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Mane, Vineri, se întrunește pen
tru primadată noua dietă. Va fi 
însă numai ședință consti
tuantă, după care se va ajurnă 
pană la deschiderea ei solemnă 
prin mesagiu de tron, căci me
sagiu! de tron nu se poate face 
până ce nu este un guvern, care 
în virtutea constituțiunei să răs
pundă pentru conținutul mesagiului.

Va să zică nn poate fi vorba 
de deschiderea faptică a se
siune i noui a dietei până ce 
criza de cabinet nu este rezolvată. 
Fiind actuala criză de cabinet în- 
binatâ cu criză de partid și de 
sistem, nu poate fi vorba de con
stituirea unui nou cabinet, până ce 
nu se găsește o soluțiune — fie și 
numai de caracter tranzitor — 
pentru celelalte două crize

Procesul de lămurire pare a fi 
pornit — deși în mod foarte ciu
dat — în privința noului raport de 
partide în dietă. Coaliția opozițio
nală, înjghebată pentru combaterea 
guvernului la alegeri, sa constituit 
și ca coaliție politică die
ta lă, care reclamă ca noul guvern 
să se constitue din sinul ei. Ști
rile ultime ne și anunță, că șefii 
acestei coalițiuni lucrează la un 
program de guvernament, program 
care să unească la lucrare comună 
diferitele partide ce alcâtuesc acea
stă coaliție și care în mod firesc 
apoi are să servească și ca pro
gram al guvernului, dacă succede 
a constitui un guvern din sinul 
coaliției.

Rezultatul acestei coalițiuni este, 
că partidul guvernamental de pănă 
acum rămâne singur și izolat. La 
tot cazul e interesantă întrebarea 
a ști. că ce se va alege din acest 
partid — dedat a sta tot la pu
tere — dacă va reuși contele An- 
drâssy să netezească calea unui
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tfermecătoria.
Poveste orientală.

De

I. Lazarus.
= Traducere pentru «Drapelul». =

De Nițu.
Muzaffer Effendi, marele vezir al 

califului, eră rău dispus. Nici el nu 
știă de ce. Când marele vezir însă eră 
rău dispus, atunci toată casa lui eră 
în doliu.

Treisprezece sclavi au jucat azi 
ătuta, fiindcă au cutezat a sta în ca

lea stăpânului rău dispus; muerile lui 
favorite fugiau încoace și încolo cu 
ochi lăcrămați, deoarece fură respinse 
cu grobianități din partea stăpânului, 
pe care voiră a-1 consolă; bucătarul 
căută un cuiu potrivit, de care să se 
spânzure, și eunucul șef voi să se 

cabinet din sinul coaliției opozițio
nale Mai firesc ar fi — ceea-ce 
proclamă Tisza — ca partidul să 
treacă în opoziție și să-și prime
nească șirele ca partid opozițional. 
Grosul partidului se compune ÎDsă 
din mameluci și multe a văzut Un
garia pănă acum, dar mameluci... 
în opoziție nu ! Și nici nu va vedeă. 
Care cum va putea, va dezerta 
Dacă după vremuri au putut spri
jini pe Bânflv. Szell. Khuen. Tisza, 
de ce să nu poată sprijini acum pe 
Andrăssv sau Kossuth. Numele doar 
nu impoartă. Lucrul de căpetenie 
este să se încălzească la razele bine
făcătoare ale puterii- Elementele 
serioase ale acestui partid însă, tre- 
bue să treacă cu Tisza in opoziție!

Mai puțin știm ce atitudine vor 
observă în situația uuuă deputății 
naționaliști, cari nu aparțin nici 
partidului căzut dela putere și nici 
coaliției opoziționale Negreșit vor 
îormâ un grup de tot separat în 
dietă și nu vor întârzia — după 
constituire — a lămuri opimunea 
publică asupra atitudmei lor. Pănă 
atunci însă nu ui-se dă să facem 
combinațiuni.

Deocamdată stă In planul prim 
coaliția opozițională și faptul, că 
Maj. Sa a ascultat pănă acum numai 
statul șefului acestei coalițiuni, do
vedește, că și la Viena s’a acceptat 
ideea contelui Tisza, auume de a 
formă viitorul cabinet din sinul 
coaliției, care a eșit biruitoare din 
alegeri.

Misiunea contelui Andrâssy 
pare a fi deci, în urmare, a sondă 
pe șefii acestei coalițiuni și a orienta 
pe Maj. Sa, că între ce condițiuni 
se poate formă cabinetul din sinul 
coaliției opoziționale. Și tot în acest 
scop a fost ascultat Fr. Kossuth 
de Maj. Sa.

Succede-va ori nu va succede a 
formă un asemenea cabinet, nu pu- 
arunce în Bosfor, și abzise de acest 
plan numai fiindcă nu știă înnotă.

Afară de medicul curții sale nime
nea nu avea voie a stă în odaia, unde 
Effendi se svârcoliă pe perinile de mă- 
tasă, și numai din când în când apărea 
câte-un sclav, spre a aduce stăpânului 
ceva beuturi recoritoare, ori spre a fi 
de ajutor medicului. Afacerea asta a 
ținut cam o jumătate de zi, pănă reaua 
dispoziție a marelui vezir s’a agravat 
atât, de tare, cât își alungă șî medicul 
pe ușă afară. Doctorul eră de altcum 
deprins cu toate amabilitățile lui, dar 
ca însuși Effendi să se dimită a-1 călcă 
în picioare, aceasta era ceva nou în 
praxa lui medicală.

«Dacă tu, câne de doctor, nu mă 
scapi de rău înainte de a înseră, mâne 
dimineață spânzuri 20 urme deasupra 
pământului», bubul Effendi și spre în
tărirea spuselor lui, aruncă nargileaua 
după medic.

Ușor de spus. Doctorul se vedeă 
dejă spânzurat, căci de unde să ia el 
mijlocul, cu care să vindece reaua dis
poziție a vezirului! Nu-i vorbă, el știă 
prescrie praf contra rupturilor de oase, 
alifii contra zgârciurilor de stomac, știă 

tem ști. Dar nici nu ne impoartă 
deocamdată.

Momentul important și pentru 
noi este, că prin această nouă for
mațiune de partid se creează posi
bilitatea. ca și în dieta din Buda
pesta să se introducă sistemul 
schimbului de partide de guver- 
nament

Până acum a domnit anomalia, 
că numai un singur partid, așa zi
sul partid «libera », eră considerat 
ca partid de guvernament și toate 
crizele de cabinet sau petrecut 
exclnziv în sinul acestui par
tid. Diu sinul aceluiași partid — 
in care rămânea ministrul căzut 
— se înălța noui ministru. Și par
tidul trecea, ca și fotoliul, dela un 
ministru la altuL

Evident că 'tarea aceasta nu 
pnteă corespunde adevăratelor po
stulate ale constituționalismului 
parlamentar. A fi guvernamental 
a devenit tocmai așa meserie, 
ca și a fi agent de cafea ori pau- 
tofar. Iar opoziționalismul părea 
un sport, care unora se permiteă, 
iar altora — d. e. Românilor — 
simplamente li-se interzicea.

