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Soarele ce zimbește kossuthiști- 
lor pare a fi soare cu dinți. Prea 
pe neașteptate au ajuns în planul 
prim al situațiunei și prea mari 
metamorfoze interioare și exteri
oare presupune ajungerea lor în 
fruntea trebilor țerii.

Prilej așa avantajos de a ajunge 
în posesiunea puterii executive nu 
li-s’a oferit încă nici odată și cu 
greu li-se va mai oferi în viitor, 
dacă scapă acum prilejul din mână.

Un lucru până acum necunoscut 
în tabăra kossuthistă neliniștește 
spiritele: tentația beneficiilor 
împreunate cu posesiunea 
puterii publice. Și îndată în 
urma acestei tentații altă neli
niște: fantoma falimentului 
așa zisului «paișopt».

Calea venirii kossuthiștilor la 
putere, ca grup conducător în co
aliția opozițională, este netezită, 
dar calea aceasta este asemenea 
apropierii de altarul unei moșee: 
înainte de a călca pe această cale 
trebue să te desculți.

Așa pe neașteptate nu se poate 
în nici un stat normal schimbă re
gimul fără sguduiri mari interioare. 
Și în Ungaria mai puțin, care 
aproape cu toate interesele sale 
vitale este legată de Austria și 
aceste legături nu se pot rumpe 
peste noapte fără de a periclita 
înseși bazele existenței statului.

Orice guvern. nou va veni, va 
trebui în mod necesar să apuce 
frânele în punctul unde le lasă 
guvernul vechia din mână și dacă 
este vorba de o schimbare a cur
sului, apoi aceasta numai în mod 
lent și cu mare precauțiune se 
poate face, dupăce au premers 
toate pregătirile necesare, cari lip
sesc acum cu desăvârșire
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Foiță originală a «Drapelului».

E greu ce ceri dela mine și e lungă 
și tristă povestea. Ți-o istorisesc însă, 
căci îmi pari a fi om bun și omul bun 
e plăcut lui Allah și oricărui Moslem. 
Ascultă dar!

«Eră un timp când Aii beu Hus
sein nu eră pe cum e astăzi. Atunci 
el nu rătăcii singur prin deșertul de 
nisip, nu vorbii cu vântul, cu isvorul 
uscat, și nu trăiă ca azi din mila altora. 
Ochii lui frumoși, cari rătăcesc în vag, 
căutând o altă lume, nu erau tulburi 
>a acum, ci rizători și vioi, ei strălu- 
ciau de focul tinerețelor ce se țineă 
ascuns într’ânșii. Tatăl seu, vestitul 
șeic Hasan Sidi beu Addar, ne stă
pânii pe noi, și cât ține calea dela

♦) Mekhtub în limba arabică însemnează: 
așă a fost scris, așă mi-a fost soartea ! Este 
o expresiune care întrupează în sine fatalismul 
mohamedan.

O seamă de îndatoriri față de 
lumea din atară condiționează mer
sul afacerilor interioare și aceste 
îndatoriri nu le poate nesocoti nici 
un regim, care nu voește să aducă 
trebile țerii la prăpastie. Și tocmai 
în calea împlinirii acestor îndato
riri stă programul paișoptist. pro
gram creeat ca mijloc de agi
tațiune excelent contra tuturor 
guvernelor, cari țin la împlinirea 
îndatoririlor ce le are Ungaria față 
de dinastie și față de Monarhie ca 
mare putere, dar program nepotrivit 
pentru a da în mod pozitiv couținut 
și directivă politicei eminamente 
de guvernament în situația dată.

Ajungerea kossuthiștilor la pu
tere înseamnă deci în mod neîn- 
doelnic renegarea desăvârșită 
a punctelor esențiale din credeul 
«paișoptist», iar această renegare 
aduce în mod necesar după sine 
falimentul i d e e i p a i ș o p t i s t e.

N’are să ne prindă deci mirare, 
dacă vedem frământări din cale 
afară în sinul partidului kossuthist, 
căci în mod firesc unele elemente
— cele mai liniștite — înclină 
spre tentația de a pune mâna pe 
mult ahtiata putere, pe când altele,
— zicem cele agitatorice, — 
nu se pot împăcă cu părăsirea tra
diției, care le-a constituit pană acum 
elementul de viață.

întru cât va rezista organizația 
și disciplina de partid a kossuthiști
lor acestor frământări interioare, 
este greu de prevăzut astăzi, când 
se fac cele mai mari încordări pen
tru de a susținea nealterată unita
tea și solidaritatea întregului par
tid. fie că ajunge la putere, fie că 
va avea să-și continue existența 
ca partid opozițional.

E firesc însă, că Viena nu poate 
aștepta pănă ce se va lămuri într’o 
direcție sau alta acest proces de 
Bab el Mandeb pănă la Ras el Hadd 
și Irac Arabi, întreg deșertul eră al 
nostru. Oh! a fost o altă lume sub 
bătrânul șeic — Allah să-i păzească su
fletul — o lume în care noi, Assuanii, 
eram stăpâni. Noi însoțiam caravanele 
neguțătorilor ce veniau dela Bagdad 
la Aden și tot noi păziam viața pere
grinilor, cari mergeau la Mekka».

«Chimirul eră totdeauna plin de aur 
sunător și beduinul se simțiâ fericit, 
când se înturnă acasă la copii. Ve
cinii toți ne căutau prieteșugul, căci 
toți se temeau de noi».

«în lungile noastre călătorii bă
trânul Hasan întotdeauna luă cu sine 
șl pe Aii, ca să dedee copilul de tim
puriu la viața ce-1 așteptă».

«Și sburdalnic cum eră cum sunt 
toți copiii — ne-a crescut la toți de 
inimă. In el vedeam noi viitorul no
stru frumos, așă cum numai un beduin 
și-l poate închipui».

«Anii se strecurară repede prin 
sita vremii și pe nevăzute Aii se făcu 
fecior mare. Oh! atunci să-l fi văzut! 
Chipeș la trup, subțire și înalt ca un 
platan, și mlădios și tare ea un oțel 
de Damasc, el făceă pe bătrânii nea
mului să-și aducă aminte de anii tine
rețelor și să lăcrimeze, gândindu-se la 
ei. Ear când se avântă pe armăsar, 
gonind alăturea cu șoimul, antilopa 

fermentație din sinul partidului 
kossuthist, mai ales că numai sila 
împrejurărilor exterioare poate ac
celeră încheerea acestui proces în 
timp apropiat.

Astfel avem sâ înțelegem, că 
dupâ audiența lui Kossuth la 
Regele în Burgul din Viena a fost 
patru zile liniște: N’a urmat nici 
o audiență. S'a dat răgaz lui Kos
suth să vină în curat cu ai sei. A 
cincea zi au urmat audiențele acor
date duilor Szell și Dr. Wekerle, 
ambii foști primminiștri, cari ambii 
stau afaiă de valurile actuale poli
tice, fiind — strict luat— fără auga- 
geamente atât față de partidul gu
vernamental căzut la alegeri, cât 
și față de coaliția opoziționala, care 
a eșit biruitoare diu alegeri.

