
vedeâ îndată — aceste nu sunt creeațiuni 
direct geometrice, ci în mare parte ab
stracțiuni din ornamente vegetabilice și 
animalice, având ca motive obiecte din 
natura ce împresoară pe Român și de 
care se leagă Românul cu toată dra
gostea sufletului seu iubitor.

Dl Sigerus, Sas din Sibiiu, scri
ind*) despre Albumul artistic, arată ce 
mare importanță are ornamentica pen
tru constatarea originei și înrudirii po
porului și în grabă mare găsește, că 
ornamentica română, cât de străină 
față de ornamentica popoarelor cu 
care este înrudit, aduce în unele pri
vințe cu ornamentica .... egipteană- 
coptică și chineză.

N’am de gând să deschid polemică 
cu dl Sigerus, care de altfel scrie cu 
multă însuflețire și dragoste despre 
Albumul artistic, dar pentru mine este 
clar, că D-Sa a apucat pe cale greșită.

Se vor fi găsind motive analoage 
poate și la Chinezi — nu pot controla 
în grabă — dar a ne aduce în legătură 
de înrudire sau măcar și numai de 
convețuire istorică cu vre-o seminție 
chineză, este o teză atât de riscată, în
cât n’are haz nici ca glumă.

Românul și-a luat motivele din 
natura ce’l împresoară și le-a luat așă

*) Vezi «Tel. rom.» Foișoara din Nrul 9.

ster Lloyd», iperguvernamentalul 
organ al lui Max Falk, faimosul 
articol — bine înțeles inspirat de 
cercurile conducătoare șovin iste — 
care concludeâ în amenințarea, că 
dacă primește Maj. Sa deputăția 
Românilor............. trece întreaga
«națiune» la «paișopt».

Și amenințarea a prins. A doua 
zi după acest articol a comunicat 
șeful de cabinet al Maj. Sale, ba
ronul Braun, presidentului parti
dului național român, că Maj. Sa 
nu poate primi deputăția Ro
mânilor, și le-a recomandat să de
pună Memorandul în plic sigilat 
în cancelaria de cabinet..., ca — 
precum am văzut mai târziu — să 
retrimită cancelaria de cabinet prin 
guvernul maghiar și prin cornițele 
suprem al Sibiiului plicul ne- 
desfâcut la adresa presidentului 
partidului național român.

Evident că numai frica de «pai
șopt» a putut îndemuă cercurile 
vieneze la acest mod — zicem — 
neobicinuit de procedare față de 
o deputațiune, ce s’a prezentat 
la porțile Burgului în numele unui 
popor, care a dat probe nenumă
rate de credință și loialitate față 
de tronul Habsburgilor.

Am adus acest exemplu cras 
anume pentru a ilustră ce «ba
bau» eră pentru Viena numele 
«paișopt».

Acum s’a spart ghiața. Capul 
văzut al «paișopt»-iștilor, însuși fiul 
detronatorului de domnitor, urma
șul firesc și totodată și reprezen
tantul oficial al tradiției kossuthiste 
s’a prezentat în Burgul din Viena 
pentru a asigură pe Maj. Sa, că 
acest partid este — precum 9pune 
un comunicat kossuthist — cel mai 

cum le-a văzut cu ochii sei. Dejă nu
mirile diferitelor figuri cusute, bro
date și țesute ne arată originea lor. 
Am cules așă în fuga ochiului o serie 
de numiri — fără nici un sistem — și 
o simplă cetire a acestor numiri ne 
trădează originea modelelor.

Iată aici o mică colecție din numi
rile enumărate de dl Comșa : stea, pui, 
lingurici, căruț, spic, piciorul broaștei, 
strugurel, verme, puiul soacrii, gura 
șerpelui, calea morții, floare, floricică, 
mreajă, riu, cheiță, ciocănel, toiag, 
prescure, cruciuliță, ochi, mână, busuioc, 
trandafir, trandafirul mare, trandafirul 
întreg, pintenul, șearpele, cornul ber- 
becelui, picături, șerpoaică, vârtelniță, 
scaunul meșcioarii, gârbaciu, unghia 
caprii, floarea fragii, cheiță, potcoavă, mă
ciuca călugărului, floarea domnească 
(—garoafă), penițe, cârlig, măgheran, 
frunza viții (—de vie), bujor, băț cu 
muște, cană, clenci (creangă), feregă, 
păhărâl, unghia mâței, bănuț, frunzi- 
șoară, frunza ’n viie, străinele, trifoiu, 
rodașcă, cornul, muscă, muscuță, cor
nițe, cerb, cocoș, omidă, scărițe, ruja, 
cocoare, buburuz, ciur, roată, grebluță, 
cheia morii, creasta cocoșului, limba 
mâții, furcă, rudă, rozmaring, vârful 
bradului, vârful muntelui, cobilă, pup, 
punte, buzdugan, fluturel, grădinuță, 
cunună, furculiță, glugă, geană, căpriță, 
degete, dintișor, scânteuță, gândăcel, 

I ochiul boului, guriță, etc. ețc.

Sibiiu.de
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loial stâlp al dinastici sinului... în 
Ungaria.

Ceea-ce știe țeara de mult vor 
începe să înțeleagă acum și cer
curile vieneze, anume că «paișopt»-ul 
e pușcă goală, de care n’are 
să se teamă în mod serios 
nimeni.

S’a spart ghiața, dar s’a spart 
și legenda, iar noi mai puțin avem 
să deplângem această evoluțiune 
politică. Cu încetul tot trebue să 
se facă lumină și în Ungaria. Și 
învingătorii de azi mai mult vor 
regretă învingerea lor.

----------  :—: : ----------------

Alegerea dela Chișineu. La balota- 
giul, ce a avut loc Vineri la Chișineu 
între candidatul român I. Russu-Și- 
rianu și guvernamentalul Csukay, a 
reușit să fie ales I. Russu-Șirianu 
cu majoritate de 99 voturi. Russu a 
întrunit 1082 voturi, Csukay 983.

