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Signatura situațiunei politice 
parlamentare din Ungaria este 
dată prin constituirea dietei. Lo
curile presidiale, deținute până acum 
excluziv de membrii partidului gu
vernamental zis «liberal», sunt as
tăzi ocupate de membrii coalițiunei 
opoziționale. President al dietei este 
kossuthistul Iuliu Justh.

Și curios! Pe când se înstăpâ
nește în dietă dominațiunea coali
țiunei conduse de kossuthiști, se 
vorbește tot mai mult de formarea 
unui cabinet de transiție 
din sinul fracțiunilor ce stau pe 
baza transacției dela 1867.

Ce cabinet va fi acesta, e greu 
de spus, căci nu este de înțeles 
în care direcție va să însemneze 
acest cabinet o transiție. Spre 
1867 ori spre 1848? în cazul prim 
e absurd a presupune, că un cabinet 
cu inclinațiuni spre «67» să fie ca
pabil a guvernă cu ajutorul . unei 
diete, ce s’a închinat deja principiu
lui «48»-ist, în cazul al doilea nu 
mai are haz a face transiție, căci 
doar «48»-ul stăpânește dieta.

Dar cum toate se fac pe dos în 
Ungaria, te miri ce va eșl șl din 
actualele frământări, prin cari trece 
mersul greoiu al descurcării ițelor 
politice ce se țes între Viena și 
Budapesta.

Noi stăm departe de aceste fră
mântări, căci uoi n'avem să alegem 
între «48» și «67» Nu aceasta este 
chestiune de căpetenie pentru noi, 
ci rezolvarea chestiunei naționale. 
și aceasta nu este condiționată nici 
prin «67» și nici prin «48». dar 
soluțiunea chestiunei națio
nale condiționează de o po
trivă și realizarea bazei

FOIȚA „DRAPELULUI".

Tom. Trine si cucul lor.
L 1 ’
(2) — Novelă. —

De Paul Lindau.

= Traducere pentru «Drapelul». =

Vinul fert era minunat! Oala, 
în care l-au pregătit manile deprinse 
ale Trinei, o goliseră pană la fund și 
în durere și bucurie s’au gândit la 
trecutul îndepărtat. Ei s’au gândit, cum 
s’au întâlnit, amândoi tineri, pentru 
primadată singuri în pădurea de fag 
din apropiere și cum el i-a șoptit în 
ureche: «Te iubesc» și ea, roșind pană 
după urechi, i-a răspuns de tot încet: 
«Șl eu pe tine». Și cum, peste 2 luni, 
într’o zi de toamnă, care era cu mult 
mai frumoasă decât cea de azi, au 
wers înaintea altarului și au jurat unul 
altuia iubire și credință eternă. Toate 
rudeniile și prietenii, cari fuseseră atunci 
în biserică și la ospăț la părinții Tri
nei, toți, toți sunt în pământ, îi acopere 
pe toți pajiștea verde. Numai ei doi 
au mai rămas ! Asta îi impresiona adânc 
și ca duioșia, ce i-a cuprins, să nu se

48-iste ca și susținerea celei 
67- i s t e

Conviugerea uoastră firmă este, 
că cea mai arzătoare chestiune a 
Ungariei este chestiunea de na
ționalități. și pănă ce nu se aduce 
chestiunea aceasta la o rezolvare 
firească, este tot atât de imposibil 
a realiză «48»-ul. precum a tost 
imposibil a susținea în mod cinstit 
«67 »-ul.

Adevărat» că și «67»-iștii ca și 
«48»-iștii au în vedere un m<»d 
particular al rezolvării acestei che
stiuni, anume absorbirea for
țată a naționalităților, dar 
acest mod de rezolvare a dat fali
ment complet, dovedi ndu-se ca 
utopie în plina putere a cuvân
tului.

Cei mai sangvinici din șoviuiști 
cred, că ce nu s’a putut pe baza 
«67»-istă se va putea tăia îndoială 
pe cea «48»-istă. ba unii mai ușo- 
rei la cap profesează chiar, că toc
mai «67»-ul este de vină, că nu a 
reușit planul șoviuist de rezolvare 
a chestiunei de naționalități.

Curios! Ce n’a reușit să împli
nească șovinismul când are la dis
poziție întreaga putere a Monar
hiei, va reuși când este lipsit de 
această putere și când este avizat 
la puterea noastră pentru a se 
apără contra reacției, ce trebue să 
urmeze în mod firesc dupăce se 
rumpe Ungaria de Austria?

E frumos idealul Ungariei inde
pendente și își are îndreptățirea 
sa istorică. Dar este absurd a-ți 
imagină realizarea acestui ideal pe 
bază trainică tară concursul tutu
ror popoarelor alcătuitoare de staL 
Și tot atât de absurd este a contă 
la acest concurs activ al popoare
lor nemaghiare, câtă vreme din 
stingă, beau iarăși și iarăși din gusto
sul viu cald și nu observau, bunii bă
trâni, că beuseră mai mult decât pu
teau suportă. Ei abia mai auziră pă
sărică din orologiu, care de mult își 
scosese de 7 și de 8 ori capul pe 
ferestruică și strigase: «Cucu». In cap 
și în membre ei simțiau o greutate 
neplăcută. Ceeace vinul tare le-a prici
nuit, ei credeau că e influința bătrâ- 
neței.

«Da, suntem bătrâni! Neputincioși!» 
se plângeau. «Ah, tinereța! tinereța! 
De-am putea fi iarăși tineri! Cât de 
altcum, cât de bine am puteâ folosi 
noi, pe lângă experiențele ce le avem, 
avantagiile cerești ale tinereței! Cu cât 
mai mare poftă, decât în nesocotința 
și ușurătatea tinerilor nepăsători de 
20 ani!»

îi cuprinse o emoțiune rară. Dorul 
lor după timpul irevocabil al tinereței 
îi cutropî. A fi tinăr! A fi earăși tinăr! 
Acest dor din pieptul lor le cuprinse 
toată inima. Ei nu puteau nimic alt
cum simți, nimic altceva zice : A fi ti
năr !...

«Trine, îmi arde capul ! Nu cumvă 
am beut prea repede vinul cald? Noi 
suntem oameni săraci, bătrâni, cari nu 
mai putem suportă nimic. Ar fi bine 
să mai bem o ceașcă de ceaiu. Asta, 
cred, ne va cădeă bine! Și ție, căci 

partea «leader»-ilor mișcării inde- 
pendiste ae profesează indepen
dența Ungariei tocmai ca o con
diție a absorbirii forțate a 
naționalităților iu scopul creeării 
unității etnice naționale a Unga
riei.

Bătrânul Ludovic Mocsâry, 
adere ut înflăcărat și el al indepen
denței Ungariei, a subliniat de re- 
pețite ori aceste absurdități, dar 
totdeauna a dat de urechi surde

Și e de mirat cum în aceste 
momente de importanță istorică) 
când «48»-știi au ajuns așâ aproape 
— ca nici odată — de frânele gu
vernului, zicem, este de mirat că 
nici acum, când chestiunea aceasta 
se impune cu putere elementară, 
încă tot umbiă fruntașii politicei 
șoviniste după cai verzi pe păreți!

Cuvintele cu cari și-a ocupat dl 
Justh fotoliul presidial în dietă re- 
suiiă ca o ironie tristă și goală. 
Zice D-Sa, că în țara aceasta este 
constituțiunea sfântă și in
violabilă, ca și toate garan- 
țele acesteia.