Joi au fost primiți acești doi 
bărbați de stat maghiari în audiență 
de Maj. Sa. Evident, că deocamdată 
numai pentru a le ascultă părerile 
asupra situațiunei și modului de 
soluțiune mai firesc.

Pentru de a înțelege importanța 
acestor audiențe trebue însă să ne 
aducem aminte, că tratativele de 
pănă acum pentru rezolvarea crizei 
s’au făcut pe baza propoziții
lor prezentate Maj. Sale de 
contele Tisza în momentul când 
acesta și-a prezentat dimisia.

Aci nu mai este secret, că con
tele Tisza având să recomande — 
conform uzului acceptat — Maj. 
Sale pe succesorul în fotoliul mini
sterial, a recomandat Maj. Sale pe 
Andrâssy, ca bărbatul cui este a 
se datori înfrângerea partidului 
guvernamental de pănă acum la 
alegeri, și l-a recomandat pe An
drâssy anume cu propoziția ca acesta 
să formeze viitorul guvern din si
nul aliaților. cu al căror concurs 
a trântit pe Tisza la alegeri.

Pănă Joi s’au desfășurat deci 
fricoasă, părea un Djin din povești, 
care gonește Samumul prin pustiu. 
Dar încă fetele!! Se topiau văzând cu 
ochii, fără să-și fi putut vărsa amo
rul, căci bine știi, că legea noastră nu 
eartă femeii vederea unui bărbat».

«Cu toate acestea în dimineți, când 
cornul chemă cu glasul lui ascuțit pe 
bărbați la vânătoare sau la pradă, 
mai fiecare cort ascundeă un dor, în- 
năbușitul dor al dragostei oprite. Aii 
însă eră nepăsător, el nu priviâ în 
lături, el nu vedea privirile acelea 
dornice și rugătoare, el nu vedea 
schinteile, cari ardeau în ochi. Unica 
lui bucurie păreă a fi goana nebună 
după antilope — vânarea cu șoimul». 

«Dar vestea i-a mers departe și 
șeicii beduinilor nutriau în pept nă
dejdea, că într’una din zile vor vedeă 
pe frumosul Aii, coborînd în preajma 
cortului lor, tocmind vreuna din fete. 
Căci erau multe, frumoase și bogate. 
Bătrânul Hasan își mângăiă fălos 
barba lui albă, când în nopți liniștite, 
la lumina stelelor beduinii îi aduceau 
vorbe bune și salutări dela șeicii din 
depărtări. Eră mândru din cale afară 
de ficiorul seu. Și astfel își petrecu Aii 
anii tinereții în fericire, fără griji, 
având numai o singură ocupațiune — 
vânatul».

«într’una din zile însă bătrânul 

evenimentele in conformitate cu 
propozițiile făcute Maj. Sale de 
Tisza. Andrâssy a și căutat să 
creeze condițiile necesare pentru 
formarea unui cabinet din sinul 
coaliției opoziționale. Pare însă, că 
din -inul partidului kossuthist nu 
s’au putut deiătură pedecile, cari 
stau în calea venirii acestuia la 
putere.

Importanța ascultării părerilor 
dlor Szâll și Wekerle residă în 
faptul, că dela aceștia se așteaptă 
propoziții contrare celor făcute de 
Tisza, anume raliarea parti
delor și fracțiunilor ce stau 
pe baza tr a n s acți un ei din 
1867, cari la olaltă formează ma
joritatea dietei față de kossuthiști, 
ca din sinul acestei coalițiuni noui 
să se formeze și noul cabinet

Ar fi prematur a ne pronunță 
asupra șanzelor acestor propoziții 
dar la tot cazul pare mai ușor a 
adună la un loc partidele, cari 
stau pe aceeași bază de drept pu
blic, decât elemente de tot etero
gene, cum ne prezentă actuala co
aliție.

Greutatea mai mare va fi în 
cazul reușitei acestui plan, că par
tidul kossuthist ca partid upitar și 
puternic, care numără 160 mem
bri, va creeâ — dejâ din supărare, 
că a scăpat puterea din mână — 
cele mai mari dificultăți noului 
guvern, ce eventual se va formă 
excluziv pe baza transacției din 
1867.

în cazul acesta va stă noul gu
vern aidoma pe punctul, unde a 
stat Tisza când a propus Maj. Sale 
dizolvarea dietei, și noul guvern va 
trebui de asemenea să-și încerce 
norocul cu... alegerile.

Cum vor reuși nouile alegeri 
dietale depinde dela cine deține 
Hasan porunci să se înșale cei mai 
frumoși doi armăsari din herghelia 
lui, se îmbrăcă în hainele sale de 
sărbătoare, își puse turbanul cel nou 
în cap, se încinse cu sabia, ce a pri
mit-o ca dar dela Padișah în răsboiul 
cu Muscalii, luă cu dânsul douăzeci 
de beduini — cei mai aleși —.porunci 
lui Aii să încalece și — a plecat».

«După șase zile cea mai frumoasă 
fată din Arabia, Fa th meh, fiica șei- 
cului Omar beu Er’ Riad din Corein 
eră soția lui Aii. Trei zile dearândul 
s’a veselit întregul trib, trei zile ni
meni n’a știut ce e durerea. Și pe 
când toți se desfătau, bătrânul Hasan 
umblă dela cort la cort rizând de bu
curie. «Cel mai frumos fecior 
și-a găsit cea mai frumoasă 
fată!!». Mângâind barba albă, el 
plecă apoi mai departe să vadă ace
iași veselie, aceiași bucurie — și să 
ridă apoi din nou. Allah însă nu i-a 
ursit bucurie îndelungată. în ziua 
primă a postului Ramazan, pe când 
robul a întrat la el cu covorul cel 
sfânt șeicul adormise pentru vecie. 
Allah i-a curmat firul vieții când eră 
mai frumos traiul — la bătrânețe!».

«în urma lui Assuanii au ales pe Aii 
de Șeic. Beduinii erau fericiți, căci fie
care știa, că a fost ales cel mai vrednic».
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portfelul ministrului de interne în 
mână.

De va fi Bănffy acesta, n’avem 
să mai stăm la îndoială asupra re
zultatului.

Vorba Neamțului: Es gibt noch 
ein Wiedersehen! Ne mai revedem!

----------------------- -------------- - . x, >'■ - ----------------------------- - -

Balotagiul dela Cehul-Slivaniei. 
Alaltăeri a avut loc balotagiu la Cehul- 
Silvaniei între candidatul naționalist 
român George Pop de B ă s eș ti și 
baronul B or n em i s s za. A reușit Bor- 
nemissza cu 1475 voturi. Despre această 
alegere «Tribuna» din Arad a primit 
următoarele 2 telegrame:

«Cehul-Silvaniei 15 Febr. n.
Abuzuri nemai pomenite. Corupția 

culminantă. E o adevărată stare de 
asediu. Satele îs pline de miliție și 
jandarmi. Nicio întrunire nu-i permisă’.