Credeul lui Kossuth. înainte de a 
plecă Kossuth la Viena în audiență la 
Maj. Sa, a scris un articol sub titlul 
«înaintea Regelui» pe seama zia
rului oficial kossuthist «Budapest . în 
acest articol zice Kossuth, că el ca pre
sident de partid nu poate reprezenta 
înaintea Regelui decât punctul de ve
dere al partidului; că partidul indepen- 
dist e tot așâ de constituțional, ca ori
care partid; că programul partidului 
independist nu conține nimic anti- 
d as tic. «Scopul ultim al partidului 
independist: independența de stat, ce e 
de realizat pe calea uniunei per
sonale, nu numai nu conține nici un 
principiu antidinastic, ci din contră co
respunde principiului dinastic istoric». 
Trecând apoi la altă serie de idei, zice 
următoarele:

«Ideile partidului independist posedă 
putere atractivă așa de intenzivă 
asupra vieței spirituale maghiare și 
exprimă din punct maghiar de vedere 
adevăruri așă de eterne, încât chiar 
cei mai puternici rivali politiei trebue 
să mărturisească, că acesteideifor- 
mează chiar și cele mai înalte 
dorințe ale lor și ei sunt despărțiți 
de noi numai prin aceea, că ei consideră 
aceste idei nu momentan realizabile 
și zic, că dacă aceste idei s’ar realiza 
înainte de un termin mai lung, această 
realizare — după părerea lor — n’ar 
fi priincioasă pentru țară. Dorința 
trăeșteîn inima fiecărui Ma
ghiar și numai în cumpănirea 
oportunității deviază păre
rile».

La finea articolului spune Kossuth, 
că «lozinca noastră este perzistența

Numirile aceste — dacă nici nu 
toate — arată mai presus de orice în
doială originea motivelor și Românul 
este atât de devotat naturii, în al cărei 
sin trăește, încât cu greu va fi avut 
trebuință de ochiul Chinezului, ca prin 
acest ochiu să vadă și înțeleagă sime
tria și armonia liniilor din natură.

Și numirile aceste ne arată șî că 
elementele ornamenticei sunt în mare 
parte de natură vegetabilică și anima
lică și numai în urma necontenitei sti
lizări și abstracțiuni — determinate 
prin gustul și tehnica lucrării — au 
devenit ornamente geometrice, precum 
am indicat aceasta șî mai înainte.

Spun aceasta ca să revindic c a - 
racterul original al motivelor or
namenticei naționale.

Tocmai precum în muzică și poezie 
nu este ertat să te lași numai decât 
sedus de omogenitatea sau chiar iden
titatea unor motive la concluzii despre 
influențe reciproce sau chiar împrumu
turi, căci tocmai precum mai mulți oa
meni între condiții anumite pot veni 
deodată și pe deplin independent unul 
de altul la aceeași idee, tot așă pot 
șî mai multe popoare pe deplin inde
pendent unul de altul, între condiții 
anumite, vedea și înțelege în ace
lași fel lucrurile din jurul lor.

Și în artă se manifestă tocmai fe- 
liul particular de a vedea și înțelege 
natura, căci — cel puțin în stadiul prim 
— este natura isvorul tuturor artelor. 

neschimbată pe lângă princi
piile noastre, moderațiunepa- 
triotică și circumspecție în ac
țiunea noastră».

Proces de presă. Ziarului «Liberta
tea» din Orăștie i-s’a intentat un nou 
proces de presă. Incriminată e poezia 
«Roata dela Belgrad». Acuzat e 
dl Iuliu V. Ioanovici, fostul redac
tor responzabil al «Libertății». Per
tractarea va avea loc Joi în 16 Febr. 
n. înaintea Curții cu jurați din Cluj.

Kossuth la Regele.
Ce mai eri alaltăeri părea imposi

bilitate, este astăzi fapt împlinit. Kos
suth a fost Duminecă la orele 11 
la Maiestatea Sa în, audiență în 
Burg-ul din Viena.

Audiența a durat 3 pătrare de oră. 
Nu încape îndoială, că obiectul au
dienței a fost situația politică și par
lamentară a Ungariei. Despre decur
sul audienței, despre propozițiunile lui 
Kossuth cătră Regele în scopul rezol
vării crizei parlamentare, ministeriale 
și de sistem, nu se știe nimic. Kossuth 
a păstrat cea mai adâncă discrețiune 
și celor vre-o 50 jurnaliști, cari s’au 
grăbit să ceară informațiuni direct 
dela Kossuth, nu le-a spus Kossuth ni
mic în merit, ci s’a mărginit la infor
mațiuni exterioare despre audiența 
senzațională.

Kossuth a sosit încă Sâmbătă 
seara la Viena însoțit de mai mulți 
aderenți ai sei și a descins la otel 
Bristol. E interesant și a dat anză la 
diferite faime faptul, că Apponyi 
n’a însoțit pe Kossuthla Viena, 
pe motiv că un fiu al seu e bolnav.

încă Sâmbătă seara a primit Kos
suth la otel epistola de Invitare la au
diență. Adresa eră scrisă în limba ma
ghiară, astfel:

Nagysăgos Kossuth Ferencz orsxăggyiUesi 
kepviseld urnak. Bees. Bristol-sxâlloda.

Despre audiența însăși Kossuth a 
dat jurnaliștilor următoarea informa- 
țiune:

«Despre decursul audienței natural, 
că nu pot spune nimic și numai la păr
țile exterioare ale audienței mă pot 
mărgini. La 11 ore m’a primit Maj. 
Sa, conducându-mă în odaia Sa de 
lucru un aghiutant. Trei pătrare de 
oră am fost la Regele, care a vorbit 
cu mine în ton foarte grațios, nimic 
n’a fost silit în vorba Regelui, ba pot 
zice, că Regele a fost în dispoziție 
senină».

— «în ce limbă a decurs conver
sația ?» — întrebă corespondentul de 
ziar.

— «Mai întâiu ungurește, apoi

Pentru știință poate fi obiect in
teresant a căută condițiile, din cari 
rezultă această înrudire de a ve
dea unele lucruri la fel, deși popoa
rele sunt cu desăvârșire deosebite și 
despărțite, așă zicând, în timp și spa
țiu, dar a căută îndată șî înrudiri fap
tice sau influințări reciproce îmi pare 
foarte greșit și primejdios pentru serio
zitatea scrutării știențifice.

Una din notele esențiale ale ca
racterului național al artei este tocmai 
modul de tot particular — zicem — in
dividual de a vedeă și înțelege lucru
rile din jurul seu. Aceeași natură in
spiră doar arta națională a fiecărui 
popor și totuși — în liniamente gene
rale — vede și înțelege fiecare altfel 
natura din jurul seu.

Am merge prea departe în cursul 
acestor reflexii, dacă am căută să sta
bilim condițiile psihologice ale acestui 
fapt constatat și recunoscut 
de estetica comparativă, dar voiu aduce 
ca exemplu polihromia națională, 
care se ține de obiectul ce-1 tractăm.