Partidul dela putere eră arânda- 
șul pe timp nelimitat al puterii 
publice, iar mamelucii constituiau 
așă zisul beneficiu de inven
tar, cum sunt la o moșie boii și 
trăgătorii peste tot.

Despre aceea ca partidul să 
cadă dela putere și ca altul 
să-i îee locul, nici vorbă n’a pu
tut fi pănă după ultimele alegeri.

Acum deabeă vine îu combinație 
închegarea unei noui formațiuni de 
partid, capabile de a luă frânele 
guvernului în mână. Și prin acea
sta s’a creeat posibilitatea, ca și 
în dieta din Budapesta să se In
troducă sistemul schimbului de 
partide de guvernament.

Zicem anume, că numai posi
bilitatea s’a creeat, căci fiind 
pune piastre și fierbe tot felul de beu
turi pentru damele haremului. Dar pen
tru dispoziția rea ? Acest morb lipsiâ 
din calendarul lui.

Medicul mergeâ trist prin parcul 
palatului, când îl strigă cinevă din- 
tr’odată :

— «Setam aleilcum,') pașa doctor!»
— « Vța-aleikum el setam*)*, ră

spunse acesta.
— «Ce ție? Doară lumina artei me

dicale are însăși lipsă de medic, ori 
doară s’a întunecat soarele, grație 
domnului teu?».

— «Amândouă, Ali-Hassan! Dom
nul și stăpânul meu e rău dispus și 
dacă în astă sară nu-1 scap de acest 
rău, dimineață îmi pierd pământul de 
sub picioare!».

— «Inschallah ! ’) Altceva nimic ?»
— «Lasă gluma, Hassan! Ajută și 

așă nu-mi poți».
— Dar de cumvă?».

— «Hm! 1000 de dinari ași da ace
luia, ce mi-ar prescrie un recept folo
sitor !»

') Pace ție!
’) Șî ție!
3) Cum va vrea Dumnezeu!

toate stârtle parlamentare din Un
garia apucate pe povârniș, se poate 
foarte ușor — la ceea ce și tinde 
coaliția — ca ajungerea la putere 
a coaliției să nu fie altceva decât 
înlocuirea arândașului vechiu cu un 
arândaș nou în așâ mod, ca nici 
in viitor să nu fie în opoziție 
u 11 partid capabil de guver
nament. Și în acest sens avem 
să și înțelegem tendența coaliției 
îndreptată spre nimicirea actu
alului partid guvernamental 
și izolarea totală a contelui Tisza, 
ca nici Tisza și nici rămășițele 
partidului seu de până acum să nu 
poară formă simburele unui al doi
lea partid de guvernament în Un
garia.

Fie însă cum va fi, mersul care 
l-au luat lucrurile, trezesc și răs
pândesc șl în Ungaria convingerea, 
că ceea-ce se poate în alte țeri cu 
regim constituțional, se va puteâ 
azi-mâne și în Ungaria.

Și dejă introducerea principiului 
«cestui schimb de partide de gu- 
vernament trebue să aibă o in
fluență binefăcătoare asupra con- 
știenței cetățenești, care cu timpul 
trebue să se emancipeze de 
sub epitropia rușinoasă de 
pănă acum.

Și dacă din actuala criză ar 
rezultă numai această emancipare, 
putem fi foarte mulțumiți cu mer
sul lucrurilor.

———-------

Proces de presă. Procesul «Tribu
nei» din Arad pentru articolul «Aten
tatul comitatului contra noastră» va fi 
pertractat la 4 Martie n. 1905 înaintea 
curții cu jurați din Oradea-mare.

Situația.
în toiul crizelor, ce frământă viața 

politică a Ungariei, a devenit tot mai 
iminentă chestiunea deschidere! 
dietei. Pănă în momentul din urmă 
s’a luat ca sigur, că dieta nu va fi

— «Adă mâna! Bun! Tu ’mi nu
meri 1000 de dinari și eu îți curez pe 
Effendi al teu».

— «Cum vei face?»
— «Vei ști după aceea. Acum hai 

colo în chioșc, împrumută’mi caftanul 
și turbanul teu și am să’ți țin locul».

După o jumătate de ceas sta Aii 
Hassan, în costumul doctorului, la 
marele vezir, care, pe înserate fiind, 
nu’l putu cunoaște.

— «Ce mai vrei iară, mă doctor 
nebun, lasă-mă în pace! Mâne ești 
spânzurat!» zise el cătră presupusul 
doctor.

— «Vreau să te scap de rău, dom
nul meu!»

— «Tu? Ar trebui să fii un ferme
cător, să poți face acest lucru».

— «Șl sunt. Ia din medicina asta 
și te faci sănătos».

Zicând aceste scoase din buzunarul 
hainei sale o turtă paehetată frumos, 
și din massa aceea brună întunecată 
rupse o bucată și o întinse marelui 
vezir.

Acesta o luă hezitând și neîncre
zător, dete mai întâiu unui sclav o 
bucată să mânce în prezența lui, și,
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deschisă pănă la constituirea noului 
ministeriu. Pentru a exoperâ amâna
rea deschiderei a șî fost Tisza Luni 
în audiență la Maj. Sa și se susținea 
cu pozitivitate, că Regele a aprobat 
amânarea.

Partidele opoziționale au ținut 
însă cu tărie la deschiderea și consti
tuirea dietei deja acum, la timpul pre
scris, 17 Febr. Atât contele Andrâssy, 
cât și Francisc Kossuth au intervenit 
la Tisza pentru deschiderea neamânată 
a dietei noui. Tisza, neavând încătrău, 
a dus afacerea înaintea consiliului mi
nisterial spre deliberare, și consiliul 
— de voe, de nevoe — a consimțit ca 
dieta să fie deschisă și să se 
constitue deja mâne, Vineri.

Mâne deci kossuthistul Iosif AI a- 
darâsz, ca president de etate al die
tei, va deschide dieta, dar nu cu Me
sagiu de Tron, ca de obiceiu, ci prin 
un simplu rescript regal de deschidere, 
în ședința următoare va urmă preda
rea mandatelor de deputat, după exa
minarea cărora deputății vor fi împăr- 
țiți prin tragere la sorți în clase. Abeâ 
Luni sau Marți va urmă apoi alegerea 
presidentului, a vicepresidenților și a 
comisiunei economice. Alegerea celor
lalți funcționari și a celorlalte comi- 
siuni se va face numai după constitui
rea ministeriului. ** ♦

Cu mare interes privește lumea 
politică ungară la conferența co
mitetului executiv al opoziției 
coaliate, conferență ce are loc astăzi. 
La această conferență Kossuth va 
face raport despre audiența sa la 
Regele, iar comitetul executiv își va 
preciza punctul seu de vedere referi
tor la criza parlamentară și ministe
rială. Rezultatul acestei conferențe este 
deci de mare importanță pentru modul 
și timpul de rezolvare a crizei.