«Cehul-Silvaniei 16 Febr. n.
Pop a mers Joi dimineața însoțit 

de 2000 alegători la biruință sigură. 
Ajuns în Ceh dinaintea jandarmilor și 
miliției, canalia de stradă i-a spart 
capul, iar miliția a împrăștiat 
alegătorii. Pop zace în pat* *.

plecau Frâncul eșî în gura cortului 
u.ându-ne călătorie bună».

Am călărit vre-o 2—3 ore, când 
deodată — eram tocmai între niște 
dâmpuri de nâsip — Aii se opri. Eu 
făcui asemenea și așteptam».

«Soarele a apus de mult și din spre 
răsărit luna începu a-și arăta fața ei 
umflată de somn și blândă. Cum eșî 
luna, Aii dădu pinteni armăsarului — 
eu asemenea — și spre mirarea mea 
luarăm calea îndărăt spre casă. Eră o 
noapte atât de frumoasă, de cari nu 
am mai văzut. Liniște de mormânt 
domnia peste deșertul întins și numai 
nisipul cârțiâ ascuțit sub copitele cailor, 
încolo nimic».

«în depărtare se zăriau focurile 
tribului, și nu peste puțin deosebirăm 
șî corturile negre, cari în lumina ar
gintie a lunii păreau niște stafii urite. 
Altcum domniă șî în cătun pace».

• Ajungem la cortul lui Aii, — el 
întră în lăuntru și peste puțin revine 
palid ca moartea, cu ochii mari, gro
zavi, și în mână cu pistolul. El își 
rotî sălbatic privirea în laturi, căutând 
ceva — apoi o luă repede spre pădurița 
de platani — vezi acolo în dreapta ? 
Eu eram pe jumătate mort de spaimă, 
nu’l văzusem pe Aii nici odată așă. 
Văzut-ai vre-odată tigrul în momentul 
când e gata de atac? Nu? Atunci nu 
știu cum să-ți descriu pe Aii. Eu îl 
urmăriam pănă ce a dispărut din vedere. 
Nu cutezam însă să mă mișc și nici nu 
puteam, eram ca înțepenit».

«Deodată un țipet ascuțit resună 
prin noapte, apoi repede o lovitură de 
pistol. Cânii se treziră, începând să

Alegerile din România Marți în 114 
Februarie au avut loc alegerile de de- 
putați pentru colegiul prim de cameră. 
Candidații guvernamentali au fost aleși 
cu majoritate sdrobitoare. Toți miniștrii 
au fost aleși. Dintre opoziționali au 
reușit șî foștii miniștri Costinescu, 
Brătianu, Filipescu și Marghi
loman. Conducătorul opoziției coaliate 
(junimiste) Carp a căzut. Aseme
nea a căzut șî fostul ministru al in
strucției Spiro Ha ret. Pănă acum se 
știe rezultatul în 75 cercuri. Din 75 
mandate coaliția opozițională a câști
gat numai 11, anume: conservatorii 
au obținut 58, opoziția coaliată 11, din 
cari 6 sunt ale liberalilor și 5 ale disi- 
denților conservatori (junimiști). în 6 
cercuri va avea loc balotagiu. Miniștrii 
Cantacuzino, general Lahovary 
și Tache Ionescu au fost aleși în 
mai multe cercuri.

Luptă pentru limba română In bi
sericile aromâne din Macedonia. Din 
București i-se scrie ziarului «Neue 
Freie Presse» :

Precum se anunță din Constanti- 
nopol, ambasadorul grec de acolo col
portează o telegramă a consulului grec 
din Bitolia, în care se afirmă, că Aro
mânii din Macedonia ar fi angajat o 
bandă bulgară de 30 bărbați aleși, ca 
aceștia să opereze în interesul Aro-

«într’una din zile venî la noi un 
străin, un frâne dela Mascat și cu 
venirea lui se începe povestea tristă a 
lui Aii».

«Nimeni n’a știut cine e, de unde 
e, destul că a venit la noi și Aii l-a 
primit în cortul seu. Zilnic plecau 
amândoi la vânătoare, vorbind mult 
și încet și întorcându-se numai sara îndă
răt. Ce aveau de gând nimeni nu 
știa. Așă a ținut lucrul vre-o două 
luni. Și atunci de-odată francul începu 
a remâneâ acasă, lăsând pe Aii singur 
la vânat. Eu le știu acestea, căci eram 
robul lui Aii pe acel timp....»

«La început nimeni nu observă 
nimic, dar mai târziu prin trib înce
pură a se lăți fel de fel de vorbe. 
Vorbele sunau însă în taină, căci fie
care ținea la capul lui — e periculos 
să gâdeli botul leului! Eu eram în 
casă, vedeam șl eu unele lucruri — și 
țineam mult, foarte mult la Aii. Nu 
pentrucă ’mi eră stăpân, dar eu sunt 
beduin și țin la cinstea Șeicului!»

«într’o zi ploioasă apoi l-am rugat 
să mă ia cu dânsul la vânat. El se 
uită curios la mine — și se învoi. Și 
acolo în nemărginitul deșert de nisip, 
departe de orice vietate, dar aproape 
de Allah — m’ara aruncat la picioa
rele lui și i-am destăinuit totul. Oh! 
în acel moment Aii nu mai eră Aii!!! 
Ochii lui scăpărau schintei, fața i-se 
făcuse albă ca foile Coranului, și fără 
a zice un singur cuvânt, el scoase pi
stolul dela brâu și mi-1 lipi de frunte. 
Un fior rece de moarte îmi furnică pe 
spate — n’am zis însă nici eu nimic, 
Ci’l priviam țintă în ochi. Astfel ne-am 

manilor cu toate grozăveniile posibile 
atât contra Turcilor, cât șl contra Gre
cilor. Comunicatul acesta a provocat 
mare consternațiune în cercurile poli
tice din București, pentrucă din Mace
donia au venit cu totul altfel de știri. 
Întreagă afacerea cu telegrama nu este 
decât o calomnie răutăcioasă făcută 
din partea Grecilor cu intențiunea, ca 
să facă chiar contrară inclinațiunea 
Sultanului de a permite ridicarea 
de biserici proprii aromâne și 
celebrarea serviciului divin 
în limba română; un pas în di
recția aceasta a fost admiterea unei 
capele române în Monastir. Du- 
pă-ce patriarhatul ecumenic, care stă pe 
deplin sub influință grecească, n’a pu
tut să împedece bunăvoința Sultanului 
față de Aromâni, cari s’au dovedit de 
supuși fideli ai Porții, — lucrează acum 
Grecii cu astfel de calumnii, ca să nu 
se îngusteze cercul de domnie al bi- 
sericei grecești, care domnie sperează 
Grecii a o transpune șî pe terenul po
litic.