Dorul de armonie al poporului se 
afirmă șî în armonia de colori. Cău
tarea colorilor complementare este o 
trebuință senzuală a ochiului și e fapt 
cunoscut, că ochiul, dacă nu găsește 
aevea coloarea complementară, cre
ează i 1 u z i u n e a acelei colori, pentru 
a se liniști.

Popoare cari nu caută mângă- 
erea liniștirii în artă, nu caută 

franțuzește», răspunse Kossuth. 
«Regele, când am întrat, a venit dela 
masa sa de scris, înaintea căreia stă, 
câțiva pași spre mine, apoi a șezut 
lângă masa de scris. Eu încă am șe
zut pe un scaun, care se află lângă 
masa de scris. Regele eră îmbrăcat în 
uniformă de general. Au trecut 3 pă
trare de oră, Majestatea Sa s’a sculat 
și cu aceasta s’a sfârșit audiența. Mai 
mult, Domnule, nu pot spune».

Despre rezultatul audienței Kossuth 
a încunoștiințat telegrafic pe contele 
Albert Apponyi la Eberhard. Ap
ponyi a răspuns, că se va întâlni cu 
Kossuth la Pojon, pe când acesta se 
va rentoarce la Budapesta. Kossuth a 
plecat Duminecă după ameazi la Bu
dapesta.

Cercurile, cari stau aproape de 
Curtea din Viena, zic despre audiența 
lui Kossuth la Regele, că Regele a 
câștigat impresiune favorabilă despre 
Kossuth. Cercurile dătătoare de ton în 
Viena consideră această audiență ca 
un eveniment politic de extremă im
portanță.

Speranța lui Kossuth.

încă Sâmbătă seara a primit Kos
suth la Viena în otel Bristol vizita 
mai multor corespondenți ai ziarelor 
vieneze și le-a predat următorul ma
nuscript:

«Eu (Kossuth) am venit la Viena 
cu speranța, că Maj. Sa se va con
vinge, că în Ungaria nu există 
partid, care ar vrea să separe 
interesele țeriide interesele 
Casei domnitoare și că Ungaria 
ar putea deveni cel mai puternic 
stâlp al dinastiei, dacă nimic n’ar 
împedecâ această țară, de a se desvoltâ 
liber, urmând geniului seu. Dacă 
programul partidului indepen
dist s’ar putea realiza, ar în
cetă orice frecare între Austria 
și Ungaria și ar reînvia iarăși 
prietinia și iubirea, cari au legat 
poporul vienez cu Ungaria în zilele, 
când s’au revărsat zorile libertății».

JDela 33ocsa-montană,
9

Megere de primar. în 9 Febr. n. 
a avut loc în comuna Bocșa-montană 
alegerea antistiei comunale. Actul ale- 
gerei a fost condus de protopretorul 
cercual Iuliu Huszarek. A fost ales 
unanim primar al Bocșei-montane dl 
loan Marcu, învățător penzionat. Dl 
Huszarek a fost primul, care a gratu
lat alesului primar pentru încrederea 
deplină a populațiunei. Dl Marcu a 
răspuns, mulțămind și promițând, că 
va lucra din toate puterile pentru in
teresele comunei.
nici armonia de colori, ci cultivă cu 
predilecție colori și compoziții de co
lori stridente. Așă d. e. Maghiarul, 
care totdeauna are trebuință de exci
tant — în artă ca șl în politică — are 
slăbiciune pentru coloarea roșie, Sasul 
pentru vânăt etc. Românul, care își 
echilibrează sufletul prin efectul lini
știtor al artelor, nu are o coloare pre
dilectă, ci caută totdeauna armonia de 
colori și baza acestei armonii este toc
mai feliul cum vede el colorile 
curcubeului.

Faceți, mă rog, probe cu poporul 
nostru. întrebați-1 ce colori vede în 
curcubeu -- acest simbol al liniștirii 
divine după furtună — și vă va spune 
exact colorile cari constitue sinteza gu
stului național și din cari a rezultat 
în mod firesc treicolorul românesc.

Subliniez anume cuvintele «mod 
firesc», căci mulți presupun astăzi, că 
noi am împrumutat mândrul treicolor 
dela regatul României și consideră prin 
urmare plăcerea noastră pentru acest 
treicolor ca un fel de veleitate ireden
tistă. Dac’ar cunoaște istoria, ar ști, că 
comit un grozav anahronism presupu
nând așâ ceva. Steagul oficial al Ro
mâniei s’a născut în ora unirii princi
patelor (1859) din contopirea artificială 
a steagurilor Moldovei și Munteniei, 
pe când noi am avut treicolorul 
românesc cu mult mai înainte de 
unirea principatelor și l’am avut anume 
ca sinteză a gustului național secular,

In legătură cu această alegere, 
mai amintim — deși nu se ține strict 
la acest loc că în săptămâna trecută 
au mai fost aleși ca primari: în Vasiova 
Iosif Jur ca, în Ocna-de-fer Ion B o u- 
lescu, în Dognecea C. Mihailo viei, 
în Vermeș Paul Drago ne seu, în Iz- 
gar loan Canapu, în Iersig Albert 
J6 j ârt.

Adunarea generală a Casinei. 
Duminecă în 5 Febr. n. s’a ținut aduna
rea generală a Casinei din Bocșa- 
montană. După deschiderea adunării 
prin dl president Dr. Aurel Oprea, 
a prezentat dl secretar Lud. Gâspâ- 
rics raportul general al comitetului. 
Din acest raport extragem următoa
rele:

Numărul membrilor cu finea lui 
Decembrie 1904 eră 100, membrilor 
le-a stat la dispoziție în cursul anului 
expirat 24 foi, averea casinei e de 
6149 cor. 42 bani și anume: saldul 
cassei 266 cor. 42 bani, depuneri 1000 
cor., pretenziuni la membri 133 cor., 
valoarea mobiliarului și a bibliotecii 
4750 cor. Biblioteca Casinei conține 
840 opuri în 1100 volume. Mobilele și 
biblioteca sunt asigurate contra focu
lui la suma de 4000 cor.

Raportul a fost luat la cunoștință 
unanimă. Comitetului i-s’a acordat ab
solutoriul.