O spune aceasta când presiden- 
tul partidului național român, care 
a încercat să obțină mandat în 
dietă, zace cu capul spart la pat, 
cap spart de cetele de bătăuși sub 
ochii și protecția puterii publice, 
care nu s’a dat înapoi dela nici un 
mijloc, când a fost vorba ca să 
împiedece pe acest bărbat de a ob
ținea mandatul dela aderenții sei, 
cari constitue absoluta majoritate 
a alegătorilor din cercul electoral 
al Cehului-Silvaniei.

Unde rămâne sfințenia și invio
labilitatea constituțiunei și a garan- 
țelor ei?!

Răspunsul il știm!
Constituțiune și garanțe există 

fruntea ta e ferbinte ca focul, sărmană 
Trine!».

Trine dădu gânditoare din cap, 
aruncă țăndări noui pe cărbunii aprinși, 
umplu căldarea cu apă și puse tee in 
ceașcă. Apoi se așeză earăși pe laviță 
lângă Tom și amândoi își proptiră ca
petele unul de altul. Când el, când ea 
zicea încet: «Da, noi suntem oameni 
bătrâni... ah, de-am fi earăși tineri!».

Și în căldare începu earăși să sâ- 
săe. Și norișori albaștri delicați se ri
dicau în vârtej din căldare, și bătrânii 
cap la cap, auziau cântecul fin și cu 
ochii osteniți, de jumătate închiși, ve
deau cum se ridică cercurile albastre.

A fi tinăr !...
Ceasul din părete eră gata să 

bată nouă.
• o 

o

încetul cu încetul sâsăitul încet de
veni cântec minunat de dulce, care re- 
sună din depărtare. Eră cântecul lor 
de nuntă, pe care de 50 ani nu-1 mai 
auziseră. Și norișorii se contopiră și 
apoi se împărțiră în 2 aripi străluci
toare. Și între aripi apăru figura lu
minoasă a unui frumos june, care plu- 
tiă încet cătră ei și, pe când cântecul 
drăgălaș resunâ tot mai departe, zise 
prietinește cătră ei:

«Oameni buni! Cincizeci de ani ați 
trăit în iubire și credință unul față de 

numai tațâ de elemente patriotice. 
Ne-a spus-o deunăzi chiar și contele 
Iuliu Andiăssy. Iar noi suntem «ex 
offo» elemente u e p a t r i o t i ce, 
pentrucă nu ne lăsăm absorbiți de 
molohul șovinist.

Ei, dar tocmai aici zace buba.
Sfințenia și inviolabilitatea con- 

stituțim ei și a garanțelor ei nu 
poate cunoaște două categorii de 
cetățeni: patriotici și nepatrio
tici, căci patriotismul residă tocmai 
în voința și sentimentul cetățeanu
lui și prin urmare nu poate fi oc- 
troat prin nici un sistem politic.

Nn voința cetățenilor are să se 
acomodeze sistemului politic, ci si
stemele politice au să resară din 
voința cetățenească. Și pănă când 
nu va fi de fapt garantată sfințe
nia și inviolabilitatea constituțiunei, 
nu poate fi vorba nici despre «48» 
și nici despre «67» ca sisteme ră
sărite din voința cetățenească li
beră și nefalzificată.

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

Situația. Misiunea contelui Iuliu A n - 
drăssy ca «homo regina» s’a încheiat 
deocamdată cu rezultat negativ. 
Nu se poate formă cabinet din sinul 
coaliției. Nu pentrucă Maj. Sa nu ar 
fi acceptat un asemenea cabinet, ci 
pentrucă kossuthiștii nu vreau să ab- 
zică de postulatele lor militare, iar Maj. 
Sa nu mai voește să facă concesiuni în 
direcția aceasta. Va să zică nu s’au 
ajuns cu prețul. Acum e vorba de un 
cabinet de transiție, compus din 
disidenți, ca să rezolve necesitățile ur
gente de stat. Opoziția ar fi gata să 
sprijinească un asemenea cabinet cu 
termin precluziv, votându-i o indemni
tate bugetară pe 4 luni, dacă se obligă 
cabinetul în schimb a realiză reforma 
electorală. Dar la nici un caz nu 
este dispusă opoziția a votă unui ase
menea cabinet contingentul militar, 
pentrucă nu vrea să scape arma cea 
mai puternică din mână. Este evident, 
că sub asemenea condiții nu se rezolvă 
altul și ați făcut mult bine. Pentru 
asta veți primi astăzi răsplata cuve
nită. Căci astăzi e ziua minunilor! în 
4 zile din tot al 10-lea an bisect, în 
ziua cea mai lungă și în cea mai scurtă 
și în cele 2 zile, când noaptea e deo
potrivă cu ziua, se pot întâmplă mi
nuni cu oamenii adevărat buni. Rugă
ciunea voastră ferbinte va fi ascultată, 
voi veți deveni iarăși tineri! Aveți în
credere în mine și urmați-mă ori unde 
vă voiu conduce!».

Nici unul nu știa, ce se întâmplă 
cu ei. Trine se lipi șl mai tare de 
bărbatul ei moș.

«Noi te-am crede bucuros», zise Tom, 
«însă fie ertat tata m’a învățat: sunt 
unii vrăjitori răi în lume, cari se arată 
duh bun și păcălesc numai oamenii. 
Fă bine și spune cum te cheamă!».

<Cucu,>, răspunse cu un ton bine 
cunoscut.

Amândoi bătrânii se bucurară; 
eră vocea unui prietin vechiu.

«Așâ te cheamă? Ca pe pasărea 
noastră din orologiu! Dar ea e cu to
tul altfel! Ăsta-i numele teu adevărat?», 
întrebă Trine.

„Cucu“, fu răspunsul. Dar de astă- 
dată vocea sună altfel: mânioasă, doje
nitoare. Trine întrebă speriată : «Te-am 
mâniat ?».

«Nu m-ai mâniat: dar nu trebue să



criza, ci întră în stadiu nou. N’are deci 
să ne mire dacă vedem că dl Darânyi, 
care a fost luat în vedere ca șef al 
acestui cabinet de transiție, a declarat 
că sub asemenea condiții nu 
primește formarea cabinetului.

Cehii și Maghiarii. La adunarea po
porală de Duminecă a Cehilor tineri în 
Beneschau (Boemia) a luat deputatul 
ceh-tinăr Dr. Forscht cuvântul și a 
vorbit despre criza din Ungaria. El a 
zis, că enunțiaținnile lui Francisc Kos
suth despre federalizarea Austriei nu 
merită să fie primite din partea Cehilor 
cu atâta optimism. A construi pe baza 
acestor enunțiațiuni alianță ceho- 
maghiar ă, înseamnă a urinări o fan
tomă. A fost un timp, când dușmănia 
comună contra Vienei a unit pe Cehi 
cu Maghiarii. Dela dualism încoace nu 
mai există însă comunitate de interese 
între Cehi și Maghiari, ci chiar contrarul. 
Oricum se vor schimba împrejurările, 
pănă când Slovacii nu vor deveni Ma
ghiari — și maghiarizarea Slovacilor, har 
Domnului, nu se va putea realiza — vor 
eonsiderâ totdeauna Cehii pe Maghiari 
ca dușmani ai sei. Oratorul nu crede, 
că Maghiarii doresc serios separațiunea 
deplină de Austria, căci această sepa- 
rațiune ar aduce pe Maghiari în cea 
mai mare perplexitate. Dacă însă e 
vorba totuși de o separațiune, mai bine 
ar fi să se întâmple separațiunea acum, 
înainte de ce se vor întări șî mai mult 
Maghiarii pe contul Cehilor.