Socialiștii creștini din Austria con
tra pretenziunilor șoviniste. Partidul so
cialiștilor creștini din Austria a ținut 
Mercuri consfătuire sub presidenția lui 
Lueger, primarul Vienei, și au adus 
următoarea deciziune, referitor la pre- 
tenziunile militare șoviniste: ; Che
stiunea maghiară stă în strânsă legă
tură cu creditele militare. Partidul so
cialist creștin nu poate vota creditele 
militare extraordinare pănă când nu 
sunt retrase concesiunile mi
litare oferite Maghiarilor după 
ordinul de zi dela Chlopy, pănă când 
nu e restabilit status quo ante și pănă 
când nu e refuzată șî în viitor ori-ce 
concesiune, îndreptată contra unității 
armatei, fie pe terenul limbei. fie pe 
ori-ce alt teren. Față de relațiunile, to
tal schimbate în urma rezultatului ale
gerilor din Ungaria, partidul socialist 
creștin își rezervă dreptul a trage toate 
consecvențele necesare pe terenul politic 
și economic, pentru ca jumătatea de din
coace (austriacă) a imperiului să ajungă 
în fine la independență și pentru 
ca să fie regulate definitiv relațiunile 
de stat. Partidul socialist creștin du 
își va da niciodată consimțământul la o 
Monarhie cu termin de ab- 
zicere».

Oesch de rea parlameatulai englez. 
Marți în 14 Februarie a fost deschis 
parlamentul englez prin mesagiu de 
Tron, în care se face, intre altele, 
amintire despre vizita la Londra a re
gelui și reginei Portugaliei, care țeară 
e de secoli în cea mai strânsă prietinie 
cu Anglia. Mesagiul atinge apoi răz

boiul ruso-iaponez și stările 
din Macedonia: «Răsboiul, care a 
isbucnit în Februarie a. tr. între Ru
sia și Iaponia, — durere - ține încă. 
Guvernul meu s’a îngrijit să țină cea 
mai strictă neutralitate în acest răsboiu. 
Situația din Balcani dă încă șî acum 
anză la îngrijorări. Dispozițiunile luate 
la inițiativa Austro-Ungariei și Rusiei, 
s’au dovedit acomodate spre a fi sa- 
nate încâtva stările în districtele bân
tuite de turburări. S’a făcut progres 
mai ales în reorganizarea gendarme- 
riei, la care reorganizare au conlucrat 
cu folos ofițeri aparținători armatei 
mele». Mesagiul mai amintește, între 
multe altele, învoiala între gu
vernul englez și francez, refe
ritoare la regularea pacinică a intere
selor ambelor țeri, care învoială va în
tări și mai mult relațiunile prie- 
tineștidintre Franța și Anglia.

Situația.
Despre audiențele dlor Szell și 

Wekerle la Regele numai atât s’a 
strecurat în publicitate, că deocamdată 
nu s’a luat nici o hotărîre definitivă.

Mâne, Duminecă va avea loc în 
Budapesta o conferență a fruntașilor 
opoziționali dimpreună cu dl Szell și 
dela consfătuirea aceasta se așteaptă 
o lămurire a situațiunei.

Joi au ținut toate partidele opozi
ționale conferențe, în cari au făcut 
candidările pentru constituirea dietei. 
Ca president al dietei e candidat kos- 
<uthistul IuliuJusth, vice-presidenți 
poporalul Rakovszky și un disi
dent. care nu este încă nominat. Din
tre cei 8 notari, vor fi candidați: 3 
kossuthiști, 2 liberali, și câte un 
bânffyst, poporal și disident.

Tot Joi se zice, că au ținut confe
rență naționaliștii români; con- 
eluzele luate nu le cunoaștem.

Interesantă a fost conferență kos- 
suthistă, căci Francisc Kossuth a 
dat seamă despre situația creeată prin 
audiența sa la Regele. A zis în
tre altele:

■Consecvența constituțională este, 
ca opoziția coaliată să iee dimpreună 

, cu disidenții guvernarea țerii. P i e- 
decă principială nu există, căci 
fi Regele înțelege, că evoluțiunea 
cea nuti firească este un guvern 
din sinul coalițiunei. Și după ce 
partidul kossuthist nu a obținut majo
ritate absolută la alegeri, este firesc, 
că partidul kossuthist va realiză 
din principiile sale numai acele, 
pentru cari va obținea majoritate absolută 
in dietă. (! ! !)>

privit câteva secunde, — era restimp 
de-o moarte — apoi ei luă arma dela j 
frunte, o vârî îndărăt la brâu și zise: ■ 
«Rob nemernic — prea multe ai in cap, 
dar griji, un plumb le poate totdeauna 
scoate».

«Ne-am întors acasă, ca și cum nu 
s’ar fi întâmplat nimic. Fruntea lui Aii 
era liniștită ca niciodată. Nemernicul 
de mine, eu nu gândiam că și ceriul 
e liniștit întocmai, înainte de ce isbuc- 
nește Samumul! El vorbi încet cu 
F r â n c u 1, trecu apoi la Fathmeh, și 
târziu în noapte eu auziam încă risul 
ei ce părea a fi al unei «hurii» din 
raiul Profetului! Noaptea acoperi de
șertul cu «burnussul» ei negru, și li
niște domniă peste tot tribul. Numai 
lătratul hienei sau nechezatul vreunui 
cal rătăcit mai întrerupea tăcerea 
nopții!»

«A doua zi trecu în pace. Aii nu 
eșî ca de obiceiu la vânat, ci rămase 
acasă. Frâncul mirat îl întrebă de cauză, 
și Aii îi răspunse, că are lipsă de odihnă, 
deoarece de cu seara voește să plece 
cu niște armăsari la târg la Hodeida 
și drumul ține 3- 4 zile».

«Peste fața Francului trecu o rază 
de bucurie!»

«Aii întrebă de nu are voe să meargă 
cu dânsul? dar Frâncul pretextă 
ceva și a rămas că nu merge».

«Când soarele se pregătiâ de apus, 
eu am fost gătit toate; armăsarii erau 
înșelați, merindea legată și armele 
gătite ca de pradă».

«Nu peste mult Aii eșî din cort, îmi 
făcu semn, se avântă în șea și am

Kossuth a recomandat partiza
nilor sei să nu facă deocamdată obiect 
de discuție din chestia aceasta.

A mai spus șî că Maj. Sa nu se 
înstrăinează față de separațiunea eco 
nomică, dacă se găsește o soluțiune. 
ca între Austria și Ungaria să nu 
isbucnească răsboiul vamal. în che- 'V 
stiile interioare dă Maj. Sa 
mână liberă viitorului guvern, dar 
în chestiile militare nu voește să știe 
Maj. Sa deocamdată de nici o con
cesie.