în fine a fost reales cu aclama- 
țiune comitetul vechiu și anume: pre
sident Dr. Aurel Oprea, v.-president 
Alex. Augustin sen., questor Dr. 
Cornel Petricu, bibliotecar Bela 
Novac, secretar Lud. Gâspârics, 
cassar Emil Kermpotich, membri 
în comitet: N. Antal, Iuliu Husza
rek, Alex. Blaschuthy, Dr. Petru 
B ori ova n, Dr. Zoltan Karsay, Dr. 
Stefan Godian, Geza Bene, revi
zori : Stefan Fa lbock, Petru K aff ka, 
Alex. Augustin jun. și Iosif Dzi- 
e s k a.

Informațiuni.
>

Parastas pentru Or. Liviu Marcu. Alaltă
eri s’a celebrat în biserica mare rom. 
gr. or. din Lugoj parastas solemn 
pentru odihna sufletului fericitului Dr. 
Liviu Marcu, fondatorul internatului 
român de elevi gimnaziști din Lugoj. 
A pontificat P. On. Dn protopresbiter 
Dr. George Popo viciu, azistat de 
On. dni preoți Iosif Te mp ea, Nicolae 
Bireescu și Ioan Str oca și de 
dl diacon Mihail Gașpar, precum șî 
de dl învățător George Jo andrea. 
Responzoriile le-au executat în cor 
școlari dela școalele elementare rom. 
gr. or. La parastas au fost prezenți 
toți școlarii, adăpostiți în internatul 
neuitatului fondator.

l-am avut ca imaginea curcubeu
lui văzut cu ochi românești.

Și faceți probe cu alte popoare și 
vă veți miră ce diferit văd ele culorile 
curcubeului. Eată deci, ce va să zică 
modul propriu particular al popoarelor 
de a vedeă și înțelege lucrurile din 
jurul lor. Căutați apoi în fizică ana
liza știențifică a colorilor curcu
beului și veți vedeă, că aceasta nu co
respunde pe deplin cu felul de a vedea 
al nici unui popor.

Vedem deci, că spiritul creeator al 
artei noastre naționale se adapă direct 
din intuiția naturei, așâ precum vede 
și înțelege Românul natura. Și pe 
acest motiv suntem pe deplin în drept 
nu numai de a consideră produsele 
acului și răsboiului femeei române ca 
produse originale românești, 
proprii ale noastre, ci suntem șî în 
drept a vorbi despre un gust ar
tistic particular românesc, de 
care — în mod necesar — va trebui 
să țină cont șî străinătatea, după ce va 
cunoaște produsele specifice ale acești;' 
gust genuin.

Și albumul artistic ne prezentează 
un mănunchiu bogat de produse ale 
gustului național românesc. Vrednic 
este deci acest album de a fi conside 
rat ca operă monumentală.
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T Iulian Jurca, tinăr lugojan de mare 
speranță, dedicat carierei comerciale, 
fratele redactorului nostru responzabil 
Dr. Cornel Jurca, a încetat Duminecă 
dimineața din viață în casa părintea
scă din Lugoj, în cea mai frumoasă 
etate, împlinind abia 26 ani. înmor
mântarea a avut loc eri după ameazi 
cu mare pompă. A oficiat P. On. D. 
protopresbiter Dr. George Popo viei, 
azistat de On. domni preoți Nicolae 
B i r e e s c u și Ioan S t r o c a și de 
dl diacon Mihail Gașpar. Responzo- 
riile le-a executat frumos și jalnic co
rul Reuniunei române de cântări din 
Lugoj. Trei cununi frumoase, una din 
partea familiei îndurerate, alta din 
partea familiei Hoban, a treia din 
partea familiei Paraschieviciu, au 
împodobit sicriul frumos. Public nu
meros românesc și străin, în frunte cu 
inteligența română, au petrecut pe re
gretatul defunct la ultimul loc de re- 
paos. Odihnească în pace și fie-i me
moria binecuvântată. Dumnezeu Prea- 
bunul să mângăe în durerea ei pe 
mult cercata familie.

f Adolf Menzel, cel mai mare pictor 
al Germaniei, a încetat din viață la 
Berlin în etate de 90 ani. Iată ce zice 
^profesorul Angeli despre Menzel: 
yCu Menzel a trecut din viață un ar
tist, ca șl care nu-i este dat lumei să 
aibă decât tot la 200 ani unul. Menzel 
eră unul din cei mai multilaterali pictori, 
ce au existat vre-odată, și pe fiecare 
teren singuratic a creeat opere perfecte .

Istoria bisericei Românilor din Dacia- 
Traiană. Dl G. M. Ion eseu licențiat 
în teologie, locuitor în București, str. 
Eminescu, 19, după muncă încordată 
de 11 ani prin diferite arhive și bi
blioteci pentru adunarea materialului 
bogat și prețios, a pus sub tipar pri
mul volum din «Istoria bisericei Ro
mânilor din Dacia-Traiană», op ilustrat, 
care va apărea în cel puțin șease vo
lume de câte 650 — 700 pagini. Această 
lucrare uriașe va cuprinde întreagă 
istoria religioasă a tuturor Românilor, 
începând cu originea creștinismului 
pănă în zilele noastre. Volumul, ce va 
apărea în curând, costă 10 lei pentru 
abonați și 12 lei pentru neabonați.

„Botanica poporală română44. Cetim în 
^Familia»: Distinsul nostru folklorist, 
dl Sim. FI. Marian, membru al «Aca
demiei române», lucrează la «Botanica 
poporală română», care va aveă exten- 
ziune de cel puțin 2 volume. Dl Ma
rian roagă pe cetitorii «Familiei» să-i 
dea mână de ajutor la compunerea 
acestui studiu de mare însemnătate 
pentru literatura noastră și să-i trimită 
tot felul de legende, datine și credințe 
despre plantele ce le vor fi cunoscute 
după nume. Locuința d-lui Marian e 
în Suceava, Bucovina.