Contele Iuliu Andrâssy — chiar 
cu considerare la conferența aceasta — 
și-a amânat noua sa călătorie la Viena 
pănă după conferență.

Probabil azi la orele 5 d. m. pleacă 
Andrâssy earăși la Viena, ca din 
nou să facă Regelui reprezentațiune 
despre rezolvarea crizei.

Foile opoziționale află de foarte 
probabil, că contele Andrâssy va 
fide astădată încredințat cu 
formarea cabinetului.

Se svonește, că Regele a invitat 
și pe dep. Emeric Hddossy, guver
namental, la Sine în audiență.

Criza din Ungaria
în camera imperială din Viena.

Marți s’a continuat în camera im
perială din Viena desbaterea bugetului. 
Oratorii au atins și criza ministerială 
și parlamentară din Ungaria, expu- 
nându’și punctul lor de vedere. Mini
strul president Gautsch încă a luat 
cuvântul în chestiunea aceasta impor
tantă și enunțiațiunile lui sunt remar- 
deoarece acesta nu căzu mort, mâncă 
șî el.

— «E bună! Ia mai adă !» comandă 
apoi Muzaffer pseudomedicului. Iar 
după ce a mâncat întreagă turta, sări 
repede în sus, căzu în grumazii lui Aii 
și’l învârti nebunește prin casă, apoi îl 
lăsă, că’l vedea obosit, și strigă scla
vului dela ușe:

— <Să vină toate femeile. Sunt 
vindecat, prin ăsta iată!» Dar acela, 
pe care voi să’l arate, dispăruse; în 
locul lui sta adevăratul doctor și priviă 
mirat Ia domnul și stăpânul seu. Acesta 
însă n’a observat schimbarea rolurilor. 
El voia numai să știe, ce bucată fu 
aceea, care prin gustul ei cel bun i-a 
redat buna dispoziție?

— «Ai mâncat ciocoladă, domnule, 
care ți-a dat-o sclavul teu».

— «Așa dară nu a fost farmec?»
— «Nu, farmecul zace în calitatea 

ei. Ia zilnic din ea, și pe viitor te va 
păzi Allah de rele dispoziții!»

Doctorul primi pentru recept 1500 
dinari, dar Ali-Hassan tot așteaptă încă 
să i-se numere cei 1000 dinari. 

cabile, dată fiind importanța lor deci- 
zivă asupra modului de rezolvare a 
crizelor din Ungaria.

Dep. Hagenhofer (centru) zice, 
că dacă casa imperială și-ar fi împlinit 
datorința, de mult ar fi putut fi regu
lată chestiunea pactului între Austria 
și Ungaria. Această afacere trebue re
gulată. Lozinca noastră va fi: «Sau 
un pact echitabil pentru am
bele părți sau separația eco
nomică!» Cum stau astăzi relațiunile 
în Ungaria, abia se poate presupune, 
că se va puteâ realiză un pact durabil.

Ministrul president luând mai târ
ziu cuvântul, clarifică mai intâiu relațiu
nile din cameră zicând: «Primele 
urme ale capacității de lucru în cameră 
au influințat ca o ploaie caldă de pri
măvară și au deșteptat în populațiune 
mii și mii de dorințe și speranțe, la 
cari de mult a renunțat, dar pe cari 
totuși le-a pus la inimă».

Referitor la raportul între Austria 
și Ungaria declară ministrul president, 
că «se va mărgini la prezentarea punc
tului de vedere austriac. Guvernul 
austriac stă pe baza comunității, 
care e fixată legal în pactul din 
1867. își ține de datorință să executeze 
loial toate afacerile încheiate între 
Austria și Ungaria. Dacă însă s’ar 
dovedi, că executarea acestor afaceri 
comune e legată de noui condi- 
ț i u n i, sau căinstituțiunicomune 
sunt atinse (atacate) în mod esențial, 
sau că e desfășurată însa-și chestiu
nea comunității, atunci guvernul 
austriac în deplină înțelegere cu par
lamentul și cu întreagă opinia publică 
va ști apăr â ener gic i n ter esele 
austriace. Camera poate fi convinsă, 
că noi în această chestiune n u n e vo m 
mărgini la vorbe. Dar prima da
torință a guvernului este, să intervină 
energie pentru poziți unea de mare 
putere a Monarhiei, care este rezul
tatul unui proces istoric de mai multe 
secole, pentru care a decurs lupta pe 
o miie de câmpuri de bătaie și care a 
fost recunoscută din toate părțile ca 
necesitate».

el a Sebeșul-săsesc.
~ Amănunte dela alegerea de .deputat dietal —

Cetim în «Tel. rom.» următoarele 
detalii dela această alegere celebră:

Sebeș, 8 Februarie n.
Lupta între cele două partide, a 

dlui Dr. Lemenyi și a dlui Hieronymi, 
a fost înverșunată și deamnă. Româ- 
nașii noștri erau însuflețiți de idealul lor 
și pentru candidatul lor Dr. Lemenyi, 
și cât a fost ziua, dela 8 ore dimineața 
pănă la 7 ore seara, piața Sebeșului 
în continuu a resunat de: «Să trăiască 
Lemenyi și «jos cu Ieronim». Bieții au 
romanizat pe dl contracandidat, pe care 
și’l închipuesc ca pe un decăzut al 
nostru.

Câteva zile înainte de alegere, pri
marul orașului a poftit la o întâlnire 
pe unul din conducătorii români. Dân- 
du-i-se întâlnirea, primarul l-a întimpi- 
nat astfeliu: «Dle, am o misiune neplă
cută; sa’ți comunic următoarele: dl 
comite suprem m’a însărcinat să Vă 
comunic, ca nu cumva să votați cu can
didatul național, că Vă perdeți congrua. 
Dacă însă Vă veți reținea dela vot, 
chiar și cercetarea introdusă deja con
tra d-voastre pentru protestul contra 
proectului de lege Berzeviczy, se va 
sista. Dl protopreto.- încă are însărci
narea să comunice aceasta dlor preoți 
din cerc».

Românul i-a răspuns: «Eu nu m’am 
făcut preot pe congruă. Biserica și 
școala română n’au existat și nu s’au 
susținut pănă acum prin întregire dela 
stat. Dacă pentru asta s’a dat congrua, 
ca să ne vindem biserica și națiunea, 
a d......  sa fie. Suntem deciși ia toate».

Primarul schimba fețe și nu știa 
încătro să deie. Românul însă a schim
bat lucrul spre glumă și i-a zis: «Ei, 
bine, dle primar, pentru asta m’ai che
mat? Eu credeam că pentru altceva 
m’ai chemat!»

Primarul: «Pentru ce altceva?»
Românul: «Eu credeam, că mă 

chemi să'mi spui: Noi, Sașii am fost 
destul deasupra, am făcut tot ce am 
vrut, pănă acum tot noi am ales depu

tat pe cine am voit, acum Vă lăsăm să 
alegeți pe cine voiți d-voastră». Tablou.

