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Acum nu mai încape îndoială, 
că misiunea contelui Andrăssy 
s’a încheiat cu rezultat negativ.

Nici guvern din sinul coalițiunei 
nu s’a putut formă și nici guvern 
de transiție sprijinit pe această coa
liție.

Greutatea principală o oferă 
chestiunile militare, căci făta con
cesiuni militare în direcția maghia
rizării armatei, ori mai corect zis 
în direcția degradării armatei 
la un factor de maghiarizare, 
nu poate sprijini coaliția nici un 
guvern, iar Coroana — cum spune 
un comunicat inspirat din cel mai 
înalt loc — nu poate oferi în di
recția aceasta nici o concesiune 
peste cele oferite până acum.

Consecvența pozitivă este, că pe 
baza actualei constelațiuni de par
tide din dietă este cu neputință a 
se construi un cabinet și peste tot 
un program de guvernament

După încheerea misiunei lui 
Andrăssy a urmat o pauză, 
menită — precum pare — a dă 
răgaz partidelor din dietă pentru 
a se orientă pe deplin asupra situa- 
țiuuei și pentru a se desmeteci 
eventual din beția, în care a transpus 
pe învingători învingerea neaștep
tată.

Și această des meteci re este ab
solut necesară, căci mai rar așa 
un contrast isbitor între vis și 
realitate.

Coaliția visează despre separa- 
țiunea economică, armată maghia
rizată, embleme și câte toate, iar 
în realitate se află țeara în plin 
absolutism.

FOIȚA „DRAPELULUI* 1. 