Concert în Arad. Tinerimea română 
din Arad și jur arangează Joi la 23 
Februarie n. 1905 în sala mare dela 
«Ipartestulet», Erzsebet korut Nr. 16, 

Iconcert și petrecere dansantă în favo- 
Irul școalei române de fete din Arad, 
[sub presidența de onoare a dlor depu- 
Itați Dr. Stefan C. Pop și Dr. loan 
ISuciu. Prețul de intrare: de persoană 
l3 cor., de familie 7 cor. începutul pre- 
Icis la orele 8 seara. Suprasolviri niari- 
ptmoase se primesc cu mulțămită și se 
Ivor cuitâ pe cale ziaristică. Cassar: 
[Ludovic Fazecaș, Arad, Făbiân utca 7. 
I Serată muzicală în Cluj. Reuniunea 
l«S. Maria» a femeilor române din Cluj 
larangează la 23 Februarie n. 1905 Se- 
Irată muzicală împreunată cu dans, în 
Ifavorul nouei biserici din Cluj. Taxa 
Ide intrare: de persoană 3 cor., în 
Ifamilie 2 cor. Ofertele marinimoase se 
Ivor evita în publicitate și sunt a se 
ladresâ la casiera reuniunei, d-na E. 
IM a n d e a 1, strada Posta-kert u. nr. 4. 
I Decadența țerănimei. Datele statistice 
■oficiale despre proprietatea fonciară la 
Inoi în Ungaria ne prezintă un negru 
Itablou. Vedem anume, că proprietarii 
Imari de pământ se înmulțesc, pe când 
Iprqprietarii de mijloc și mici scad ne- 
lintwriipt sub greutatea sarcinelor de 
Itot felul. Din 36,800.000 jugăre cata- 
Istrale 13 milioane jugăre cat. sunt în 
Inânile proprietarilor mari (cari au 
■proprietate dela 1000 jugăre în sus), 
■n număr de 3977. 6 milioane jugăre 
Icatastrale sunt în mânile așa numiți- 
ior gentry, cari au dela 200—1000 

jugăre; astfel de proprietari sunt 
20.797. Va să zică mai mult de jumă
tate din pământul țerii e stăpânit de 
24.774 proprietari mari, pe când 2,771.009 
țerani stăpânesc abia 18 milioane jugăre 
catastrale. Contrastul e evident, dar 
înfricoșat. Cam jumătate din acești 
2,771.009 țerani stăpânesc numai petece 
de pământ sub 5 jugăre catastrale.

0 nouă afacere scandaloasă a contesei 
Montignoso. Nefericita contesă Montignoso, 
fosta soție a regelui Saxoniei, fugită 
mai anul trecut cu profesorul Giron, 
venită acum la Crăciun pe furiș în 
Drezda ca să’și vadă copiii, rentoarsă 
fără rezultat la Florența, — e iarăși 
eroina unei afaceri scandaloase și toată 
lumea, dornică de senzații, și-a îndrep
tat atențiunea iarăși spre Florența. Se 
svonește anume în cercuri largi, ba se 
știe pozitiv, că de 4 săptămâni contesa 
Montignoso are relațiuni de amor cu 
contele italian Guicciardini. Cartea 
saxonă a trimis la Florența bărbați de 
toată încrederea, ca să afle adevărul. 
După ce s'a constatat relațiunea scan
daloasă, reprezentantul curții saxone 
a primit ordin, ca pe mica princesâ 
Ana Monica Pi a, fiica contesei 
Montignoso și a regelui saxon, să o 
smulgă dela sinul mamei și să o re
aducă la Drezda. Altă urmare a afa- 
cerei scandaloase este, că contesa Mon
tignoso nu’și va mai vedea nici odată 
copiii, deși pănă acum aveă speranță 
mare, că va primi concesiune să-i 
vadă.

Tren fulger între Viena și București, 
în curând se va introduce pe linia 
Viena-Budapesta-București un tren ful
ger, care va percurge distanța dintre 
Viena și București în 20 ore, cu 5 ore 
mai puțin decât actualul tren expres. 
Noul tren va pleca din București la 
orele 10 seara și va sosi la Viena a 
doua zi seara ia orele 6.

Dela oficiul postai. Suntem rugați a 
publica, în interesul publicului, urmă
toarele: Direcțiunea poștală este infor
mată, că în timpul mai nou de mai 
multe ori s’a plâns publicul, că epistolele 
aruncate în cutiile de scrisori sunt in- 
manuate cu întârziere respective ajung 
ruinate în mânile adresatului, ba de 
multe ori nici nu se pot inmanuâ, pen- 
trucă scoțându-le din cutie se ruinează 
așa de tare, încât nu mai pot fi expe- 
date. Din experință s’a constatat, că 
pricina la aceasta e însuși publicul și 
mai ales singuratice firme, cari îngră
mădesc în cutiile de postă, atârnate în 
colțuri de stradă, tipărituri în format 
mare, cataloage de prețuri etc., în loc 
să le trimeată la cel mai apropiat oficiu 
postai: Urmarea este, că epistolele se 
strică, se ruinează, inmanuarea întârzie 
și în multe cazuri se ruinează țî con- 
strucția-automat fină a cutiilor de 
scrisori. Subscrisa direcțiune de postă 
și telegraf roagă deci pe această cale 
publicul, ca în cutiiie de scrisori — cari 
sunt acomodate numai pentru epi
stole și cărți poștale — să nu 
arunce tipărituri, cataloage de prețuri, 
ziare, etc. ci — în propriul seu interes 
— să trimită astfel de tipărituri, etc. la 
cel mai apropiat oficiu postai. Timișoara, 
4 Februarie 1905. Petheo, m. p. direc
tor de postă și telegraf.

Adunarea generală a «Bihorenei» din 
Oradea-mare se va ținea la 25 Febru
arie n. a. c. la 10 ore a. m. în localul 
institutului, și nu la 28 Februarie, cum 
am publicat greșit în nr-ul trecut din 
cauza unei erori strecurate în ra
portul ce ni-s’a trimis.

„Convorbiri literare", anul I se caută 
spre cumpărare. A se adresă la dl 
George Stețiu în Suceava, (Buco
vina).

Maghiarizarea gendarmiior de naționali
tate română. De câtva timp și-au ma
ghiarizat la noi numele vre-o 4—5 gen- 
darmi de naționalitate români. Se vede, 
că autoritățile șoviniste silesc pe gen- 
darmii români să-și maghiarizeze nu
mele. Acum avem un nou caz. loan 
Iancu (grozav nume în ochii șovi- 
niștilor. Nota Red.) gendarm în Boro- 
dul-mare, și-a maghiarizat numele în 
H u n y a d i.

Naufragiu. Vaporul «Resolution» în
cărcat cu porumb și piei a suferit pe 
Marea-Neagră naufragiu lângă comuna 
Tuzla de pe țărmul românesc. O parte 

din marfă a fost aruncată în mare. Pa
gubele sunt 1% milioane lei.