Pe când dep. Forscht ia poziție 
contra Maghiarilor, organul cehilor ti
neri «Narodni Listy» din Praga își 
exprimă speranța, că o procedură 
comună între ambele rasse (maghiară 
și cehă) e posibilă, dat fiind, că ambele 
rasse au interese congruente. 
Astfel de interese congruente au existat 
în trecut, se ivesc și în prezent și se 
vor ivi șî în viitor și anume pe teren 
economic, politic și chiar național. Și 
chiar separațiunea Ungariei de Austria 
prin realizarea uniunei personale nu 
e în stare să împedece comunitatea de 
interese. Ungaria separată va aveâ 
lipsă de productele noastre industriale 
și noi (Boemii) vom avea lipsă de pro
ductele brute și de cerealele Ungariei, 
iar pe teren național și politic Boemia 
și Ungaria vor fi avizate la solida
ritate în apărarea reciprocă 
contra pericolelor exterioare, 
tot așa cum a fost în 1526 după lupta 
dela Mohăcs. Deosebirea e numai, că 
atunci pericolul pentru ambele state 
amenință dela Sud-Ost, pe când acum 
amenință dela Nord-Vest și se cheamă 
pangermanism.

Alegerile In România. Alegerile 
pentru colegiul III de cameră earăși 
s’au terminat cu victoria desăvârșită a 
partidului conservator. Din 38 man
date conservatorii au obținut 36, opo
ziția numai 1, în 1 cerc va aveâ loc 
alegere nouă. Rezultatul final al ale
gerilor pentru cameră este: 157 guver- 
primiți cu neîncredere pe bunul vostru 
prietin. Numai dacă îmi acordați 
deplină încredere, are efect farmecul. 
Eu am grije de voi, chiar dacă nu mă 
veți mai vedea! Eu vă voiu face bine 
și vă voiu păzi de rău! Și ca să știți, 
că eu sunt totdeauna cu voi, vă voiu 
strigă în momente importante cu vorba 
farmecului. Atunci luați bine seama, 
dar nu vă descurajați: Bunul vostru 
prietin apare momentan lângă voi să 
vă dea ajutor!».

«Care e însă numele teu de farmec ?», 
întrebă Tom.

«Ca și numele meu», răspunse lu
minosul tinăr: tCueu!»

Tom și Trine zimbiau.
«Strigătul îl știm deja, dragă cucu ! 

îl auzim oră de oră dela orologiul no
stru vechiu, când suntem deștepți!.... 
Te credem, ne încredem în tine, îți 
urmăm, unde ne conduci!».

«Atunci dă-mi mâna dreaptă, Tom 
și tu, Trine, pe cea stângă, și închideți 
ochii. Și apoi deschideți-i numai câne 
vă strig cu numele meu!».

* ♦' ♦
Amândoi făcură întocmai, cum 

li-s’a spus.
Atunci simțiră ceva, ce mai înainte 

nti simțiseră nici odată: le eră așă de 
ușor, ca pana de ușor! Padimentu

namentali (conservatori) și 15 opozi- 
ionali (liberali și junimiști); vor aveâ 
oc 10 balotage. Corpurile legiuitoare 
vor fi deschise în 6 Martie. Cele mai 
importante proecte de legi, ce se vor 
uă la desbatere, vor fi: tractatul co

mercial între România și Germania, 
bugetul și legea nouă a vămilor.

Luni au avut loc alegerile pentru 
colegiul I de Senat. Din 60 mandate 
au obținut conservatorii 42, opoziția 
coaliată 11 (8 liberali, 3 junimiști); 7 
aalotagii vor aveâ loc. Alegerile au 
decurs în deplină ordine.

Dieta din Budapesta.
în ședința sa de Marți dieta nouă 

s’a constituit. President a fost ales 
kossuthistul Iuliu J u s t h cu majori
tate de 62 voturi. Vicepresidenți au 
fost aleși: Francisc B o 1 g â r cu 232 
voturi (majoritate de 70 voturi) și 
Stefan Rakovszky cu 229 voturi 
(majoritate de 67 voturi). Notari au 
fost aleși: Lad. Hammersberg, N. 
Pozsgay, Geza Salamon, Zoltan 
Szakacs, Nic. Zboray, Ladislau 
H erte 1 en dy. Questor a fost ales: 
Ioan Toth cu majoritate de 87 voturi.

Presidentul ales Iuliu Justh, ocu- 
pându-și scaunul presidial, mulțămește 
pentru încredere, promite că va fi ne
părtinitor, loial, va respectă legea și 
regulamentul, dar remâne pe deplin 
fidel credeului seu politic. Declară 
că nu consideră evenimentele din 
18 N o v. 1904 (lex Daniel) ca isvor de 
drept.

Mercuri s’au ales comisiunile: eco
nomică, de imunitate, de cenzurare, de 
incompatibilitate. Au fost aleși apoi încă 
3 notari : G. Dedov ies, Col. Esz- 
terhăzy și Geza Luby. La propu
nerea presidiului, dieta își ajurnează 
ședințele pănă la constituirea ministe- 
riului, eventual pănă în 8 Martie.

ce îmi rideă sufletul, când v’am văzut, 
că ați înțeles glasul vremei și mai toți 
în frunte cu preoții și cărturarii voștri 
v’ați înșiruit să mergeți a vă îndeplini 
cea mai înaltă datorință națională: să 
alegeți deputat Român.

Ce s’a întâmplat însă îndată ce 
am ajuns în Cehul-Silvaniei? Dupăce 
gendarmii ne-au oprit pe loc pe ulița 
orașului și ne-au căutat pănă la piele, 
ca nu cumva să avem la noi arme, 
dupăce s’au luat bâtele pănă șî dela 
moșnegii, cari își împroptiau bătrâne- 
ea, acolo, în fața gendarmilor și a 

cătanelor, cei puși să păzească buna 
rânduială și viața oamenilor, au as- 
muțat asupra noastră cetele de bă
tăuși aduși din depărtări anume pen
tru aceasta și au lăsat să se arunce 
cu pari și drugi de fier asupra noa
stră, cari n ’a ve a m nimic în 
m â n i.

Cel dintâiu, căruia i-s’a spart ca
pul cu un par, sunt eu, om în vârstă 
de 70 ani și care de 50 de ani trăesc 
slujind comitatul nostru, interesele 
neamului și patria comună. Nemernicii 
n’au avut respect nici măcar de ple
tele mele albe.

Peste 30 de inși am fost roșiți de 
sânge, ba unii în urma ranelor pri
mite au ajuns chiar în gura morții și 
cu toate aste am rămas pe câmpul de 
luptă în mijlocul haitelor sălbatice, 
voind să ducem lupta pănă la sfârșit. 
Când am văzut însă, că însuși presi
dentul alegerei, bar. Dioszegy, pare a 
se bucură de cele petrecute și n’a luat 
nici o măsură, ca viața poporului să 
fie asigurată și .dupăce acelaș presi
dent i-au ținut ca arestați, de alaltăeri 
seara și pănă eri dimineața la orele 9 
și n’a lăsat, ea bărbații noștri de în
credere să vină în atingere cu popo
rul ; când am văzut, că o parte în
semnată de alegători au fost luați la 
bătae sub ochii gendarmeriei și a mi
liției, fără ca aceasta să ia măsuri, 
pentru a vă cruță viața voastră și a 
cărturarilor din mijlocul vostru:-

Ne-am văzut siliți să plecăm din 
cuibul de ticăloșii, remânând, ca pe 
calea legei să ne căutăm drepturile: 
să facem ca alegerea să fie nimicită, 
iar criminalii rău făcători să fie pe
depsiți în chipul cel mai aspru.