Primarul încercându-se să zimbească 
a putut zice numai atâta:

«Dar asta nu se poate, dle, din 
principiu ; cu încăpăținații ăștia de Sași 
nu poți vorbi astfel, pănă ce ei știu că 
în listă sunt în majoritate».

*
Alegerea eră în toiul ei. A urmat 

la votare un Român, care numai la 
Bobotează se întorsese din America, 
în lista care zăcea pe masa presiden
tului sas, eră notat, că Românul e 
absent în America, și nu va putea veni 
la votare.

Venind Românul la vot, presiden- 
tul a zis «nu ești d-ta, că N. N. e în 
America». Bărbatul de încredere a 
răspuns: «acesta e, că s’a rentors»; 
iar Românul năcăjit că i-se dispută 
dreptul a strigat răstit: «eu sunt dle, 
am venit dela America numai pentru 
alegere».

Presidentul a înghițit un nod.
Aceasta s’a mai întâmplat cu un 

American de ai noștri, când s’a pre
zentat la votare.

♦
Atât erau Românii de însuflețiți, 

și siguri de învingere, încât credeau 
că Dumnezeu va face minuni, lăsându-i 
să birue șî peste majoritatea numerică 
din lista contrarilor. însuflețirea li-a 
mai potențat-o șî următoarea întâm
plare: coborându-se din sala de alegere 
un alegător sas — cu locuința în Si- 
biiu — pe trepte a fost lovit de apo- 
plexie și a căzut la pământ. Românii 
numai decât au zis: «vedeți, Dumnezu 
nu le ajută, acesta a venit din Sibiiu, 
ca să voteze contra noastră, iar Dum
nezeu l-a pedepsit». Iar mulțimea din 
piață strigă: «Trăiască Dr. Lemenyi» 
și «jos cu Ieronim».

* •
Eră mare bucuria Sașilor și mai 

ales a presidentului de alegere, când 
vedea, că vr’un Român nu se prezen- 
tează la votare, la rândul când urmă 
după listă. însă a rămas decepționat, 
dupăce a văzut, că fiecare Român, în 
care mai eră puțină scânteie de suflet, 
s’a prezentat la alegere, chiar șî bol
navii și ologii.

La cetirea listei comunei Răhău au 
lipsit Românii fruntași Teodor și George 
Vulc. Bucuria Sașilor, pentrucă învin
gerea lor cu atât eră mai sigură. Dar 
și atunci au rămas opăriți, pentrucă 
după 5 ore seara — în ora de înche
iere iată se prezentează vrednicii Ro
mâni, aducând cu patul șl pe tatăl lor, 
pe nonagenarul și bolnavul Teodor 
Vulc sen., supranumit «bogatul», care 
la întrebarea: «cu cine votezi?», a ve
nit să răspundă cu glasul dreptului 
Simeon: cu Dr. Lemenyi». Sașii la 
priveliștea aceasta încântătoare nu 
știau ce să facă, încătro să deie, și pre
sidentul numai atât a putut zice cătră 
fiii bătrânului: «dar șî pe bătrânul 
l-ați adus?», iar unul din ei i-a răspuns 
românește: «șî — iar dacă îmbulzeala 
ar fi fost prea mare, și nu am fi putut 
străbate pe ușe, am fi spart coperișul 
și l-am fi slobozit în casă, ca să Vă 
spună ce vrem noi».

*
întâmplarea aceasta a umplut de 

frică și spaimă pe Sași, că acum pierd 
lupta. Deci fuga și ei după neputincioșii 
și ologii lor. Dar nu li-s’a sfetit. Du- 
cându-se să iee din pat pe octogenarul 
Huttern (românește Hotor), care abia 
își mai târăiâ sufletul, corteșii fuga 
să-l îmbrace și să-l ducă la urnă. Bă
trânul însă i-a dat de minciună, și în 
mânile lor, pe când îl îmbrânciau, și-a 
dat sufletul. A treia zi l-au dus la cele 
vecinice.

Românii mai vârtos strigau: «Tră
iască Dr. Lemânyi — jos cu Ieronim!»

Alegătorul.

Evenimentele din Rusia.
Ideia păcii și ideia constituționa

lismului prind tot mai mult teren în 
Rusia. în toate clasele sociale rusești 
dominează credința, că peste 2 săptă
mâni va fi conchemată adunarea 
națională (Semsky Sobor) pentru 
a luâ la desbatere reformele necesare. 

Atâta e sigur, că Țarul în decursul 
convorbirei ce a avut-o cu Tolstoi 
jun. a declarat, că nu e în contra 
convocării «Semsky Sobor »-ului, ba 
află necesară această convocare, dar 
nu e acum timpul ’ potrivit, ci când 
vor permite împrejurările. Dar când 
vor permite împrejurările? în privința* 
aceasta dă deslușire însuși Țarul zi
când: «Eu sunt destul de optimist 
să cred, că noi vom reuși să termi
năm cu succes răsboiul. După 
răsboiu vor urma reformele pe bază 
sănătoasă, convocându-se totodată o 
adunare de reprezentanți naționali».

După alte versiuni ministrul Witte 
face dejâ pregătirile pentru convocarea 
adunării naționale, pe care el însuși o 
va presidă.

Din diferite centre militare rusești 
se anunță, că pregătirile de răsboiu 
stagnează și răsboiul va înceta, în- 
datăce armata rusă își va perde orice 
speranță de victorie. De altfel lupta 
dela Sandepu e considerată chiar în 
cercuri rusești ca o dovadă despre 
imposibilitatea vreunei victorii rusești.** ♦

Adunarea generală a societății im
periale tehnice rusești a votat o rezo- 
luțiune, prin care cere convocarea 
unui congres panrusesc pentru studia^ 
rea chestiunei muncitorilor. La con
gres va trebui să fie reprezentată 
munca însăși, apoi capitalul și știința.*

* . *Turburările și grevele continuă în 
orașele provinciale. în Kiew rezervi
știi, transportați acolo cu trenul, au 
comis la 12 Februarie n. mai multe 
jafuri și au ucis un polițist. O sotnie 
de Cazaci a pușcat asupra rezerviști
lor și a ucis 18 rezerviști.

în Opotska au fost împărțite în 
casarme mai multe p roci a m a ți un i 
socialiste, în cară e condamnat gu
vernul și sunt provocați soldații să nu 
mai meargă pe câmpul de răsboiu.

în Kutaitz s’a început greva cu 
spargeri de laterne și de ferestri. Au 
avut apoi loc ciocniri cu poliția. Un 
polițist a fost ucis. 40 oameni, între 
cari 10 studenți gimnaziști, au fost 
arestați și predați justiției.

în Varșovia s’a întâmplat la 11 
Februarie o nouă ciocnire cu armata.. 
Cinei muncitori au f o st răniți.

în orașul D o m b r o w a din ..Polo- 
nia-rusească 20 muncitori înarmați au 
luat cu forța din minele Casimir ale 
societății pe acții din Varșovia 8 pa
chete cu dinamită în greutate de 
250 funți.