, Situația în sinul partidului kossu
thist este foarte gravă.

Mișcarea revoluționara
9 •

d.ixi TSvisia..

Greva muncitorilor din Polonia- 
rusească nu mai contenește, ba ia ca
racter tot mai revoluționar. Mișcarea 
muncitorilor stă sub conducerea socia
liștilor și e caracterizată în procla
mați unile muncitorilor cu vorbele 
«Defilarea revoluționarilor». De 
pildă comitetul muncitorilor din Lodz 
a lansat o proclamație de următorul 
cuprins: «Poporul muncitor din Polonia 1 
a arătat prin procedura sa, că e gata ’ 
să primească lupta cu dușmanul intern 
și să ia asupra-și conducerea în această 
luptă pentru o soarte mai bună. Noi 
am arătat, fraților, că la evenimentele 
istorice ce se apropie, în zorile revo- 
luțiunei, vom fi în primele șire. Greva 
generală în Polonia este o defilare a 
revoluționarilor, o revistă a arma
tei socialiste. Această revistă a 
reușit strălucit și noi vom repurta vic
toria. Azi ne rentoarcem în fabrici și 
oficine, ca mâne, dacă ne va chema 
glasul revoluțiun ei, să pășim 
pregătiți în lupta deeizivă».

Prin greva generală din Polonia 
situ ați unea a devenit foarte încâlcită 
și gravă. Industrialii n’au nici un plan 
de acțiune. Muncitorii însă sunt bine 
organizați și primesc pentru fiecare 
membru al familiei câte 10 copeici pe 
zi pe timpul grevei. De unde vin acești 
bani, e absolut enigmă.

Alte evenimente mai importante > 
din Rusia sunt următoarele:

Universitatea din Moscva a fost îu 
14 Febr. redeschisă. Dacă vreau stu
denții, prelegerile se vor începe în 20 
Februarie. Studenții însă au decis să 
nu meargă la prelegeri pănă în Sep
tembrie.

între studențimea universitară și 
gimnazistă din V a r ș o v i a sunt răspân- 
dite apeluri în limba polonă și rusă, in 
urle și în urma lor beduinii treziți din 
somn eșiră din corturi cu armele în 
mâni. Dădu-i pinteni calului, chemând 
pe beduini, și ne îndreptarăm spre 
păduriță».

«Oh! de nu mi-ar fi dat Allah să 
văd aceea ce am văzut. Aproape de 
isvorul, din care ne potoliam setea, erâ 
lungit Frâncul. în mijlocul frunții o 
gaură mică arătă locul unde a întrat 
plumbul, și dintr’însa curgea încet un 
isvoraș de sânge amestecându-se cu 
apa curată a isvorului. De cealaltă v 
parte erâ Fathmeh, frumoasa Arabiei, 
galbenă ca o făclie de ciară cu peptul 
străpuns de hangerul rece. Și în fața 
lor drept, cu un suris pe buze, cu ochii 
tulburi, borborosind cuvinte neînțelese, 
stâ Aii. Și când bătrânii tribului se 
apropiară de dânsul, el privi străin la 
ei; un ris nebun îl cuprinse... apoi de
veni deodată iarăși serios, își plecă 
capul pe pept, strecurând printre bu
zele arse un singur cuvânt..... Mekh- 
tub!!!»

«Trei zile apoi nu l-am mai văzui. 
A patra zi s’a reîntors, obosit, rupt și 
cu mintea întunecată. Și de atunci el 
umblă singur, vorbește cu vântul, cu 
isvorul uscat, și trăește din mila altora »

** »
Arabul tăcu, pironind ochii lui ne-1 

gri în galbenul nisipului. îi ridica ap._ 
la mine, privindu-mă lung, făcu un 
gest apatic zicând:

«Toate sunt așă în lume... nimic 
nu-i cum vrem noi, toate sunt... Mekh- 
tub!

Lugoj, 1904.
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cari se pretinde libertatea învățămân
tului, în d r e p t ă ț i r e a fiecărei na
țiuni d e a - și r i d i c â școale na
ționale, libertatea de întrunire și 
asociare, etc. etc.

în Pabianice (Polonia-rusească) 
Cazacii au pușcat într’o grupă de mun
citori. Un muncitor a fost ucis, 7 au 
fost răniți.

în suburbiul Rokicie al orașului 
Lodz (Polonia rusească) s’au întâm
plat Marți turburări sângeroase. Ar
mata a pușcat asupra demonstranților 
și a, ucis 18 și a rănit 50. S’a pro
clamat în oraș starea de asediu.

Tot la Lodz s’au ciocnit 2 trenuri 
de marfă. 11 vagoane au fost sfărimate. 
Un bărbat a fost ucis.

Răsboiul ruso-iaponez.
Pe câmpul de răsboâu s’au întâm

plat în timpul din urmă numai ciocniri 
neînsemnate de avantposturi. în curând 
se așteaptă însă operațiuni mai mari.

O astfel de operațiune mai mare 
din partea Rușilor este operațiunea ca
valeriei cu scopul de a împresură aripa 
stângă a armatei iaponeze. Se anunță 
anume, că 9000 călăreți ruși provăzuți 
cu tunuri au apărut fără veste aproape 
de Liaojaug.

în ultimele 3 săptămâni Iaponezii 
au aruncat epistole în loagărul rusesc, 
în cari epistole arătau cât de critică 
e situațiunea interioară a Rusiei și 
provocau pe soldați să capituleze, lău
dând totodată stările din Iaponia. La 
epistolele iaponeze erau alăturate șl 
cărți poștale ilustrate, pe cari se vedea 
ce bine le merge prisonierilor ruși în 
Iaponia.

Rușii încă au aruncat scrisori în 
tabăra iaponeză, în cari scrisori se 
ziceâ: Ne mirăm, că voi folosiți mijloace 
nemilitare. Noi cunoaștem numai un 
mijloc: lupta. Cât despre prisonieri, 
puteți fi liniștiți. Prisonierii noștri sunt 
foarte bine tractați și nici nu se gân
desc să se rentoarcă la voi, ci mai 
bine se duc în Rusia, pe când priso
nierii voștri deabeâ apucă să se 
rentoarcă în Rusia. Noi nu voim să 
ne amestecăm în afacerile politice; noi 
avem numai o datorință: să ne îm
plinim datorința față de împărat și 
patrie.