Am făcut în aceeași vreme arătare, 
atât la înaltul minister, cât șî la Maj. 
Sa împăratul și rege, arătând toate 
fărădelegile săvârșite în potriva noa
stră.

Ne-am înțeles de asemenea cu de
putății noștri români, Dr. T. Mi ha li 
și Russu-Șirianu, cari au fost de 
față și au văzut toate mișeliile întâm
plate, să desvălue în dietă și să ceară 
șî acolo cât mai grabnic pedepsirea 
acelor vinovați.

Primiți scumpilor mei frați, mulță- 
mirile mele călduroase pentru ostene- 
lele voastre și pentru dragostea de 
neam, de care ați dat dovadă.
frunze uriașe se jucau, și cântau 
copii fermecători. Tineri și fecioare îm
bujorate se desfătau jucând și dansând 
la sunetul lin al unei muzici fermecă
toare, care plutiâ tainic deasupra gră- 
dinei, cu parfumul florilor și al pomilor 
înfloriți. Un lanț de coline scăldat în 
lumina de aur a soarelui închidea 
în depărtare livada.

La dreapta și la stânga se ridicau 
2 dealuri de o înfățișare foarte atră
gătoare. Din fiecare din aceste dealuri 
țișniâ câte un isvor. Unul se chemă 
isvorul de rubine, pentrucă apa lui 
aruncă scântei roșii mohorîte, ca peatra 
prețioasă rubinul. Celălalt se numiă is
vorul de mărgăritare; apa lui juca în toa
te colorile curcubeului. Jos nu departe de 
poalele dealului, se împreunau ambele 
isvoare, formând lacul tinereței, în ju
rul căruia fericiți! se așezau comod pe 
paturi de flori și conversau glumind 
în cea mai grațioasă intimitate.

Veselii tineri, fecioare și copii, pa
jiștea verde cu floricele, tufișele înflo
rite, mândrii pomi, murmurul apei, par
fumul dulce și sunetul delicat din aer 
și ceriul albastru — totul respiră tine- 
reță, plăcere și fericire!

' (Va urmă).
—r •-.'H •*, ■ -

Alegerea dela Cehul-Silvaniei.
Precum am anunțat deja, alegătorii români 

din cercul electoral Cehul-Silvaniei au fost îm- 
pedecați în exerciarea dreptului lor electoral eu 
ocaziunea balotagiului din 16 Febr., fiind atacați 
de mulțimea șovinistâ cu pari și drugi de fier. 
Mai rnulți alegători români au fost grav răniți, 
între aceștia șî candidatul lor George P o p de 
B â s e ș t i. Acesta a adresat apoi alegătorilor 
români din acel cerc următorul :

Cuvânt cătră alegătorii români din careu 
Cehul-Silvaniei.

Scumpilor mei frați!

Ca la biserică ne-am dus Joi, 16 
Febr., în Cehul-Silvaniei. Eră vorba 
să ne folosim de cel mai de căpetenie 
drept constituțional : să ne alegem d e- 
p u t a t, care în dieta țerii să spună 
durerile și dorințele noastre. Mie mi- 
s’a dat cinstea să fiu candidatul vo
stru și am mers, după cum știți, vese. 
și mândru în fruntea voastră, deoare- 
li-se păreă că plutește sub picioarele 
lor și plafonul plutește deasupra 
capului lor. Ei se simțiau ridicați 
de niște mâni moi, simțiau că plutesc 
în aer! Zefir dulce îi adia peste 
obraz. Cântec pătrundeâ de departe la 
ei și veniă tot mai aproape și mai 
aproape. Parfum minunat de clopoței, 
resedă, viorele și roze îi învăluiâ. îndă
rătul lor păreă că întunerecul luminează: 
Ei vedean sori rnulți, stele minunate 
sclipind în toate colorile, fără să-i or
bească.

Deodată auziră cuvântul de farmec 
al prietinului: „Cucii!“.

Ei deschiseră ochii și priviră în 
jurul lor. Credeau că visează. Așă ceva 
splendid n’au mai văzut, n’au mai cre
zut că poate să existe!

înaintea lor se întindea în volup
toasa pompă a primăverii o grădină 
minunată : pajiștea verde, care eră pre
sărată cu mii de flori în toate colorile, 
se întindea la picioarele lor ca un co
vor scump din Orient. Pomi frumoși, 
cum n’a mai văzut ochiu omenesc așâ 
de pompoși: rodii, migdali și lămâi se 
ridicau strălucitori din earbă, îngrădiți 
cu tufișuri mai joase, cari străluciau în 
cele mai minunate colori ale bobocilor 
abiâ deschiși, și cu gard viu de tran
dafiri deși galbini și roșii-mohorîți și 
cu alte plante minunate, pe ale căror

Fiți pe pace, căci noi, conducătorii 
voștri, nu vom cunoaște odihnă nici 
stâtnpăr, pănă ce nu vom duce sfânta 
noastră cauză la biruință.

Dumnezeu 3ă ne ajute!
Băsești, 17 Februarie 1905.

George Pop de Basești .

Feme ea română,
— Studiu original —

(2) De E. Lungu-Puhallo.
Și s’a uitat țărana română la îm- 

pistrițatele ei surori, ce-și băteau calea 
ca în strălucită isbândă. Amărîtă, des 
considerată a stat în preajma ispitei 
și a stat părăsită aproape de întreaga 
ei tinerime....

Atunci în ceas rău, cuprinsă de ele
mentarul vârtej al poftelor, a fi și ea 
în costum asemenea surorilor ei dame, 
doamne și măistorițe — și-a lăpădat 
brâul și cătrința, luând midrul și ca
tifeaua, cămașa cu isloci și poalele 
din duchean. în locul cojocelului, pu- 
su-și-a spencer sau prusluc din da- 
mașcă; pe umeri mintia cu pozomane 
aurite. Schimbat-au trandafirul din gră
dină cu pene de struț; călțunii și eis- 
mulița cu regate de lac, și bergsteigeri 
cu tioc de mesing.

Noua modă se încinse ca focul 
preste orașe, sate și colibe, mistuind 
furca și resboiul, caierul și peptenele; 
ba chiar șî caracteristica făloșie, cu 
care odinioară femeea română își îm
brăcă casa, bărbatul, copiii, stăpânii și 
slugile.

Cânepa nu se mai mură, fusul nu 
mai sfârăiă în degetele fetelor; șeză- 
torile rămaseră pustii, ear ochii savan- 
ților călători nu mai admirau tehnica 
broderielor pe albe schimburi de ser- 
bători; vârste și pui pe covoare și chi- 
lime. Nu mai admirau al casei belșug: 
lavițele îndesuite cu trâmbele de pânză, 
pregătită pentru trebuințele vremelnice.

Eată! Acestea sunt o parte din 
roadele mișcării din 1881—82, trase pe 
cale de acei iubitori de efecte, cari nu 
s’au sfiit a cochetă șl cu aceea, ce ea 
sfântă moștenire trebuia să păstrăm!