La Varșovia au fost arestați 
Duminecă 600 greviști.

In ciraiteriui din L o d z (Polonia- 
rusească) au fost înmormântați în 13 
Febr. 144 oameni, uciși cu ocaziuneu 
ultimelor turburări. 200 răniți zac in 
spitaluri. în Sosnowice au fost în
mormântate în 14 Febr. 44 victime.

Numărul muncitorilor greviști uciși 
în Varșovia pe timpul turburăriloi 
e de 1600, numărul răniților e 6000. 
în Lodz au fost uciși în zilele din 
urmă 60 muncitori greviști.

Informatiuni.
T loan V. Russu, canonic metropoli

tan în Blaj, a răposat în Domnul Sâm
bătă în 11 Februarie 1905 la orele 6‘. 
seara, în al 79-lea an al etății și al 50-lea 
al preoției. Osemintele reposatului au 
fost înmormântate Luni în 13 1. c. la 
orele 3 d. m. în cimiteriul bisericei pa
rohiale din Blaj. Pe defunctul îl de
plâng: Dr. Octavian Russu, ca fiu, 
Emilia Russu n. Dr. Rațiu, ca noră 
Fie-i țărâna ușoară și memoria bine
cuvântată !

întâlnire de domnitori. Ziarul italian 
«Corriere della Sera» anunță, că îm
păratul Germaniei Wilhelm va face 
la primăvară o călătorie pe Marea- 
Mediterană și atunci va conveni la 
Neapole cu regele Italiei Victor 
Emanuel. Acestei conveniri i-se 
atribue, deja de acum, mare impoi 
tanță politică.

Fidanțare. Dl Vasile Stan, profesor 
la seminariul «Andreian» din Sibiiu, 
s’a fidanțat la 30 Ianuarie v. 1905 cu 
dșoara Anița V i d r i g h i n din Reșinar; 
Felicitările noastre.
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în loc de cunună peritoare. Din inci
dentul trecerii din viață la cele eterne 
a regretatului tinăr Iulian J urca, mai 
mulți maeștri români din Lugoj au 
contribuit câte ceva și au adunat suma 
de 12 cor., cari se vor depune, în loc 
de cunună peritoare, la «Fondul pen
tru ajutorarea meseriașilor lipsiți». Bine 
fac măestrii noștri că la asemenea oca- 
ziuni și în aceste grele timpuri se gân
desc la binefaceri, în loc să arunce 
banii pe cununi peritoare.

Petrecerea Casinei române din Caranse
beș. Societatea română de lectură din 
Caransebeș arangează Mercuri în 16 
Februarie (1 Martie) 1905 petrecere 
dansantă, cu cotillon, în localitățite 
otelului «Pomul vede». în fruntea comi
tetului aranjator se află preș, dl Const. 
Bur di a, secretar Ionel Moldovan, 
cassar Dr. George Labonț. începutul 
la orele 8'/,. Prețul de intrare : de fa
milie o cor., de persoană 2 cor. Invi
tările servesc ca bilet de intrare.

„Reuniunea română de înmormântare 
din Sibiiu“ și-a ținut la 5 Febr. a 5-a 
adunare generală sub presidiul direc
torului Reun. P. L ucu ța. Din rapor
tul general al direcțiunei extragem 
următoarele: în anul 1904 au avut loc 
în sinul Reuniunei 15 cazuri de moar
te. Urmașilor decedaților li-s’a solvit 
ajutorul statutar, laolaltă 1799 cor. 50 
bani. Cu totul a avut Reuniunea dela 
înființarea ei 60 cazuri de moarte, pen
tru cari s’au solvit ajutoare în suma 
totală de 6686 cor. Din această sumă 
s’au reținut însă 10% pe seama <Asi- 
lului», ce se va înființa pentru orfanii 
și neputincioșii români din Sibiiu. în 
1904 s’au primit 35 membri noui. Ave
rea Reuniunei e de 4584 cor. 5 bani, 
fondul «Asilului» de 1212 cor. 28 bani, 
laolaltă 5796 cor. 33 bani, cu 1214 cor. 
6 bani mai mult ca la finea anului 1903. 
Atât despre raportul direcțiunei. Mai 
amintim: 1) că adunarea generală a 
autorizat direcțiunea să caute o grădină, 
în care se va ridică mai târziu «Asilul» 
proectat, și să o cumpere; 2) Emilian 
Mihu econom în Cincul-mare, văzând 
foloasele reuniunilor de înmormântare, 
a înființat cu multă trudă o asemenea 
reuniune și în Cincul-mare, câștigând 
deja la început 302 membri; Reuniunea 
din Cincul-mare s’a inactivat la 27 Nov. 
1904.

Concert și teatru în Oravița-rom Reu
niunea rom. gr. cat. de cântări «Con
cordia» din Oravița rom. arangează 
Duminecă în 19 Februarie st. n. 1905, 
sub conducerea d-lui loan Bogdan 
învățător, concert și reprezentațiune 
teatrală cu următorul program : a) Con
certul. 1. Vorobchievici: Cântece de 
lume, cor bărbătesc. 2. T. Popovici: 
«Primăvara», cor mixt. 3. I. Mureșan: 
«Doina», cor bărbătesc. 4. T. Popovici: 
«Cucuie peană galbănă , cor bărbătesc. 
5. V. Magdu: «Nușca la fântână», cor 
mixt, b) Teatrul: «P e a t r a din casă», 
comedie cu cântece într’un act de V. 
Alecsandri. După reprezentațiune ur
mează dans. începutul la orele 8 seara.

Afacerea contesei Montignoso. Se știe, 
că regele Saxoniei -- după ce s’a 
adeverit, că fosta lui soție contesa 
Montignoso are relațiuni intime cu 
contele italian Guicciardini — a trimis 
pe consilierul Korner la Florența cu 
porunca să ia pe fiica sa Ana Monica 
Pia din mânile contesei. Korner s’a 
dus la Florența și a provocat pe con
tesa să predeâ copila. Contesa a zis, 
că nu dă nici odată copila. Korner 
atunci a aruncat iritat documentul re
gal la picioarele contesei. Contesa l-a 
ridicat și i-l-a aruncat lui Korner în 
Obraz zicând: «Lasă-mă ’n pace, eu 
nu mai sunt princesă de Coroană, nu 
mai sunt nici princesă ori arhiducesă, 
ci o femee simplă, de compătimit». 
Korner n’a avut ce face. A intervenit 
la guvernul italian să-i dea putere 
armată, ca să răpească cu forța pe 
mica princesă Ana Monica Pia. Gu
vernul italian, în înțelesul legilor ita
liano, a refuzat ajutorul cerut. Astfel 
Regelui saxon Fridric August nu-i re- 

Lmâne decât să ducă afacerea pe tere
nul justițiar.