Bandă de falzificatori de bancnote. în 
Lipova și împrejurime s’a descoperit o 
bandă de falzificatori de bancnote. S’au 
falzificat bancnote de 10 și 20 coroane 
și falzificatele au succes așa de bine, 
încât greu le poți deosebi de bancno
tele veritabile. Gendarmeria caută fe
bril pe falzificatori.

Anunț administrativ.
Cu începere dela 1 Ianuarie 1905 

nu mai trimitem ziarul nostru decât 
acelor abonați, cari achită 
prețul de abonament înainte.

Pentru evitarea multor neînțele
geri mai amintim, că am sistat trimi
terea foii nu numai acelor abonați, 
cari au rămas in întârziere cu plata 
abonamentului in anul 19C4. ci și 
acelora, cari nu erau restan
ți eri, dar nu au trimis prețul de 
abonament pro 1905.

Și de aici încolo nu mai trimitem 
nimănui ziarul pe credit. Numai așâ 
putem pune capăt marilor încurcături 
ce ni-le produce «abonatul restanțier».

Să știe deci acei abonați, al căror 
abonament expiră cu 31 Ianuarie st. 
v. 1905, că dacă nu reînoesc la timp 
abonamentul, plătind înainte, nu 
li-se va mai expedia ziarul nostru.

Dare de seamă

despre centri buirile benevole făcute în sco
pul „zidirei școalei gr.-catolice- din Oravița- 
română.

I. P. S. Sa Dr. V. Hossa 60 cor., S. 
Baltescu 5 cor., deci

din Lugoj guma 55 cor.
IL Institutul „Oraviciana" 200 cor., 

Dr. Luaovic Mehes 70 cor., V. Poruțiu 
protopop 50 cor., Cornelia Strimbeia, pro
fesor 50 cor., Ion Bogdan, învățător 50 cor., 
Dr. Mihaiu Gropșian, advocat 28 cor., Dr. 
Petru Cornean, udv. 20 cor., Dr. loan Co- 
țiofafa, comisar montanistic 20 cor., Avram 
Bălin, econom 20 cor., Băhr Robert, mare 
proprietar 20 cor., Hermann Sparger, co
merciant 20 cor., Institutul „Oraviczai 
Takarekpenztâr" 20 cor., Ion Bibel, pro
prietar mare 10 cor., Dr. Fitz Pal, notar 
r. p. 10 cor., E. Gerubl, proprietar mare 
10 cor., Dr. Ioan Nedelcu adv. 10 cor., Dr. 
Feher Mano, adv. 10 cor., Vas. Mărginean, 
amploiat de bancă 10 cor., Orthmajer, pro
prietar mare 10 cor., Achim Iana, econom 
10 cor., Ion Sulea Bîzu, econom, 10 cor., 
Elisaveta Crașovan 6 cor., Forster Lajos, 
inspector suprem 5 cor., Institutul „Or. 
kereskedeltni Iparbank44 5 cor., Deutsch et 
Boli., p p-i .ri mari 5 cor., Knoblauch, 
apotecar o cor., Costa Cucu, măcelar 5 cor., 
Richard Seitz, ferar 5 cor., Krimitzky, 
paroh r. c. 2 cor., E. Tr. 2 cor., A. Mânu, 
neguțător 2 cor., Belgrader, neguțător 2 
cor., Goldstein, neguț. 2 cor., Ivaskovits, 
neguț. 2 cor., Alexa Perian, croitor 1 cor., 
Iustin Velcean, neguț. 2 cor., Dr. I. Bau
man, medic 1 cor., Ion Duma conptb. 1 cor., 
Mitru Pasule, celar 1 cor., Ernest Berger, 
otelier 1 cor., Demetriu Pocrean 1 cor., 
Pischl Fr., măcelar 1 oor., Albert Bergel, 
otelier 1 cor., N. N. 1 cor., deci
din Oravița-mont și rom. suma 725 oor. 60 b.

III. luliana Sabo recte Minoescu (107 
lei) 101 cor. 40 bani, Septimiu B. Mureșan 
recte Preda (100 1.) 95 cor. 26 b., Coriolan 
Popescu 20 1., Dumitru Moldovan 5 1., Dr. 
Valeriu Popescu 10 1., I. Rannec 5 1., Si- 
mion Popescu 5 1., O. M. 20 1., Pluvier și 
familia 20 1., Dr. E. Bian 10 1., Th. M. 
Statescu (100 lei) 95 cor. 26 bani.

Din România suma 291 cor. 92 bani.
IV. Fondul șoolastic și bis. gr.-cat 50 

cor., Demetriu Russu, protopop 10 cor., 
Vas. Leza, neguț. 10 cor., N. Beloane, neguț. 
10 cor., Maria Braia, propriet. 10 cor., Vas. 
Iorgovan, neguț. 10 cor., Simion Popa, neguț. 
8 cor., George Toma, neguț. 6 cor., Eva 
Stanca Bojinca, neguț. 6 cor., Iuliu Biro, 
înv. 6 cor., George Caiman, înv. 5 cor.. 
Iacob Beli a, curator 4 cor., Petru Popovici, 
notar 3 cor., deci

din Ticvaniul-mare suma 137 cor.
V. Iacob Stoian, mașinist 40 cor., N. 

N. 15 cor., Dr. Aurel Novac, adv. 10 cor., 
Dr. Tit Mălaiu, adv. 5 cor., Andreiu Tor- 
nya, adv. 4 cor., Traian Popescu, jud. r. 3 
cor., Ion M. Roșu, adv. 3 cor., A. Bobo- 

ronyi, proprietar maro 3 cor., Balanescu, 
proprietar mare 3 cor., Iustina Eremici 3 
cor., Martin Mogoș 3 cor., Ignatie Popovici 
1 cor., N. N. 1 cor., deci

din Biserica-albă turna 94 cor.
VI. Toma Stanca, neguț. 10 cor., Dr. 

Cotoț, medic 2 cor,, Costa Novacescu, 
otelier 2 cor., Pavel Frenț, econ. 1 cor., 
Iosif Roșu 1 cor., deci

din Cacova suma 16 cor.
VII. Dr. Alexandru Coca, adv. 20 cor., 

Dr. George Vodă, c. adv. 20 cor., Vițan, 
comerc 1 cor., deci

din Șasea suma 41 cor.
VIII Ion Petrovici, paroh gr. ort. în 

Ciclova r. 20 cor . Dimitrie Birăuț, redac
tor Bpes-.* 10 cor.. Institutul „Luceaferul1*, 

erșeț 30 cor, Institutul „Satmareana", 
Sein 3 cor_ Toader, preot gr.-ort. Șudano- 
veț 5 cor, deci 
iw oi/ente loeun sus înșirate suma 68 cor. 