Așâ s’a deposedat și scos din uz 
vechiul, port al femeii române, necin
stind n-se al ei istoric trecut — un tre
cut cum damele în cronica lumei, ara
reori poate că-1 vor ajunge.

Avut-am început de oarecare eco
nomie; avut-am începui de-o industrie, 
pârguită la sinul și vatra poporului 
nostru.

Nu, abună seamă nu erau mari, 
dar ale noastre dintru ale noastre; 
tipul și alcătuirea lor denota, că stră- 
juind glia străbunilor trăim în lupta 
unui progres național.

Ce avem azi ?
Un mare și gol pustiu, fără in, 

fără cânepă; fără vrere sau pricepere 
economică. Ear după aste neajunsuri, 
o droaie de gheșeftari, cari ne orbesc 
cu podoabe, ce au făcut din vechiul 
și practicul nostru port, o caricatură - 
ce neîndoielnic șl pe arhierei au um
plut de griji.

Dacă prețuim «talpa țerii», oare la 
ce am înjosit pe tovarășa muncii sale? 
S’a uitat oare, că nu există alt popor, 
ale cărui femei să-și îmbrace casa, să 
hrănească și crească familia, și rând 
să țină cu bărbatul întru a întoarce 
brazdele pământului ?

Numai tipica noastră țărână posede 
atâtea virtuți; numai ea cu limba, le
gea, portul și moravurile a stat ca 
stânca în vuitoarele noianului vrăjmaș.

Și dacă ca națiune, avem eroi și 
apostoli, femeea română le-a fost mamă 
și crescătoare. Și nu prin carte sau 
științe, ci numai prin caracterul și mă
rețele puteri ale sufletului ei înalt.

De unde dară acum, atâtea învi
nuiri asupra ei ?

Dacă am avut un port, cine n’a 
știut, că unde s’a format naționalitate a 
și limba română, acolo s’a alcătuit șî 
portul străbunelor noastre ? Cine a în
drăznit a se atinge de el, făe&ndu-se 
lui dujman și apostat? Cine a păcă
tuit întâiu, seducând șî statornicia țî- 
ranei române ?

Spuneți vre-un timp, vre-o epocă, 
când țărana noastră și-a dat de rușine 
trecutul, adoptând port, limbă sau obi-



ceiu străin? Spuneți greșit-a cândva, 
căci împrejmuită a fost totdeauna de 
străini, dușmani și înșelători ?

Nu! Om nepreocupat nu o va găsi 
greșitoare pană acum, în luminatul no
stru veac, când multe din instruațele 
ei surori dame, doamne și maistorițe 
i-au stat ca vji și însuflețite pilde !

Ei bine, cine e vinovat, au nu cel 
ce a conceput crima ?

Dar să trecem peste o vina nepre- 
gândită...

Drepți fiind, să nu mai învinuim 
românca din opincă, căci dânsa a alu
necat numai, luându-se cu prea mare 
încredere, după surorile ce se ținea, 
că sunt mai învățate ....

Atunci, ca azi, fenieea română e 
jertfa rătăcirilor — deși nu ale ei ră
tăciri.

Destul, că 14—16 ani de aceștia 
au făptuit cuvântul: bătaia lui Dum
nezeu pe poporul român.

Casele și curțile odinioară plinuțe 
— acum reoglindă o tristă decadență. 

(Va urmă).Atentatul dela Moscva.
înmormântarea marelui duce Ser

gius, ucis prin bombă de dinamită, 
are loc astăzi în Moscva. înmormân
tarea va fi numai provizorică și nu 
va lnâ parte din familia imperială de
cât marele duce Paul, fratele marelui 
duce Sergius. înmormântarea defini
tivă va avea loc abia în Mai la Pe
tersburg. La înmormântarea de acum 
nu va fi prezent nici Țarul, nici re
prezentanții Curților străine.

Marele duce Paul a fost exilat de 
3 ani din Rusia pentru că s’a căsăto
rit cu fiica unui inginer. El trăia la 
Paris. Acum Țarul l-a ertat, pentru ca 
să poată veni la înmormântarea frate
lui seu, pe care-1 iubiă mult. Când a 
sosit la granița rusească, un oficer i-a 
predat marelui duce Paul insigniile de 
aghiotant general al Țarului, cari in- 
signii le perduse acum 3 ani.

Se -ziee, că Țarul și de aceea l-a 
rechemat pe marele duce Paul la Pe
tersburg, ca să-i facă raport despre 
dispoziția poporului francez față de 
Rusia. Comunicările marelui duce 
Paul vor fi, de sigur, neplăcute Țaru
lui. în inima poporului francez a dis
părut alianța franco-rusă, pe care nu
mai cercurile oficiale o mai susțin. 
Duminecă au avut loc la Paris 21 
adunări de protestare contra Ru
siei și nici una în favorul Rusiei.•• •

Numele atentatorului este Geras- 
si mow. Acesta, când fu arestat, a 
strigat: «Libertate», Libertate Ge- 
rassimow nu vrea să dea nici o deslu
șire. El zice, că va face mai târziu 
fasiuni.

Bucățile din corpul sfâșiat al ma
relui duce Sergius au fost adunate la 
un loc și așezate în formă de om. 
Dar capul lipsește și până acum 
n’a fost găsit.

După comiterea atentatului fioros, 
nu mai e nici o speranță de reforme 
în Rusia. «Nici o concesiune poporu
lui», e lozinca. Autoritatea Țarismului 
trebue susținută cu orice preț. Și 
chiar pentru susținerea acestei autori
tăți, nu e lăsat Gorki liber. Ziarul 
«Echo de Paris» anunță, că Gorki 
s’a bolnăvit greu în temniță, 
ceeace a produs mare consternațiune 
mai ales în Francia.
Mișcarea revoluționară în Rusia. 

în noaptea de 17 spre 18 Febr. 500 
muncitori din Varșovia au bombardat 
locuința unei persoane, care a fost 
bănuită ca denunțiant politic. Interve
nind poliția, mulțimea înarmată cu 
revolvere s’a luat la luptă cu ea. Un 
polițist a fost ucis, doi au fost grav 
răniți. Dintre muncitori 1 a fost ucis, 
2 au fost răniți.

în Sosnowice (Polonia rusească) 
u murit încă 14 muncitori, căzuți vic

timă turburărilor. Astfel numărul 
muncitorilor uciși la Sosno
wice se urcă la 60. Armată rămâne 
pănă în Mai la Sosnowice.

în Nowirokicz (Polonia-r.) au 
fost ucise prin armată 18 persoane.

La 19 Februarie a avut loc la Var

șovia un mare meeting, la care au par
ticipat mii de oameni. Adunarea a votat 
unanim o rezoluțiune, prin care școlarii 
poloni sunt provocați să nu vină la 
școală. (Autoritățile școlare hotărîseră, 
ca în 20 Febr. să se redeschidă școalele).

Țăranii poloni din mai multe co
mune din Polonia-rusească nu mai voesc 
să-și trimită copiii la școală și să con- 
tribue la susținerea școalelor, pănă nu 
se introduce instrucția în limba 
polonă. Din cauza aceasta foarte 
multe școale elementare au fost închise.

Un ofițer de husari din Varșovia 
care s’a distins prin brutalitatea sa 
nemărginită la ultimele turburări din 
Varșovia, a fost aflat mort pe stradă, 
străpuns cu un pumnal; pe pieptul lui 
eră atârnată o hârtie cu inscripția: 
«Numărul 1».