Politeța admiratului Togo. Un școlar 
gimnazist din Viena, însuflețit pentru 
victoriile Iaponezilor, a scris după ca
pitularea Portului-Arthur o scrisoare 
lui Togo, felicitându-1 călduros și ru- 

gându-1 totodată să-i trimeată Togo 
mai multe mărci poștale iaponeze, ca 
să-și completeze colecția. Cine ar fi 
gândit, că Togo se va interesă de 
epistola băiatului vienez ?! Nici chiar 
băiatul n’a sperat răspuns. Dar poli
teța Iaponezilor s’a dovedit și de 
astădată în mod classic. Togo a răs
puns la epistola școlarului, i-a mulță- 
mit pentru felicitare și i-a trimis și o 
mică colecție de mărci poștale iapo
neze bine alese. Bucuria băiatului nu 
aveă margini. Mândru ca un erou, 
aduse mărcile la școală și le arătă co
legilor, cari au fost cuprinși de mirare 
și invidiau pe fericitul lor coleg.

Proxima serată a tinerimei române 
din Lugoj va aveă loc Duminecă, 
seara în pavilionul otelului «Concordia-.

Demonstrațiune pentru Gorki. în teatrul 
german din Praga a fost Luni repre
zentată piesa «Azilul de noapte» de 
renumitul Maxim Gorki, care zace 
acum în temniță la Petersburg. Tea
trul a fost plin. După fiecare act pu
blicul s’a sculat și a făcut lui Gorki 
ovațiuni furtunoase. La cuvintele din 
piesă «Trebue respectat omul» au ur
mat aplauze frenetice timp de mai 
multe minute. Deoarece eră teamă de 
demonstrațiuni șî mai mari, sumede
nie de detectivi fuseseră trimiși în 
sală.

Blajul pentru Brad. La «Fondul Dr. 
Iosif Hodoș» înființat la gimnaziul 
public român gr.-or. din Brad, cu scop 
ca din venitele lui să se dea ajutoare 
profesorilor dela acest institut la tipă
rirea de manuale și scrieri literare, la 
ținerea de prelegeri și dizertațiuni, la 
întreprinderi de excurziuni știențifice, 
cari se vor publică îu anuarul gimna
ziului, — a incurs diu Blaj suma de 
JUU cor. Intre couu-ibuenp se află Iu- 
nius Brut Hodoș, fnul fer. Dr. Iosif 
Hodoș, Dr. Iuliu Maniu, adv. cu câte 
200 cor., Ioan F. Negruțiu prof, cu 100 
cor., Dr. Aug. Bunea, Stefan Pop, ca
nonici metrop., G. Bărbat, protopresb., 
A. C. D. cu câte 50 cor., Ioan M. Mol
dovan, prepozit, Simeon P. Mateiu, 
canonic metrop., G. Muntean, dir. prep, 
câte 30 cor., Ga vrii Precup, prof., I. 
Maior cu câte 20 cor. și alți fruntași, 
conștii ce va să zică a dâ profesorilor 
dela institutele noastre culturale posi
bilitatea să fie ia înălțimea chemării lor. 
Lista completă se va publică la timpul 
seu. Laudă și recunoștință 1

«Luceafărul'. Am primit nr-ul 3 (1 
Februarie v. 1905) al frumoasei re
viste române «Luceafărul» din Buda
pesta. Sumarul acestui nr. este urmă
torul: Stefan Cacoveanu: «Eminescu la 
București în 1868 9»; Mihaiu Sado- 
veanu: «Semnul de primejdie»; Victor 
Bontescu : «Doină» (poezie); Lia: Dom
nișoara Doctor»; Alfa: «Taina»; Dr. 
E. Dăianu: «Artemie Andereo»; «Cro
nică și notițe»;«Dări de seamă și no
tițe literare»; «Posta Redacției»; Ilu
strații: «Eminescu la 19 ani»,«Artemiu 
Andereo», «vicarul Tit Bud», «Casa 
parohială din Siget», «Răsboiul» de 
Fr. Stuck. Abonamentul: ediția de 
lux 20 cor. pe an, ediția mai simplă: 
12 cor. pe an, pentru învățători, preoți 
săraci și studenți 7 cor. pe an. Re
dacția și administrația: Budapesta IV, 
Str. Zoldfa, 7.

Biserică arsă. în ziua de Bobotează 
a ars total biserica rom. gr.-cat. din 
Rusul-de-jos. Administratorul parohial 
din Rusul de jos și Rusul-de-sus (u. p. 
Apanagyfalu) Ioan Nagy face apel la 
inima publicului românesc să contribue 
cu cât îi va lăsă inima, pentru a se 
putea edifică biserică nouă în locul 
celei arse.

Familie neobicinuit de fructiferă. Un 
țăran american Dunville a dat de min
ciună pe presidentul Statelor-unite Ro
osevelt, care se teme, că Americanii 
de baștină scad repede și că America 
va fi peste câteva sute de ani împo- 
pulată numai cu străini. Dunville e om 
de 43 ani, soția sa de 38 ani, și au 
avut pănă acum 27 copii, din cari 25 
trăesc. Din cei 27 copii tot câte 3 s’au 
născut gemeni. Va să zică în familia 
lui Dunville au fost numai 9 nașteri, 
dar fiecare naștere a fost binecuvân
tată cu 3 copii. Așă cevâ mai rar.

Dragoste... motiv de crimă și sinucidere. 
Sublocotenentul Ioan Leiden frost 
(reg. 66 de inf.) iubiă mult pe fata, de 

18 ani, a profesorului Kovaldczy 
din Pojon. Ofițerul eră dejâ logodit cu 
fata, dar nu se puteau cunună, neavând 
ofițerul cauțiunea prescrisă. Voia deci 
să iasă din serviciul militar, ca să se 
poată căsători, dar părinții fetei i-au 
fis să mai aștepte, pănă’și va câștigă 
un oficiu sigur pe cariera civilă. Mirele 
n’a mai voit însă să aștepte, ci i-a spus 
fetei să fugă cu el. Fata n’a cutezat să 
ia parte la această aventură periculoasă. 
Atunci mirele în desperarea sa a ucis 
pe fata cu un glonț de revolver, apoi 
s’a sinucis. Tragedia s’a întâmplat Luni 
în Pojon la locuința fetei.

Cătră toți economii! Prăvălia mare 
de semințe Edmund Mauthner din Bu
dapesta a scos — precum aflăm — din 
vigoare, în urma tendenței slabe, pre
țurile introduse pentru semințe de tri- 
foiu roșu (trifoiu de Știria) în catalo
gul principal din 1 Ianuarie a. c. Pre
țurile sunt aeum următoarele: Nr. 4. 
Prima primissima 95 coroane, Nr. 4-a 
supraprima 93 cor., Nr. 4-b prima 92 cor. 
per 50 kilograme. Aceste 3 calități po
sed cea mai mare curățenie și cea mai 
înaltă putere de încolțire. E în de 
obște cunoscut, că firma Mauthner nu 
aduce în circulație nici trifoiu roșu ita
lian, nici american și că lipsa de mă
tase a trifoiului roșu liferat din partea 
firmei e verificată prin plumbuirea ofi
cială a «stațiunei reg. și imp. de con
trolare a semințelor». Această reducție 
de prețuri află în cercul economilor 
mare recunoștință, pentru-că ea ofere 
o nouă dovadă, că Mauthner ține tot
deauna în vedere interesele economilor.