Alte știri: Iaponia a construit încă 
2 distrugătoare de torpiloare, numite 
«Ariake» și «Tubuki». — Iaponezii au 
secvestrat 2 vapoare engleze, numite 
«Apollo» și «Scotsman», cari transpor
tau cărbuni și proviant la VVladiwostok. 
-- Generalul S toss el a sosit la Port- 
Said, de unde va călători mai departe 
la Odessa. — A treia escadră rusească 
a plecat Mercuri spre Extremul orient.

nouilor bancnote de 10 coroane. Nouile 
bancnote poartă datul 2 Ianuarie 1904, 
au lățime de 135 milimetri, sunt deci 
cu 13 mm. mai late decât cele actuale, 
nălțimea e tot 80 mm., ca și la cele 

de acum. Bancnota e tipărită în coloare 
violetă. Pe partea germană se află 
vulturul austriac, pe partea ungară pa- 
ura țărilor coroanei ungare. Pe partea 

germană valoarea bancnotei e indicată 
nu numai în limba germană, ci șî în 
celelalte 8 limbi ale imperiului, deci șî 
românește: ZECE COROANE. Pe 
jartea maghiară e indicată valoarea 
numai în limba m a ghi a ră. Banc
notele actuale de 10 coroane pot fi 
schimbate în bani san bancnote noui 
)ănă la 28 Februarie 1907 la princi
pala și sucursalele bancei austro-un- 
gare. Dela acest termin încolo vor fi 
jrimite bancnotele de acum numai spre 
a fi schimbate cu altele noui. După 28 
februarie 1913 nu mai e îndatorată 
janca austro-ungară să plătească sau 
sa schimbe bancnotele vechi (actuale) 
de 10 coroane.

Brutalitate șovimstă. Ziarul «Aranyos- 
videk» prezintă un caz de cea mai de
testabilă brutalitate și sălbătecie. Se 
vede că pe alocarea boala șovinismului 
s’a potențat pănă la demență. Iată 
despre ce este vorba: Sâmbăta trecută 
a avut loc la Turda balul mascat al me
seriașilor de acolo. La bal s’a cântat 
șî «Kossuth-nota», pe care toți Ma
ghiarii au ascultat-o în picioare. Can
didatul de advocat român loan Me
sa r o ș n’a voit să se scoale in picioare. 
Șoviniștii turbați au sărit asupra lui și 
l-au maltratat oribil, spărgându-i capul 
în 5—6 locuri și făcându-i tot corpul 
vânătăi. în învălmășala mare a fost 
rănit șî un maghiar Tibald Gero, 
care se află în spital având numeroase 
rane produse prin împunsături cu bri
ceagul. Iată cine produce ură între 
popoare! Iată cine provoacă agitație 
și revoltă! Iată cine mărește chiar șî 
pe terenul social abisul între popoarele 
conlocuitoare! Există chiar ziare ma
ghiare (d. e. «Aranyosvidâk») cari con
damnă acest caz de ne mai pomenită 
brutalitate.

Atragem luarea aminte a publicului 
nostru din Lugoj și jur asupra intere
santelor prelegeri ale dlui Dr. med. 
Aschke din domeniul metodului natural 
de cură (aer, apă și lumină), cari se 
încep mâne. Programul și detaliile ace
stor prelegeri le aducem la alt loc al 
foii. Dr. Aschke este medic german 
de mare renume, este directorul cele
brului institut Bilz din Radebeul 
1. Drezda, și face acest turneu de pre
legeri la invitarea societății regn. Kneip- 
piane. Săptămâna trecută a făcut trei 
prelegeri la Viena cu mare succes, 
săptămâna aceasta Luni, Marți și Mer
curi la Budapesta, iar Joi Vineri a fost 
la Timișoara, unde face astăzi Sâmbătă 
ultima prelegere. Nime să nu lipsească 
dela aceste prelegeri, din cari poate 
profită foarte mult în ceeace privește 
cunoștințele necesare de a se feri de 
boale și a’și putea ajuta singur în caz 
de boală.

U băiat român de 12 14 ani, care 
a absolvat cu bun succes cei puțin 
două clase gimnasiale, reale sau civiie, 
este primit îndată la tipografia Traun- 
fellner, unde tipărim ziarul nostru, ca 
ucenic (șăgârt). Avis fruntașilor noștri 
dela sate. Cariera de tipograf este o 
carieră aleasă și recomandabilă. Calfa 
de tipograf primește plată de 22—30 
cor. la săptămână și organizația tipo
grafilor pentru cazuri de boală și ne
norociri este cea mai înaintată din 
toată țeara. Condițiile primirii ca uce
nic (șăgârt) se pot află direct dela 
tipografia Traunfellner.

A nins 2 zile In continuu. Marți și 
Mercuri a nins în România neîntre
rupt. Circulația trenurilor s’a sistat pe 
toate liniile, afară de linia București- 
Verciorova.

0 palmă in camera imperială din Viena. 
Joi după ameazi s’a întâmplat un mare 
scandal în antișambra camerei impe
riale din Viena. Corespondentul ziaru
lui ceh «Narodny Listy», Iosif P e n i- 
sek a critizat și satirizat discursu 
deputatului conte Sternberg, rostit 
de curând în cameră, ear pe contele 
l-a numit «clown» și «Paprika Jancsi». 
Joi d. m. Penisek se află cu mai mulți 
ziariști în antișambra camerei, când a

Informatiuni.
J

Serata proximă a tinerimei române nu 
va aveă loc — din cauza unor inci
dente neprevăzute — Duminecă seara, 
ci Luni seara la orele obicinuite.

Serata ultimă a fost foarte intere
santă. Dl Dr. George Dobrin a avut 

' bunăvoința să cetească frumoase pa- 
sagii din scrierea recentă «Pe Dunăre» 
a reginei poete Carmen Sylva. Dșoara 
Sofia Flo r e s c u a declamat cu price
pere și frumos poezia «Țăranul per
sian și poamele» de A. Mureșianu. 
Dșoara Aurora J u r m a ne-a procurat 
momente foarte plăcute, cântând cu 
vocea-i plăcută și disciplinată, în mod 
precis și cu sentiment, frumoasele cân
tări naționale românești «Mai am un 
singur dor» de G. Șorban și «Primă
vara» doină de Sofia Vlad-Rădulescu. 
în fine dl Dr. Nestor Porumb ne-a 
declamat cu recunoscuta-i pricepere și 
temperament renumita poezie «Dormi 
în pace» de A. Vlăhuță.

Fidanțare. Dl Lad. Bradicean, 
ofieiant la oficiul de dare din Lugoj, 

Ide prezent voluntar la artilerie în Ti
mișoara, s’a fidanțat cu drăgălașa 
d-șoară Aurora Kelbly, fiica d-lui 
Emil Kelbly, oficiant la judecătoria 
cercuală din Lugoj. Felicitările noastre.

Noui bancnote de 10 cor. Precum aflăm, 
banca austro-ungară va începe în 25 
Februarie n. punerea în circulație a 

trecut pe acolo contele Sternberg. Ace
sta zise lui Penisek: «Mulțămesc, die 
?enisek!» apoi i-a dat lui Penisek o 
jalmă sdravănă. Cehii sunt foarte con
sternați pentru acest incident. Penisek 
va intenta contra lui Sternberg proces 
jentru vătămare de onoare.