Suma totală face: 1428 cor. 52 b.
Cu ocaziunea publicării prezente, din 

nou le exprim muițămit* noastră, dela po- 
P‘.rtu comune: bisericești, pentru marini- 
mosse.e contribuiri primite ca mai sus.

Ora vița, la 12 Februarie n. 1905.
Victor Poruțiu 
paroh-protopop.

Știri ultime.
Eri, Luni, a ținut comitetul «So

cietății pentru creearea unui fond 
de teatru» ședință plenară la Bra
șov și a decis să acordeze «Asocia- 
țiunei» 6000 cor. pentru construirea 
unei scene stabile în sala mare 
a «Muzeului național».

S’a decis să se cumpere dela 
erezii lui Ciprian Porumbescu 
dreptul de ediție al operetei națio
nale «Craiu nou» și să se tipă
rească pe spesele și sub îngrijirea 
Societății.

Absolvându - se stipendiatul de 
pănă acum al Societății, dl Zaha- 
rie Bârsan, s’a decis creearea 
duor stipendii noui pentru ti
neri, cari se dedică carierei arti- 
stice-teatrale.

In fine s’a decis a publică con
curs pentru premiarea duor piese 
teatrale originale românești.

Din piesele teatrale prezentate 
la primul concurs nu a obținut nici 
una premiu.

Proxima adunare generală se 
va țineâ la Sibiiu.Cursul pieței LugoJ-

JvE arfa 1
C?
§
£ g

b O 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 13 20
» de mijloc 40 12 80

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

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

Orez................................ 1- 48 —
Gris................................ 80 36 —
Arpăcaș . 70 48 —
Mazăre .... 90 48 —
Linte ................................ 85 56 —
Fasole .... 80 36 —
Mălaiu mărunt 70 36 —
Cartofi .... — 10 —
Fân prima calitate . — 9 —

» de mijloc — 8 —
Paie................................ — 4 —
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră . — 5 50

» de Petroșeni . — 4 —
Oloiu de rapiță — 96 —
Lumini de stearină — 1 08

» topite . . __ — 84
Săpun .... — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 12

» » » II. » — — 96
Unsoare de porc ,, — 1 52
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 96 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I.............................. — 15 —
«II............................... — 14 —
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yy IB o cssria
institut de economii și credit, ca societate pe aeții în SSocșa-montană.

i
I Activa

Domnii acționari ai institutului > 
de economii și credit ca societate 
pe acții «BOCȘA N A», se Invităj 
prin aceasta în virtutea §-lui 14 
din statute la a

I
I

Convocare.

i 
i

co-

IX-a adunare
generală ordinară,

care se va ținea Duminecă în 5 
Martie st. n. a. c. la 3 ore p. m. 
în localitățile casei proprii Nr. 65 
din loc.

OBIECTE:
1. Raportul direcțiunei și al 

mitetului de supraveghiere.
2. Stabilirea bilanțului și abso-! 

lutoriul.
3. Decidere asupra împărțirii pro-; 

fitului curat.
4. Exmiterea duor acționari pen

tru verificarea procesului verbal 
luat în adunarea generală.

5. Diverse.
în lipsa membrilor receruți, adu

narea generală în senznl §-lui 22 
din statute se va ținea în 19 Martie 
1905 st. n. la locul și timpul indicat.!

Domnii acționari, cari voesc a 
luă parte la adunarea generală în 
persoană sau prin plenipotențiați, 
în senzul §-lui 16 din statute sunt 
rugați a-și depune acțiile și even-; 
tual dovezile de 
inte de ținerea 
institutului.

Bocșa-mo nt., 

Nr. 41 (1—1). 
1972l|9O4. tkvi uzăm.

Ârveresi hirdetmeny.
A Iugosi kir. torvenyszek mint telek

konyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy a Stayer- 
lak Anninai takarek es elolegegylet vegre- 
hajtatdnak Mincsik Jânos orokdsei szkeusi 
lakos vegrehajtâst szenvedok elleni 1920 
kor. 68 fill, toke, ennek az 1900. evi mâjus 
ho 15 napjâtol szămitando 7 °/e kamatai, 150 
kor. 50 fill, meg nem âllapitott es ezennel 
27 kor. 60 fil.-ben megâllapitott ârveres 
keresi, valaminta meg felmerulendo koltse- 
gek behajtâsa vegelt, tovâbbâ az Oraviczai 
Nepbank 980 kor. tokes jâr.-bol âllo kover.e- 
lesenek îs vegrehajtâsi uton valo behajtâsa 
vegett Mincsik Jânos vegrehajtâs szen- 
vedonek a Iugosi kir. tdrve yszek mint 
telekkonyvi hatdsâga teruletehez tartozd 
Szkeus kozsegi 199 sz. tjkvben A. I. 2 4

I

pleuipotență îna-! 
adunării la cassaj

30 Ianuarie 1905.

Direcțiunea.

Cassa în numerar
Cambii excomptale 
împrumut hipotecar
Credite cambiale cu acoperire
Mobiliar ....
10*/, amortizare
Spese de renovare
20*e amortizare
Avanse de prot. și proces
Realități ....
Diverși debitori
Interese restante . ' .
Efecte ....

Cor. b.

2209 09
187146 85
55319 —

hipotecară 118641 —
91425

91-42 822 83
2687-40

537-48 2149 92
488; 27

18508; 63
5001 10
6427 20

11834 64

408548! 53

CONTUL BILANȚULUI

Capital de aeții .
Fond de rezerva
Fond diapon. pt. ev. perd.
Fond pentru binefaceri
Depuneri spre fruotificare 
Reescompt
Interese transitori
Dividende neridicate . 
Profit curat

Debit
1

CONTUL PROFITULUI ȘI PERDER1LOR

Interese la depuneri
Interese la reescompt .
Spese de cancelarie și porto
Salare ..... 
Tipărituri ....
Contribuție erarială și comunală . 
10°|# dare de interese la depuneri . 
Competințe de timbru
Amortizări 10°|0 din mobiliar 
Amortizări 2O°jo din spese de renov. 
Maree de prezență
Chiria localului
Profit curat

institutului .