Nr. 44 (1—1)

0 nouă bombă. Acum a treia oară 
s’a aflat pe «Plaee de la Republique» 
din Paris o bombă de dinamită. De 
astădată bomba a explodat. Chiar în 
momentul critic treceă pe la locul de 
explozie un tramway. Din fericire nu 
s’a întâmplat catastrofă mai mare. Nu
mai păzitorul liniei a căzut jos in 
urma presiunei violente a aerului și a 
suferit grave rane interne. Încolo nu 
s’a întâmplat nimic. Cine a pus bomba 
pe stradă nu se știe.

Condamnări la moarte. Tribunalul din 
Serajewo (Bosnia) a condamnat la 
moarte pe țăranul Ivan Dropulici, 
care a jefuit biserici. — Curtea cu ju
rați din Briinn a condamnat la moarte 
pe țăranul Iosif Hayek, care ’și uci
sese soția. Condamnatul a trimis îm
păratului petiție de agrațiare. Maj. Sa 
l-a agrațiat resp. a schimbat pedeapsa 
de moarte la 20 ani temniță.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Cuvânt <le slăvire lui Ștefan 

cel Mare, Domnul Moldovei, de loan 
Kalinderu. Conține, între altele, dis
cursul dlui I. Kalinderu, presidentul 
Academiei române, rostit în ședința 
solemnă a Academiei române cu oea- 
ziunea serbării centenariului al 4-lea 
dela moartea lui Stefan cel mare.

♦

Patruzeci de predici populare, de Iuliu 
Scriban, licențiat în teologie. Ploești, 
1904. Un volum de 260 pagini 8°. Se 
află de vânzare la librăria Ciurcu, 
Brașov. Trimisă franco costă cartea 
1 cor. 70 bani.

VARIETĂȚI.*
Producțiunea vinului din lume. 

în toată lumea se produce o cantitate 
de 123 milioane hectolitri de vin, astfel: 
Suedia cu 700.000 htl. ; Grecia cu 800.000 
htl.; Statele-Unite cu 1,100.000; Argen- 
tinia cu 1,500.000; Turcia cu 1,800.000 
htl.; Germania cu 2,100.000; Bulgaria 
cu 2,300.000; Rusia cu 2,300.000; Chili 
cu 2,500.000; România cu 2,700.000 htl.; 
Algeria cu 3,666.000; Franța cu 
39,883.783; Italia cu 34,000.000; Spa
nia cu 16,600.000; Austro-Ungaria cu 
7,113.000; Portugalia cu 480.000. După 
cum vedem producțiunea cea mai mare 
o are Franța și apoi vin țările mai 
mari ca Italia, Spania și A.-Ungaria. 
România dă și ea o bună cantitate de 
vin și de calitatea superioară. Cifrele 
producțiunei variază într’un mod foarte 
simțitor pe fiecare an.

Leac contra influenței, Când în 
1890 a grasat influența în toată Eu
ropa, n’a rămas cruțată nici comuna 
Madretsch din Elveția. în comună erau 
3 fabrici de oroloage și o fabrică de 
cutii pentru oroloage. Din lucrătorii 
primelor 3 fabrici s’a bolnăvit mulți și 
au murit câțiva. în fabrica de cutii de 
oroloage din contră nu s’a bolnăvit 
nimenea. Căutându-se motivul acestui 
fenomen interesant, s’a constatat: în 
fabrica de cutii de oroloage se folo
sește terpentin, care încălzindu-se eva
porează. Muncitorii inspiră aer plin cu 
vapori de terpentin și prin asta sunt 
scutiți de infuență. De atunci încoace 
se pune totdeauna în fabrica amintită 
terpentin pe sobă, ca să evaporeze, 
și n’a obvenit nici un caz de influență. 
Acest mijloc se poate folosi și în lo
cuințe. într’un taler amesteci terpentin 
cu apă, pui talerul pe sobă, ca terpen- 
tinul să se încălzească și să evaporeze, 
în freest mod ești scutit de influență. 
Se'nțelege, că aceasta trebue făcută la 
timp, înainte de a te îmbolnăvi.

Cwsil pieței Li [0I-
XdZ arfa.

e3 f
at s

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 —
i Mâlaiu mărunt .... 70 36 —
Cartofi........................................ — 10 —
Fân prima calitate .... — 9 —

» de riiijloc .... — 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 —
Zăliar........................................ — 96 —
Vin................................................ — 80 —
Spirt I............................................... — 15 —
«II............................................... — 14

Reuniunea regn, ung. Kneipiană
2>r. med. flscfifte

medic-director

al institutului Bilz de primul rang dela 
Drezda-Radebeul.

Prelegeri din domeniul modului de cură natural

în sala mare a otelului «Concordia» 
din Lugoj.

Prima prelegere în Lugoj, Duminecă In 19
Februarie st. n. d. m. la orele 4:

Die Krankheiten der Verdauung, 
ihre Verhlitung und Heilung.

A doua prelegere Luni în 20 Febr. St. n.
seara la orele 7 :

Gicht und Rheumatismus, die 
VerhUtung und Heilung derselben,

A treia prelegere Marți în 21 Febr. st. n.
d. m. la orele 4: Numai pentru dame.

Dis Frauenkrankheiten
und deren Heilung,

Stalul I cor. 2, stalul II cor. 1. 
Intrare 50 bani.
Bilete se vând la librăria Coloman 

Nemes și seara la cassă.

HOchst wichtii far Kranke und Gesnnde.
Excelente Vbrtrăge iiber die neue Heilweise.

- NaHrheilHe mi Luft-Licht-Kur. -



„fToporut, institut de credit și economii, societate pe acții în JBugoj.

Convocare. Activa, Bilanț pe anul IV, 1.904 Pași i a

Domnii aeționari ai institutului de cre
dit și economii „Poporul8, conform dispo
ziției §. 19 din statute se invită la a

IV-a adunare 
generală ordinară,

oara sa va ținea în 27 Februarie 1905 
la 3 ora p. m. în localul institutului.

ORDIN EA DE ZI:

Cassa .... 
Cassa de păstrare poștală. 
Monete .... 
Escompt
împrumuturi hipotecare
Cont curent
Casa institutului
Realități
Mobiliar
Interese restante
Interese anticip. de reesoompt
Debitori

1. Designarea unui notar și alor 2 ve
rificatori pentru protocolul adunării generale.

2. Raportul direcțiunei.
3. Raportul comitetului de supra- 

veghiere.
4. Stabilirea bilanțului și deliberarea 

asupra impărțirei profitului curat.
5. Alegerea comitetului de suprave- 

ghiere.
6.
7.