în multe orașe din Rusia băntue 
încă greva. în Varșovia s’au pus și 
chelnerii în grevă, în Moscva farma
ciștii, in Windau personalul de tren. 
Circulația trenurilor între Moscva și 
Windau a fost sistată din cauza grevei.

Afară de marele duce Sergius, au 
primit și alți membri ai familiei impe
riale din Rusia epistole amenințătoare. 
Se susține, că mai mulți membri ai fa
miliei imperiale au fost condamnați de 
comitetul revoluționar la moarte.

La universitatea din Petersburg a 
avut loc Luni o adunare de studenți, 
în care s’a votat o rezoluțiune energică 
contra absolutismului. în rezoluțiune 
răsboiul cu Iaponia e timbrat de «o 
aventură criminală în Orientul depăr
tat» și se cere convocarea unei adunări 
legislative pe baza sufragiului univer
sal, apoi se pretinde amnestie pe seama 
celor condamnați pentru vederile lor 
politice și religioase. Portretul Țarului 
a fost luat din sală și nimicit.

Informatiuni.
>

Regele Carol... conferențiar. Regele 
Carol al României a promis comitetu
lui societății geografice române, că va 
ținea o conferență asupra unei călă
torii în Marocco. Regele Carol este un 
scriitor și istoric apreciat și are mod 
excelent de expunere. Publicul din Bu
curești manifestă interes viu față de 
conferență regală.

Starea arhiducelui iosif. Arhiducele 
Iosif, care fusese grav bolnav dar mai 
târziu i-s*a ameliorat starea, zace acum 
iarăși greu bolnav la Fiume. Arhidu
cele earăși a devenit apatie și incapa
bil de a primi nutremânt suficient.

«Năpasta» lui Caragiale, reprezentată 
in nemțește la Sibiiu Cea mai bună 
dramă originală-româneascâ, «Năpasta 
de Caragiale, va fi reprezentată azi în 
limba germană pe scena teatrului oră
șenesc din Sibiiu.

Serate de-ale meseriașilor români. La 
26 Ianuarie n. și-a ținut Reuniunea 
meseriașilor români din Sibiiu» prima 
serată literară in anul 1905.

Frig mare. Dela Recița se anunță, 
că poalele muntelui Semenic sunt aco
perite cu strat de zăpadă gros de 1, 
metri. Temperatura e pe acolo de 18 — 
20 grade Celsius. Din cauza frigului 
mare boala influenței a devenit epi
demică. Mulți oameni au murit de in
fluență. Comunicația se face cu mare 
greutate.

Alegere de primar. Ni-se scrie următoa
rele : Au trecut 12 ani de când fruntașa 
comună Mold o v a-no u ă, care este 
sediul cercului Moldova, nu a putut 
să-și aleagă primar român. Această co
mună, care numără 4000 suflete români 
și abia 300 suflete germani, — 12 ani 
dupăolaltă a avut în fruntea sa primar 
germân. Și durere, cauza au fost înșiși 
alegătorii români. Alegătorii români, 
— generațiunea mai veche — pănă 
acuma totdeauna au ascultat orbiș de 
niște străini. Pănă acum acești străini, 
prin minciuni încornorate au călcat 
totdeauna voința bietului român. Ce 
aceștia doriau, trebuia să se împli
nească. Azi treburile s’au schimbat. Ge
nerațiunea tineră, în fruntea căreia stau 
frații Stroia și soții, niște Români 
verzi și cărbunari de prima forță, — 
și în care iubirea de biserică și neam 
a plantat-o neobositul și neînfrântul 
domn preot Traian Oprea, a întors 
spatele străinilor. Azi, în general zis,

poporul român de aici s’a deșteptat și 
nu mai crede dușmanului seu, care îi 
zicea: «Moi nu crede tu ce spune popa, 
munca tu și bea, ala este bun la tine!» 
Da. Azi afacerile acestei comune au 
luat altă întorsătură. întorsătură în 
spre bine. Ziua de 1/14 Februarie a. c. 
a dovedit-o aceasta în mod spontan, 
în această zi adecă, s’a făcut aici ale
gerea antistiei comunale. Deși au fost 
mișcate toate pietrile,' ca doritul popo
rului să fie trântit, Românii totuși au 
învins. Peste 300 alegători români au 
ales prin aclamațiune de primar pe dl co
merciant Alexandru Petro viei, care 
este un bărbat cult, virtuos, un bărbat 
care prin ținuta sa deamnă insuflă 
respect chiar și străinilor, și de care 
comuna a legat mari speranțe. Laudă 
se cuvine alegătorilor români, cari 
prin ținuta lor rezolută au învins. 
Laudă se cuvine apoi șî St. dn proto- 
pretore din loc Bird Bela junior, care 
în punctul acesta a fost la culmea 
misiunei sale, candidând pe dl A. 
Petrovici, deși au avut loc multe insti
gări, ca dl Petrovici nici candidat să 
nu fie. Fie, ca din această alegere 
străinii din loc să vază odată, că 
steaua lor a apus. Românii s’au de
șteptat. Românii nu le mai cred nimic, 
dar absolut nimic. Moldoveanul.

Proxima serată literară-muzicală a ti- 
nerimei române din Lugoj va avea loc 
Sâmbătă seara la orele obicinuite, 
în pavilionul otelului «Concordia»:. 
Despre serata de Luni seara vom aduce 
dare de seamă în n-rul viitor.

Alegerea antistiei comunale în Bocșa-rom. 
Ni-se comunică pe telefon: «Alegerea 
antistiei comunale s’a ținut în Bocșa- 
română azi la 1023 Februarie sub 
conducerea protopretorului Iuliu H u- 
szarek, care a dovedit cu această 
ocaziune tact fin, purtând cont de do
rința poporului alegător. Au fost aleși: 
jude comunal Petru Bojin, subjude 
Pavel Stanciu, jurați comunali: I. 
Ișfan, Constantin Ion, Maxim Ion, 
Petru Jura; tutor orfanal comunal 
Nicolae Ciuta. Să trăească presiden
ts restaurării! Alegătorii și aleșii 
comunei*.

Concert și reprezentațiune teatrală în 
Recița-montană. (Dare de seamă). Reuniu
nea rom. de cântări din Recița-montană 
a aranjat Duminecă la 12 Februarie 
n. 1905 reprezentațiune teatrală cu 
concert și dans. A fost reprezentat 
«Balul mortului» comedie într’un 
act de V. A. Urechiă. Piesa a fost ju
cată de dna Maria Io vi ța și de drele 
A. Jian, A. Băi aș, M. Gula, Cat. 
Mihailo viei și de tinerii dni Iosif 
Muntean, P. Bîrnau, Iosif Dura, 
S Bîrnau, Valeriu Di mitreseu. 
Toți au jucat bine, dar în prima linie 
merită toată lauda dl dirigent Iosif 
Velcean, ale cărui prestațiuni sunt 
pe deplin recunoscute de toți Românii. 
După reprezentațiune s’a început dan
sul eu hora. Public a fost numeros, 
atât din Recița-inont., cât șî din Recița- 
română și Țerova. Petrecerea s’a con
tinuat pănă în zori.