12228 62
321 03
377 55

4720 10
107 08

2229 91
1222 86

42 74
91 42

537 48
528 _
500

13358 99

de eseompt . 
dela împr. hip. 
dela camb. cu acop. 
de întârziere .
de conto-curent 
dela efecte

. h ip

Interese
Interese 
Interese 
Interese 
Interese 
Interese
Proviziune, taxe de scris etc 
Chirie
Venit dela realități

1
Pasai va 

Cori?
1

l00000 
31013!

9
100 

241272 
18793 
3732
268 

13358

408548

18376 05
4728 22
8723 89

518 58
244 01
386 —

2012 30
1188

88 73

36265 78

Bocșa-montană, 31 Decembrie 1904. 
m p., casar. ,M. Popoviciu m.

George Brebena.r m. p.
Dimitrie Avram m. p.

Nicolae Vulpe 
S. Jurca m. p

Sirneon Jivoinoviciu m p., contabil 
Demetriu Prunes m. p

Nicolaus Nicolajevits m. p.
Alexa Balatescu m. p.

Boleau 
losif Jur ca

m
iu.

P-

P-

p„ director.

loan Tieran m. p.
Toma Soare m. p. 

Dr. Borlovan m. p.
Examinând conturile prezente și confrontându ie cu registrele principale și auxiliare le-am aflat în regulă.

A7c. Spinean m. p. Petru Jeremia m. p. Dr. Aurel Oprea m. p„ preș. Cori olan Zuiac m p. Stefan Rusu 
alatt felvett ingatlanbol bt illeto fele hâ- 
nyadot 428 kor. kikiâltâsi ârban egeszben 
es ktllon az egyidejflleg kibocsâjtott âr
veresi feltetelek ertelmebeu 1803 koroua 
kikiâltâsi ârban az

1905. evi mirez. h6 23.-ân d. e 11 t orator

res jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tando 90 nap alatt. es az ârveres napjătâl 
jâro o», kamataival szabâlyszern leteti 
kerveny mellett a iugosi kir. âllampenztâr 
mint biroi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolso reszietbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi felteteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hato-

m

Szkeus kozseghâzânâl megtartando nyilva- 
nos ârveresen a legtobbet igerone» »zukseg 
eset.en a kikiâltâsi âron aiul is el fog a adatni.

Arverelni kivănok tarcoznak banat 
penziil az ingatlanok kikiâltâsi aranak 20*, 
keszpenzben vagy dvadekkepes ertekpapir- 
ban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 
annak elbzetes biroi letet.be helyezeset ta- 
nusito szabâlysz. elismervenyt atszolgaitatni.

Vevo koteles a vet-elâr reszet az 
es 5 sorsz. alatt felvett ingatlanât 954 kor.. ârveres jogerore emelkedese napjatdl szâ- 
a szkeusi 616 sz. tjkvben A: I. 1 — 3 sor sz. | mitott 30 nap alatt, a mâsodik ; reszet 
alatt felvett ingatlanât 421 kor., vegre a ugyanazon naptol -^zâmitott 60 Ap alatt, 
szkeusi 517 szâmu tjkvben A. I. 1 sor sz. ’ a harmadik reszet ugyanesak az ârve-

es o sorsz. aiatt ieivett ingauanai xor. > ârveres jogerore em 
a szkeusi 616 sz. tjkvben A: I. 1 — 3 sor sz. | mitott 30 nap alatt,

Cârti si reviste )
Intrat» la r»dacția diarnUi ,.Drap»lul“ 

Am primit:
Carte de rugăciuni ;i cântări bisericești, 

întocmită cu binecuvântarea P. S. Sale 
idlin’ Episcop N. Popea, de Dr. Petru 
iBarbu. Caransebeș, 1904. Tipografia 

----- : și librăria diecezană. Prețul: broșată 
x*1. srS.80

’•pe hârtie foarte fină: broșată 1 cor. 
) legată 3—20 cor. Cuprinsul: Datonnțelr 

vieții religioase-morale ale creștinului 
dreptcredincios, rugăciunile dimineții 
rug. Sf. Liturghii, rug. la Sf. Mărturi
sire, rug. la Sf. Cuminecătură, rugăciu
nile mesei, rug. Vecerniei, rug. spre 
somn, felurite rugăciuni, cântări biseri
cești, cântece de stea și colinde.

vagy a biroi kikiildottnel megtekinthetok. 
, Az elrendelt ărverest a fobetetiil szol-
gaid Szkeus kozseg 199. 616. es 617.. sz. 

! tjkv. C. lapjân feljegyezni rendeli.

Lugosou, 1904. evi decz. ho 31-en.

Bagyik
kir. tszeki biro.Nr. 43(1-1)

azkeusi 517 szâmu tjkvben A. I. 1 sor sz.

Cu stimă înștiințez pe P. On. public, că am primit prăvălia de mobile și mașini de cusut a firmei Iziclox
și mutăndu-o.în colțul palatului, zidit în piața Isabella, al institutului de economii și credit «POPORUL», voiu continuă afacerea 
sub firma împrotocolată în mod legal

Sternlicht Man6
în depozitul meu se pot căpătă tot felul de mobile moderne dela cea mai simplă până la cea mai scumpă, precum și 

mărfuri de tapetărie necesare.
Mi-am pus ca principiu comercial, să câștig încrederea P. T. publicului prin serviciu solid, eftin și prompt.
Pentru promovarea comodității publicului, m’am hotărît să țin magazin stabil de mobile moderne și de cele mai fine, ca mo

bile de mahagoni, de nuc, de arțar și sper, că dacă P T. publicul cumpărător mă va sprijini, nu va mai fi nimenea silit sâ meargă 
în străinătate pentru procurarea astorfel de mobile.

/Zo Cfnuma’ ee'e ma' bune pentru mașinele mele de cusut iau responzabilitatea de-
vllUollll WC le UI plină pe timp de 10 ani. Singur la mine se pot căpăta mașini de cusut din «Prima 

de cusut «Gritzner» (Drezda), Singer, cu suveică 
Pe seama industriașilor servesc cele mai bune mașini de

Cu distinsă stimă,

STERNLICHT MANO.

ffflașini de cusut 4P
fabrică maghiară de mașini de cusut», precum și renumitele mașini 
rotundă, .Zezxtral-ZEBo’b'bixi, Vibratnig-Shutle, Zilinder, etc. 
specialitate.

Bucuros ofer catalogul prețurilor pentru mobile și 
mașini de cusut.

Atelier propriu de reparat mese, tapete, mașini de 
cusut etc. Nr. 35 (2—2)

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

letet.be