Fabrica de mătăserie din Lugoj e dejă 
terminată și aghiustată și de câtva timp 
s’a început chiar șî lucrul în ea. 50 
ete italiane au început să instrueze 

250 fete din Lugoj cu lucrul din fabrică. 
Dl Paul Bezeredy, inspectorul su
prem al mătăsăritului din Ungaria, va 
venî peste câteva zile la Lugoj ca să 
viziteze fabrica.

01 Alexe Pocol, marele proprietar 
de mine din Baia-mare, care a petre
cut zilele trecute la Lugoj, a donat 
Reuniunei noastre de cântări 50 cor.

Deputați țăr<f«i. Până acum erâ nu
mai secuiul M a k k a i Zsiga deputat 
țăran în dieta din Budapesta, la ale
gerile recente au mai fost aleși 2 ță
rani: Iosif Schiller (cercul Giula) și 
Ales. Csănyi (cercul Darda).

întunecime de lână. Mâne va fi în
tunecime parțială de lună, care întu
necime e vizibilă in Europa, Asia și 
Africa. La noi începe întunecimea la 
orele 6 și 59 minute seara. La orele 8 
și 5 minute luna e întunecată cu 4I0 
părți din diametrul ei. De acî încolo 
întunecimea lunei scade și la orele 9 
și 12 minute dispare cu totul.

0 dramă a lui Tolstoi contra răsboiului. 
Bătrânul filozof și literat contele Leo 
Tolstoi a scris o nouă dramă sub 
titlul: «După culisele răsboiului», în 
care condamnă cu mare asprime răs
boiul. Cenzura dramatică din Rusia a 
oprit cu cea mai mare severitate re
prezentarea acestei drame pe scenele 
rusești. Tolstoi a trimis drama la 
Munchen și în curând va fi reprezen
tată pe binele mari europene.

Contesa Montignoso frântă. Regretata 
contesă Montignoso, despre a cărei 
viață se poate scrie un roman în mai 
multe volume, n’a mai putut rezistă 
multelor șicane și a declarat, că predă 
la 15 April pe iubita sa fiică pe mica 
princesă Ana Monica, consilierului Kbr- 
ner spre a o duce la Regele Saxoniei, 
tatăl micei principese și fostul bărbat 
al contesei Montignoso. Contesa Mon
tignoso a pus însă condițiunea, ca să-i 
fie permis din când în când să’și vadă 
copiii. Astfel afacerea se va aplană pe 
cale pacinică.

Terorism, mituire și vărsare de sânge 
la o alegere de deputat. Un caz dintr’o 
miie. în cercul Edeleny a avut loc 
Marți alegere de deputat. Candidați 
au fost: Bela Ragâlyi, guvernamen
tal, și Nagy Istvan, kossuthist. A 
reușit guvernamentalul cu majoritate 
de 284 voturi. Despre această alegere 
primesc foile maghiare din Budapesta 
rapoarte, cari arată evident ce tero
rism nețermurit și ce mituiri grețoase 
s’au întâmplat din partea aderenților 
lui Ragâlyi. Alegătorii kossuthiști erau 
îmbiați cu câte 20—30 coroane numai 
să voteze cu guvernamentalul. Un 
corteș de-ai lui Ragâlyi s’a dus în ta- 
bă” kossuthiștilor și cumpără mereu 
. ... 'â ; l-au observat contrarii, 
au aruncat uupa ei cu petri, ear el a 
luat-o la fugă. Văzând asta gendarmii, 
au pușcat în mulțime și au rănit 
grav un bărbat, o femee și un 
copil. De altfel înșiși alegătorii recu
noșteau, că au fost mituiți și spuneau 
franc, că ei își dau votul aceluia, care 
dă mai mult. Eată cum se validitează 
la noi voința cetățenească. Și câte mii 
de cazuri de aceste, scrise și nescrise, 
s’au mai întâmplat!

Cronica criminală a orașului nostru 
s’a îmbogățit săptămâna aceasta cu 
trei cazuri. Despre crima din ospătăria 
«La Bur» raportăm la alt loc, Marți a 
urmat al doilea caz. Venind cetățeanul 
din Lugoj Barboniu cu trăsura spre 
Lugoj s’a încurcat pe la școala agro
nomică cu niște săteni beți în ceartă, 
cari l-au tras jos din trăsură și l-au 
bătut atât de rău, încât bietul Barboniu 
a încetat în urma rănilor primite Joi 
dimineață din viață. Pănă acum nu 
s’au eruat sătenii bătăuși. Eri, Vineri 
s’a întâmplat al treilea caz. Economul 
Branstein, certându-se pe strada Ti- 
mișorii cu soția, a tras asupra ei 5 
focuri de revolver. Biata femee s’a

refugiat greu rănită în barbieria lui 
Stanciu. Eeonomul furibund a tras 
asupra sa apoi alte 3 focuri și zace 
acum grav rănit în spital.

Pedeapsă extrem de riguroasă. Redac
torul ziarului spaniol «Pais» din Ma
drid a fost pedepsit pentru o f e n z ă și 
c a 1 u m n i e la adresa metropolitului 
din Valencia, Nozaleda, la trei 
ani temniță, 4 ani exil și 3000 pe
setas (franci) amendă.

Cine-i ucigașul? Duminecă sara și-au 
petrecut în ospătăria «La Bur», si
tuată in apropiere de casarma de hon
vezi din Lugoj, mai mulți țărani, ser
vitor; și servitoare, dansând și cântând. 
De față erâ șî un birjar-servitor numit 
Vas Istvan în etate de 20 ani. Pe la 
2 ore noaptea biriășița a provocat so
cietatea sgomotoasă și prea veselă să 
meargă acasă. Dar nevoind nimenea 
să meargă, a chemat patrula de po
lițiști. Polițiștii au intervenit imediat 
ș cu forța armelor a scos pe oaspeți 
din birt. Se susține, că polițiștii în 
iperzelul lor. au bătut strajnic pe oa
speți și în deosebi pe Vas Istvan, care 
in urma ranelor grave a murit a doua 
zi. Părinții lui afirmă, că pe Vas l-au 
ucis polițiștii. S’a pornit cea mai rigu
roasă anchetă, căci e probabil șî aceea, 
că nu polițiștii au ucis pe Vas Istvan 
maltratându-1, ci oaspeții s’au bătut ei 
între ei. Afacerea « foarte misterioasă 
și e foarte greu — dacă nu imposibil — 
a constată: cine a fost ucigașul ? An
cheta o face vicecăpitanul polițial 
Gyiirky. ________

Știre ultime.
Marele duce Sergius ucis.

La Kreml (Rusia) eri după 
ameazi făptuitori necunoscuți au 
aruncat o bombă sub trăsura ma
relui duce Sergius, unchiul Țarului. 
Bomba a explodat și a sfâșiat 
in bucăți pe marele duce, tră
sura și caii. Marele duce rusesc 
Sergius, om de 48 ani, fusese gu- 
vernor în Moscva și unul din cei 
mai mari aderenți ai absolutismu
lui și autocrației.