Concertul <Reuniunei sodalilor români din 
Sibiiu». « Reuniunea sodalilor rom. din 
Sibiiu» arangează Sâmbătă, la 25 Fe
bruarie n. 1905, concert și petrecere 
dansantă în sala «Unicum». Corurile 
sunt dirigeate de dl Candid Popa, 
învățător la școala de aplicație de pe 
lângă seminariul «Andreian». O parte 
a eventualului venit curat este desti
nată fondului pentru «Masa învățăceilor- 
meseriași români». Programul este ur
mătorul : 1. «Durerea Românului», cor 
mixt de I. Crișan, cu solo de sopran, 
cântat de dșoara Eugenia Roman. 2. 
«Coroana Moldovei», cor bărb. de 
3. «Doină», cântată solo de dl P. 
Șerb an. 4. «Strugurel bătut de pea- 
tră», cor pentru 3 voci de T. Popo- 
vici. 5. «La fântână sub rozor», cor 
mixt de A. Bena. 6. «O rază lină», 
duet de C. Porumbescu, cântat de 
dnii N. Ișan și N. Neagoe. 7. 
«Marșul cântăreților», cor bărb. de C. 
Porumbescu. 8. «Ileana», cor mixt de 
G. Musicescu.

Rugare. Toți acei P. T. domni și 
institute de credit și economii ale nea
mului nostru, cari au binevoit a primi 
modestul nostru apel, referitor la cererea 
de milă și ajutor, spre scopul reedifi- 
cării s. biserici și a casei parohiale,

cari cu toate supraedificiile au fost ni
micite prin foc la 12 August 1904, sunt 
rugați, ca din considerare, că terminul 
de 31 Decembrie 1904 fixat în apelul 
nostru a expirat deja, să binevoiască 
a ne acorda și trimite oare-care aju
tor cât de modest spre scopul sus in
dicat; eventual a ne restitui exemplarele 
de apel, având lipsă de ele. în numele 
comitetului parohial gr. ort. Demetriu 
Albit paroh, presid. comit, parohial în 
Cheresig.

Maxim Gorki. La Paris se răspân
dise vestea, că renumitul scriitor rus 
Maxim Gorki a fost spânzurat în 
fortăreața Petru și Pavel dela Peters
burg. Știrea e falsă. Gorki e însă tot 
în temniță. Nevastă-sa și fiul seu au 
voie să-l vadă odată pe săptămână. 
Singura acuză contra lui Gorki e, că 
el a fost membru al guvernului pro- 
vizor, instituit de revoluționari pentru 
cazul că la 22 Ianuarie ar fi fost răsturnat 
imperiul rus. El primise în acest gu
vern portfelul instrucțiunei. în această 
calitate, el ar fi împărțit diferite pro- 
clamațiuni cătră studenți. Precum se 
vede, acuza e lipsită de ori-ce temeiu 
și seriozitate și astfel se așteaptă în 
curând eliberarea lui Gorki.

Constantin Pobedonoscew, procurato
rul suprem al sf. Sinod din Petersburg, 
zace greu bolnav și — precum se crede — 
numai o minune i-ar putea salvă viața. 
Pobedonoscew e de 78 ani.

Grevă. Muncitorii dela fabrica de 
chibrituri din Timișoara s’au pus 
în grevă. Numărul greviștilor e cam 
400. Ei cer urcarea plăților. Turburări 
nu s’au întâmplat pănă acum.

Răsboiul ruso-iaponez. în Mangiuria 
au loc numai lupte mici de avant- 
posturi. Singurul fapt, care merită 
mențiune, e că Iaponezii au secvestrat 
2 vapoare engleze, cari transportau 
cărbuni la Wladiwostok.

Ladă cu bani dispărută. Guvernul 
sârbesc a comandat la Kormoczbânya 
bani sârbești în valoare de 17, mili
oane coroane. După ce s’a terminat 
baterea banilor, banii au fost expedați 
cu trenul în 147 lăzi de câte 50 kilogr. 
la Belgrad. Pe drum — cum, cum nu — 
a dispărut o ladă, în care se aflau 
bani sârbești în valoare de 100 000 co
roane. Cine a furat lada nu se știe.

Noui atentate cu dinamită în Paris. Du
minecă seara earăși a explodat o 
bombă în Paris, de astădată înaintea 
consulatului de Mexico. Atentatorul e 
un Spaniol de 38 ani, Garcia, care 
a fost grav rănit în urma exploziei. 
Făcându-se perchiziție la domiciliul 
lui, s’a aflat mult praf de pușcă, o 
bombă, scrieri anarhiste etc. în aceiași zi 
s’a aflat o bombă înaintea palatului 
Elysee. Bomba aceasta n’a explodat.

Cursul pieței Lugc,Bl
!■
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Grâu prima calitate 90 18 40
» de mijloc .... 85 18 —

Săcarâ prima calitate . 80 14 20
» de mijloc . 75 13 60

Orz prima calitate . 80 13 80
» de mijloc............................... 75 13 —

Ovăs prima calitate
> de mijloc ....

4b 13 20
40 12 80

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

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

Orez.............................................. 1- 48 —
Gris ....... 80 36 —
Arpăcaș 70 48 —
Mazăre...................................... 90 48 —
Linte............................................. 85 56 —
Fasole...................................... 80 36 —
Mălaiu mărunt .... 70 36 —
Cartofi...................................... — 12 —
Fân prima calitate .... — 9 —

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

» de Petroșeni . — 4 —
Oloiu de rapiță .... — 96

08Lumini de stearină —- 1
» topite.............................. — 84

Săpun . .............................. — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 12

» » » II. » . . . — — 96
Unsoare de porc .... — 1 52
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți.............................. — 22 —
Zăhar ...................................... — 96 —
Vin............................................. — 80 —
Spirt I............................................ — 15 —

* ți.» ț e v « « ♦ — 14 —



INVITARE.
„Cassa districtuală iugojană pentru ajutorarea morboșilor14 din Lugoj invită 

cu toată stima pe onorații delegați a lua parte la a

invitare.
Reuniunea pompierilor voluntari 

din ioc va ținea

VUI-a Adunare generala ordinară, Adunarea generată
car» se va țineă în Lugoj la 5 Martie 1905 la 2 ora p. m. in sala ; 
casei orașului. — In caz de necapabilitate de a aduce decise valide, se va1 
țineă în 12 Martie 1905 ia 2 ora p. m. tot în sala casei orașului.

ORDINEA ZILEI:

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

160. vegreh. szăm. 1904.

Arveresi hirdetiueny.
Alulirt birosâgi vegrehajto az 1881. 

ăvi LX. t.-cz. 102, §-a ertelmâben azennel 
kbzhirre teszi, hogy a lugosi tir. jâras- 
birosâg 1904. avi V. I. 656 szâmu vegzes- 
kovetkezteben Dr. JurcaCornel iigyvedâital 
k^pviaelt Lugosana takarek javăra Anton 
Nicolaees Alexa elleu 103 kor. as jar. erejeig 
1904 evi apr, ho 29. foganatositctt ktele- 
gitâsi vâgrahajtas utjân lefoglalt es 660 
kor.-ra becsult kovetkezo ingdsâgok, u. m 
lovak, kocsik, azelrosta, sertesak, 1 taheu 
es faepUlatek nyilvânos ărveresen eladatnak.

Mely ărveresuek a lugosi kir jârâsbirdsig 
1904. evi V. I. 666|9szâmu vagze.-e folytat 
103 kor. tokekoveteles, entiek 1903. evi 
decz. ho 7 napjâtol jâro 6% hamatai,‘>% 
văltddij as eddig osszesen 91 kor. 25 fill, 
birdilag măr megâllapitott koltsegek erejeig 
Szilvâshelyen alperesek lakâsâu leendo 
megtariâsâra

1905. avi mârcz. ho 4.-en d e. 9 orâja

ordinară,
Martie 1905 d. la 3 
sala casei orașului, la care se 
respectuos membrii reuniunei.