Debit

prezență 
în statut*.

doresc a luă

Interese de depuneri
Interese de reescompt 
Dare directă .

„ după interese de depuneri 
Salare .... 
Spese de biurou
Chirie .... 
Diverse spese
Amortizare

Profit net

din mobiliar . 
din spese de fondare

Fixarea marcelor de 
Eventuale schimbări

8. Propuneri.
Domnii acționari, cari

parte Ia această adunare generală, în per
soană ori prin plenipotențiați. sunt rugați, 
conform § 24 din statute, să-ți depună 
acțiile până în 27 Februarie 1905 la cassa 
institutului, ori ia institutele „Bihoreana8,' 
„Hațegana8, „Oraviciana8, .Ardeleana8 și i 
„Jian*8." I

Lugoj, 8 Februarie 1905.
Nr. 42 (1—1) Direcțiunea.

LUGOJ, la 31

Nr. 12720 
adm 1905.

Publicațiune.
în înțelesul §-lui 50 al art 

lege XII ex 1894 sunt prin ac 
sta toți proprietarii provocați, 
încă înainte de eșirea mugurelul, 
mai târziu până la finea lui Mar
tie, să-și curățească pomii (arborii) 
și tufișul din intravilane, maiere, 
vii, grădini de pomărit și alte gră
dini, de omidele stricătoare, de 
cuiburile (țesăturile) și ouăle de 
omide și strângându-le la un loc

de
•ea-
ca

loan Boroș m.
G. Popoviciu m. p. vice-preș.

Viotor Poruțiu

S. Bercian m. p. președinte.

Cor. ! b.

5131; 
2211

30 
589588 
101341

769 
133115

315 
1110; 
1238 

■ 871;
2686

30

20
33
20

12
26

28
74
06

838407 49

20192
4864
3500
1977
5536
912
720 

1658
123
701 

19508

33
57
26
51
42
22

26
82
80
97

59696 16

Capital social .
Emisiunea din Septembrie a. c
Fondul de rezervă
Fondul cultural
Depuneri spre fructificare
Depozite
Reescoinpt

.-^arcin.a intabulată .
I Pitidjenda neridicată
! Interese anticipate .■ nl'nA *\Brofit\net
\ Va

*) Cu dotațiunea proactată se 
Contul Perdere și Profit

Interese de escompt
„ „ hipotecare
„ „ întârziere

Arânzi
Spese de emisiune 
Proviziuue

Cor.
120000
68240
21484

3212 
436984

1550
105986
50000

312 
11129 
19508'

40 *)
32
58
10

12
9?

838407 49

urcă la 30800 coroane.

49148 68
6609 06
1168 21
332 —

1744 20
694 01

r

• ’ 59696 16

Decembrie 1904.
DIRECȚIUNEA:

exec. — președinte. v
Dr. Isidor Pop m."p. Demetriu Grecu m. p. Dr. Ștefan Erdilyi m p. 

loan Ardelean m. p. loan Țucu m. p.

COMITETUL DE SUPRA VEGHIA RE :
Moist Nyes m. p. Dr. Iacob Radu m. p. Georgiu Traila m. p. Dr. Aurel Vâlean m. p

Romulus Dimboiu m.- p. contabil
.. ■' I

p. dir.
Nicolau Nestor m, p.
m. p.

observă, că arborii și tufele

să le ardă, căci în caz contrar an- j 
tistia opidană va ordona curățirea 
pe spesele respectivului proprietar 
negligent, care pe baza §-lui 95 al 
legei citate va fi pedepsit în bani 
pănă la 100 coroane.

Se
de pe marginea drumurilor din vii 
și din alte locuri, aceia sunt înda
torați a le curăț! de omide, a că
ror datori nță este a griji de ține
rea în stare bună a respectivului 
drum.

Lugoj, 3 Februarie 1904.

P. P. 5 (3-2).
Marsovszky,

primar.

Srijtfi de famiiia și copiii voștri!
Prima Bau&iuae psntru înzestrarea fetelor

societate pe acții.
Intemeeati la 1863. Institut de asigurarea copiilor și vieții. Intemeeată la 1863 

prin Introducerea asigurațiunei de copii și viață cu 50*,, din profitul anual 
conform bilanțului a provocat și celor lipsiți posibilitatea, de a gusta

binefacerile asigurării vieți! șl a oopillor.
Prin această asigurare i-s a făcut fiecăruia posibil, de a și procura în scurt timp 

d. e. după 10 sau 20 ani un capital, care după expirarea duratei de asigurare asigură 
respectivului întemeerea unei gospodării proprii și independență sau lipsă de griji, ear 
pentru cazul unei morți premature sunt scăpați urmașii de grijile materiale.

„Prima reuniune p. înzestrarea fetelor soc. pe a sa dovedit în 
toate țsrile ca o instituțiune binecuvântată mai ales pentru Nr. 45 (6 1)

oficianti, cetățeni și meseriași
ți multe mii de familii au să mulțumească bunăstarea și independența lor acestei 
reuniuni care prin întreprinderi solide ți participare garantată a partidelor 
la 50\ din profit ofere cele mai eftine premii.

Informațiuni mai detailate ofere agentura principală din Lugoj,

Armin Neumann & Comp.
ți inspectorul central pentru Q Y7* Y A LJ T T Q Q X? O T

corn. CARAȘ-SEVERIN DGJLtrl O U 00 Q JLt

Fabrică de eseu-
Agentura principală a

Vânzare en gros
Societății ie asigurare contra talii

țâ de oțet. LUGOJ, Strada Timișorii, telefon 27.

m:

de spirt

i

» »
patentata

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

în cantități mici și mari

JLnton Habeiehin
Nr. 10 țx 51 

rmmmzz Lugojul-român

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

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

proprietarii de realități, etc. etc.

E supremă necesitate a aduce respec
tuos și eonștiențios din nou arnin'e on. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuit.oare.

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

Cu 1 Februarie 1905 st. v. 
se deschide nou abonament la 
ziarul „Drapelul” cu prețul 
indicat în capul foii.

r, —Juugoj.

Societatea de lectură «Petru Maior> 
din Budapesta a hotărît să vindă

„Istoria Romanilor*'
de Petru Maior

cu preț redus de 1 cor. 

se adresă la cassarul Soeie-A
tații MTHAIU ȘERBAN stud. fii.. 
Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, II. 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x--l4)

E. Fitz
mai nainie

Kehrer
Prima compactorie in Lugoj întocmită 

cu mașini.

Lugoj, str. Timișoarei.
W înființată în anul 1847.

Am onorul a aduce la cunoștința 
on. mei mușterii, precum și P. T. pub
licului, că mi-am provăzut oompao- 
toria, esistentă din anul 1847, cu 
mașinele cele mai noui.

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

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

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

N’am cruțat osteneală și apese și 
mi-am procurat cele mai noui mașini 
mi-am angajat 
de lucru.

Nr. 158 (x—18)

cele mai bune puteri

cu distinsă stimă
E. Fitz.