Reuniunea regn, u. Kneippiană

tyr. med. flscfifte
medic-direetor

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 în 19 
Februarie st. n. d. m. la orele 4:

Die Krankheiten der Verdauung, 
ihre Verhiitung und Heilung.

A doua prelegere Luni în 20 Febr. st. n. 
seara la orele 7 ;

Gicht und Rheumatismus, die 
Verhiitung und Heilung derselben,

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

Die 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.

Hoehst wiciitifi fiii’ Kranke ud Gesule.
Excelente Vortrăge liber die neue Heilweise.

-NaturheilkMfle ui Lifl-LIMiir. -
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„6wndanau, Soțietate pe acții în Granița.

Convocare.
Domnii acționari ai institutului 

de credit și economii «Oraviciana» 
soțietate pe acții în Oravița. sunt 
prin aceasta convocați la a

XII-a adunare 
generală ordinară,

care se va ținea Mercuri în 22 
Martie a. c. la 3 ore d. a. în 
localul școlii confesionale gr. or. r. 
din Oravița-mont. cu următoarea:

ORDINE DE ZI:
V . [

1. Raportul comisiunii verifica
toare și constituirea biroului.

2. Raportul anual al direcțiunii.
3. Raportul anual al inspecțiunii.
4. Stabilirea bilanțului, împărți

rea profitului curat și votarea ab
solutoriului.

5. Chestia penziunilor.
6. Alegerea inspecțiunii.
7. Eventuale propuneri.

O r a v i ț a, 9 Faur 1905.

DIRECȚIUNEA.

Contu-1Act i va
Cor. b.

Cassa numarar 52037 44
Escompt de cambii

„ „ cu acop. ip.
628702 25
652427.30 1281129 55

împrumut hipoteoar 1248887 87
Credite personale 24589 94
Efecte , . . . 111936 -
Bon la alte bănci . i 18506 88
Diverși debitori 10606 83
Mobiliar

după amortizare de 10%
3255 28

325-53 2929 75

2750623 26

Bilanț P a s ir a-

Nr. 46 (1—1).

Deln primăria orașului Lugoj.
Nr. 12720 

adm 1905.

Publicațiune.
în înțelesul §-lui 50 al art de 

lege XII ex 1894 sunt prin acea
sta toți proprietarii provocați, ca 
încă înainte de eșirea mugurelui, 
mai târziu pană 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 
să le ardă, căci în caz contrar an- 
tistia opidană va ordonă curățirea 
pe spesele respectivului proprietar 
negligent, care pe baza §-lui 95 al 
legei citate va fi pedepsit în bani 
pănă la 100 coroane.

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

Lugoj, 3 Februarie 1904.

Marsovszky,
P. P. 5 (3—3). primar.

Cărți si reviste
Intrat» la redacția farului „Drapel ui”.

Am primit:
Raze de lună, un frumos volum de 

novele, schițe și altele, de Vasile E. 
Moldovan. Tipografia noua, Oraștie. 
1904. Se poate comandă la <}îarul »Li- 
bertatea» din Orăștie. Prețul 1 cor. 
50 bani.

Capital de acții .
Depuneri . .
Fond de rezervă . 210077'-—

„ „ r disponibil . 8231.81
„ pt. diferințe de curs K 6000-—
„ de pensiune
, cultural și de binefaceri 

Interese anticipate pro 1905 
Reescompt . . . . .
Avansuri pe efecte . .
Dare după interese depuneri 
Dividend» ueridieată
Diverși creditori .... 
Profit curat .....

Cor. ■■ V 1

550000 —
1529232 06.1

224308 81
12000 .. —»
9517 82

23441 73
311591 17

20000 —
3174 25

120 ■—-
166 11

67071 31

2750623 26 1

C r e d i tContul profit și perdereDebit

Interese depuneri . . 70001 34 Interese escompt , , 93268 40
„ reescompt .... 7483 84 „ ipotecare .... 80664 26

Salare . . ... 15340 66 „ credite personale . 1968 87
Bani de cortel . 1440 — r efecte .... 4568 76
Chirie . . 1100 — „ de întirziere și diverse alte
Spese de birou, porto poștal, competințe venite . . • . 5626 83

de timbre, prenumărațiuni și div. spese 4090 92
Contribuție directă, comun, etc. 7115'43
10°i0 dare după inter, depuneri 7000T3 14115 56
Amortizare de mobiliar 325 53
Abscrieri ..... 5127 96
Profit curat ..... 67071 31

186097 12 186097 12

O r a v i ț a, la 31 Decembrie 1904.Ilie Trăilă, 
director.

Al. P. Popoviciu,
DIRECȚIUNEA:

I. M. Roșiu, Dr. A. Novac,
I. Botoș,

V. Pornțiu,
G. Dragotscu.

Conturile prezente coufrontându-le cu registrele principale și ausiliare, 

I NSPECȚI UN E A:

Dr. M. Gropșian. I. E. Tieran,Ion Pttrovici președinte,

Fol
GRĂDINA

care se află pe malul stâng al Ti
mișului lângă promenada «An- 
drâssy», așa numită „Schneider 
Garten“, împărțită în parțele mai 
mici e de vânzare.

Deslușirile mai în detail servește 
inginerul orașului Stefan Grundbock 
Nr. 47 (3—1)

t

Ion Parian, 
contabil.

Dr. I. Mangiuca,
T. Stanca.

le-am aflat esaete.

Dr. I. Nadelcu,

G. Jian, V. Leza, N- Băiaș

i Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărit să vindâ 

„Istoria Bomâailof | 
de Petru Maior

cu preț redus de 1 cor.

A se adresă la cassarul Socie
tății MIHAIU ȘERBAN stud, (ii., 
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20, II, 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x--15)

Ou 1 Februarie 1905 st. v. 
s'a deschis nou abonament la 
ziarul ,,Dr apelul" eu prețul 
indicat în capul foii.

osana11
9

economii
&£&€£&&& <"i societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. CE Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
TDeptxzieri spre fru.cti±îcaxe

------------------------  1,500.000 Oct. --------------------------- 

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8%, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 %, cu anunț 5% .

patentat ——

Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat, 

de autoritățile publice 

se poate căpătă 

în cantități mici și mari 

la ferăria

■A-xiton ZEIa'bereixm.
Nr. 10 (x

xzz.. Lugojul-român 

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

|| MF*  Darea după interese o solvește însuși institutul,

1| Nr. 8. x-4. Direcțiunea. @

Tipografia Carol Traunfollner,

Provocare și apel 
cătră on. conducere a comitatului Carsș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.

E supremă necesitate a aduce re-. e. • 
tuos și conștiențios diu nou amin e ou 
public pravul de stins ai Iul 
Bauor, ' înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere a 
oferit cel mai favorabil, aprobat eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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