ORDINEA ZILEI:
1. Examinarea socoților pe anul 1904.
2. Darea absolutoriului comitetului și 

revizorilor.
Statorirea bugetului pe anul 1905. 
Alegerea membrilor și a șargelor 

onorare.
Modificarea statutelor.

în 5 
ore în 
invită

a.

Raportul direcțiunei pe anul 1903 și deciderea în privința dârei absolu- 
torului pe anul 1904.

Deciderea asupra socoților și bilanțului pro 1904.
Raportul comitetului de supraveghiere și deciderea în privința dârei ab- 

solutorului pe anul 1904.
Remunerațiunea fostului președinte direcțional Bonomy Gâza.

Alegerea comitetului de supraveghiere (din partea dătătorilor de lucru 
2 membri ordinari și 1 suplent, din partea asiguraților 4 ordinari 
și 2 suplenți);

Alegerea «județul ales» (din partea dătătorilor de lucru 2 membri or
dinari, 1 suplent, din partea asiguraților 4 ordinari și 2 suplenți): 

Alegerea unui membru direcțional suplent din partea dătătorilor de 
lucru și a unuia din partea asiguraților.

Modificarea statutelor, respective mărirea taxelor.
Eventuale propuneri, cari au să se înainteze în scris presidiului cu 8 zile 

înainte de adunarea generală.
Exmiterea a 3 delegați pentru autenticarea protocolului.

Lugoj, în 14 Februarie 1905.
Nr. 49 (1-1)

a)

b)

c)

8.

Direcțiunea.
9

3.
4.

5.
I 6. Complinirea prin alegere a posturilor 

devenite vacante.
7. Eventuale propuneri, cari însă tre- 

bue anunțate comitetului cel pu
țin cu 8 zile înainte de adunarea 
generală.

Lugoj în 17 Februarie 1905.
Balogh,
secretar.

P. P. 6 (3-2).

Marsovszky,
președinte

hatâridoul kit.iizetik as ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintetc ingosagok az 1881. avi 
LX. t^cz. 107. as 108. §-a ertelmebeu 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
rbnek becsărou aiul is elfognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingo- 
sâgokat mâsok is le- es felulfoglaltattâk as 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna. e- 
zen ărvere» az 1881. avi LX. t.-cz. 102. 
§. ertelmeben ezek javăra ia elrendeltetik.

Lugos 1906. evi feb. ho 16-ăn.

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 Griindbdck. 
Nr. 47 (3—3)

E. Fitz Sohiesxier Viimos
Nr. 48 (1 —1) kir. birosâgi vegrehajto.

, Pentm bescn
• se află de vențlare la

mai nainte i

Kehrer L
Prima compactorie In Lugoj întocmită - 

cu mașini. ------

Lugoj, str. Timișoarei. REOIlOTIA ,,orapelul ‘
yOF înființată în anul 1347. "TB® ’

cu următoarele prețuri :
Am onorul a aduce la cunoștința

on. mei mușterii, precum șl P. 1. pub- |mn de urare, pentru 2 voci și pian. . 50 
licului, că mi-am provăzut oompao* Hora Prahovei, pentru pian.................... 50
torla, esistentă din anul 1847, CU a Căjiut o rajlă lină, p. 2 voci și pian . 50 
mașinele celemainoui. -

Principiul meu este: lucru punctual l 
și curat, serviciu prompt și prețuri eftine.! 

i Lucrări primite de afară se lifereazăj

--------patentatziz. —~

Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat 

de autoritățile publice 

se poate căpătă 

în cantități mici și mari 

ww la ferăria 

uf^nton Hateiehm
Nr. 10 țx—71

Lugojul-român ---------

vis-â-vis de cafeneaua »Corso« 

Provocare și apel 
c&tră on. conducere a comitatului Caraș-
S»verin, cătră magistratul orășenesc și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conștiențios din nou amin'e on. 
public pravul de stins ai iui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

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 aurituri în 
cea mai frumoasă esecutare.

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

Flutura? da noapte, polcă p. pian . . 50 
Frunții verde mărgărit, p. voce și pian 50 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . .>50
Fata popii, p. voce și pian . . . ? 50
Basme lășene, vals p. pian . . 1 '2

50
25

11 . . ..«u

. . > 50
1 cor. 50

bani.

>

»

5>

Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 1 
Baladă, pentru violon și pian 
0 roză vestejită, p. voce și pian 1 
Tupiluș prin năgăruț, polcă p. pian

La eomande prin postă este de
10 bani pentru costul postai de bucală.
Comandele sunt a se face direct la

tura

I

1

50 • 
a se ală-

bune puteri Re(jacția rDrapelulu — Lugoj 
■ed >0 *

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

„Istoria Romanilor11
de Petru Maior

cu preț redus de 1 cor.

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

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x--17)

Cărți si reviste
Intrat» la redacția farului ..Drapelul"

Am primit:
cu distinsă stimă

E. Fitz. Carte de rugăciuni și cântări bisericești, 
întocmită cu binecuvântarea P. S. Sale 
dlui Episcop N. Popea, de Dr. Petru 
Barbu. Caransebeș, 1904. Tipografia 
și librăria diecezană. Prețul: broșată 
50 bani, legată 60 sau 80 bani; tipărită 

ipe hârtie foarte fină: broșată 1 cor., 
legată 3- 20 cor. Cuprinsul: Datorințele 

S vieții religioase-morale ale creștinului 
@ dreptcredincios, rugăciunile dimineții, 

rug. Sf. Liturghii, rug. la Sf. Mărturi- 
@ sire, rug. la Sf. Cuminecătură, rugăciu- 
e nile mesei, rug. Vecerniei, rug. spre 
Isomn, felurite rugăciuni, cântări biseri

cești, cântece de stea și colinde.

A eșit de sub tipar în editura libră
riei C. Sfetea București: „Teatru școlar- 
de d-na Ana Târtăsescu, cuprinzând 

piesele: Iubirea meseriilor, Fiica pocăită și 
Prietenii și neprietenii țăranului, aprobate de 
ministrul cultelor și instrucțiunei publice 
din România pentru serbări școlare din 
orașe și sate, pentru biblioteci școlare. 

@ cercuri culturale și șezători sătești. Pre
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor eu 7—8%, primește țul 1 leu. De vânzare la toate librăriile
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4%, cu anunț 5% . 13?; \

—’------- 11 ----------------- a» Raze dejuna, un frumos volum de
i novele, schițe și altele, de Vasile E. 
IM o I d o va ni Tipografia nouă, Orășcie 
1904. Se pohte comandă la t^iarui »Li- 

; bertatea»%din Orăștie. Prețul 1 cor. 
50 bani.i

Nr. 158 (x-19)

,,£»u$oșana”
institut de credit și economii ^*5*^*5*^*^ 

ca societate pe acții in Lugoj.

Anul fondării 1889. aga Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frxxctiixcare 

----------------------- 1,500.000 Cor. ----------------------- 
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu8‘ t, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la

MF* Darea după interese o solvește însuși institutul. "WV

Nr. 8. x—6. Direcțiunea.

Tipografia Carol Trauntelluer, — Lugoj.