Tea, Trine și cucul lor.
(4) — Novelă. —

De Paul Lindau.

~~~ Traiducete pentru «Drapelul». —

(Fine).

La o măsuță, care se află la oare
care distanță sub uit teiu bătrân, șe
deau 4 lăutari. Unul cântă din vioară, 
al doilea din gurdună, al treilea din 
trompetă și al patrulea din armonică.

Tom și Trine stârniră m<5re senzație, 
când intrară în grădină.

<Uitați-vă numai», zise un blond, 
«cum ștrengarul bătrân târește cu sine 
pe sărmana fetiță drăgălașe! Așă ceva 
nu putem suferi!».

«Poate e bunicul cu nepoată-sa», 
zise un brunet.

«Asta nu ne privește de Ioc», re
plică blondul. «Dacă moșneagul încă
runțit vrea să-și maltrateze nepoata, 
o poate face acasă. Noi suntem aici ca 
să ne veselim și nu ca să luăm parte 
la certuri familiare». El se ridică și se 
apropii» de Tom: «Măi moșule, lasă 
inomemtan liberă pe drăguța fată, la 
din contră ai de furcă cu, noi! Așă

De două luni de zile se guver
nează țeara fără buget votat. Con
tingentul de recruți nu este votat 
pentru anul curent. Nu există nici 
guvern responzabil în accepția strict 
constituțională și nu există nici ma
joritate dietală pe care să se poată 
răzimâ uu guvern al Maj. Sale. 
Dieta este ajumată și nici că se 
poate apucă de lucru până ce nu 
există guvern în accepția consti
tuțională.

Cum se va rezolva criza nime 
nu poate spune astăzi, căci toate 
sunt pe dos. Chestii personale stau 
în calea coaliârii partidelor ce stau 
pe baza transacțiunei din 1867. iar 
chestii principiale stau în calea ve
nirii la putere a coaliției conduse 
de kossuthiști.

Stăpânul situațiunei parlamen
tare, Francisc Kossuth, se sbate 
ca peștele pe uscat Recomandă 
moderațiune în toate părțile, dar 
nu este în stare a da un program, 
care să formeze cu concursul am
bilor factori constituționali — Co
roană și Corpuri legiuitoare — 
baza politicei de guvernament în 
viitor.

Țeara privește cu atenție în
cordată la desvoltarea evenimen
telor, cum privești la un spectacol 
interesant de circ.

în situația aceasta fără voie 
ți-se pune întrebarea: Oare cei ce 
vorbesc și vociferează astăzi în nu
mele țerii sunt de fapt expresiunea 
genuină a voinței țerii?!

Răspunsul nu poate fi decât 
declarat negativ, căci ceea-ce 
se agită acum la Budapesta nu 
sunt adevăratele dureri și trebuințe 
ale țerii. Din contra, sportul șo- 
ceva nu suferim nici dacă de 10 ori 
ești bunicul ei».

Tom se strâmba de ris: «Auzi tu, 
Trine? Ci-că eu’s bunicul teu! Nu, 
domnilor, vă aflați în colosală rătăcire. 
Noi trăim în pace și în bună înțele
gere ; și ea e buna mea nevastă Trine, 
și eu sunt bunul ei bărbat Tom, pes
carul de pe țerm».

Acum isbucniră toți tinerii in ho
hot: «Al naibii domn», strigară ei, «pri- 
eepe gluma. Să se așeze numai lângă 
noi la masă» — acum earăși isbucniră 
în ris — «cu nevastă-sa Trine». — «Fru
moasă doamnă Trine, te rog, șezi la 
noi». Ei aduseră un scaun la masă.

«Nu permit astfel de intimități», 
zise Trine, mustrându-i; «căutați-vă alta 
pentru glumele voastre».

«Dar Trine, inima mea, comoara 
mea, cum poți fi așă de ursuză cu iu- 
biții domni, cari sunt așâ de amicali 
față de noi».

Tom făcu pe Trine să șeadă, o 
bătu vesel și delicat pe umere, ca să 
o liniștească, și-i zise cordial: «Fii ve
selă, scumpa mea! Eu sunt așâ de ve
sel!». El luă un păhar de bere, îl ri
dică deasupra capului, făcu un com
pliment cătră societate și închină: «în 
sănătatea voastră domnilor», și-l goli 
pănă la fund.

«Prosit! Prosit!», i-se răspunse din 
toate părțile și apoi strigară toți deo
dată, bătând cu păhărele și sticlele în 
masa de lemn : «Bere aici, bere aici, 

v i n i s t al partidelor dietale este 
cea mai mare pacoste a țerii.

De aici aparenta nepăsare. — 
produsul durerilor înfundate — cu 
care supoartă țeara consecvențele 
inevitabile ale stării absolutistice, 
în care se adă de fapt

Boala veche a vieții constituțio
nale din Ungaria s'a declarat cu 
o violență din cale afară mare.

Șovinismul, care a sguduit 
din temelie viața și desvoltarea 
normală și pacinică a țerii, peri
clitează acum și temeliile Monar
hiei.

Zadarnic caută bărbații de stat 
din Budapesta cauzele caracterului 
acut al crizei la Viena. căci nu 
acolo sunt de găsit aceste cauze. 
Viena a cedat până la punctul 
extrem, dar în mod firesc aceste 
cedări ale Vienei nu au satisfăcut 
apetitul șovinist ci l-au ațițat și 
mai și. Eventuale concesii uoui din 
partea Vienei nu vor putea liniști 
apetitul șovinist, ci îl vor ațițâ și 
mai mult Procesul de descompu
nere nu se poate împiedecă pe ca
lea concesiunilor.

Sediul boalei residă în șovi
nism și o combatere a morbului 
distrugător nu poate urmă pănâ ce 
nu se abandonează nenorocitele hi
mere ale șovinismului.

Și ar fi timpul ca aceasta să 
se înțeleagă și la Budapesta și... 
la Viena.

Dl Francisc Kossuth publică în Nr. 
de Sâmbătă al ziarului «Magyarorszâg» 
din Budapesta un articol despre criza 
acută din Ungaria. Dsa dupăce sus
ține, că un ministeriu de oficianți ar 
însemnă pentru Ungaria absolutism 
și ar nimici poziția de mare putere a 
sau mă răstorn!». Lăutarii își acordau 
instrumentele.

în ușa deschisă a căsuței din gră
dină apăru țărăncuța, pe care o agrăise 
Tom cu câteva minute mai înainte.

«Măriți», strigau studenții, «o nouă 
rundă, dar adu șl pentru oaspeții no
ștri !».

Țăranca întră earăși în casă.
«Măriți», repetă Tom ca un tinăr 

dornic, «Măriți! Draga sufletului meu!».
Bătrânul giumiă cu tinerii; dar 

Trine, mânioasă, și-a tras moroasă 
scaunul la o parte și aruncă asupra 
veselului Tom, care ședea la celălalt 
colț al mesei, priviri mustrătoare și 
supărate și nu voia nici decum să fie 
plăcută înaintea studenților, cu toată 
frumsețea și frăgezimea ei. Ea eră 
prea respingătoare!

într’aceea țăranca venise și puse 
înaintea fiecăruia câte un păhar plin 
de bere. Când ea a pus ultimul păhar 
înaintea lui Tom, acesta se scoală re
pede și o cuprinde în brațe.

«Măriți, tu trebue să bei cu mine, 
altfel nu-mi ticnește băutura! Și tu 
trebue să și dansezi cu mine!».

«Da! Da!», strigau toți; «Măriți 
trebue să danseze cu scumpul ei moș! 
Lăutarilor, trageți!».

Fata se învoi la glumă și zise ri- 
zând: «Apoi să dansăm! îi voiu arătă 
eu, cum are să se poarte un moș bă
trân cu o fată tinără!».

Lăutarii au început să cânte un 

I Monarhiei, militează pentru formarea 
unui ministeriu de coaliție din 
si n ul co a li ți ei opo z i țio n al e și 
din sinul disidenților. Formarea 
unui cabinet de coaliție e nu numai 
dreptul, ci șî datorința opoziției co- 
aliate. în cealaltă parte a articolului 
«eu dl Kossuth îndeamnă pe coaliați 
la moderațiune. învingătorii la ale
geri să se îndestulească deocamdată 
cu realizarea numai a unei părți din 
principiile lor, fără însă să abando
neze celelalte principii ; mintea să dom
nească în locul inimei; precumpenirea 
să ia locul pasiunei. Dar moderațiunea 
e nu numai datorința coaliției ci șî a 
Coroanei. «Să ne moderăm șî noi 
șî Coroana», sunt cuvintele de în- 
cheere ale articolului.

Pretenziunile șoviniste și camera 
imperială din Viena. în camera impe
rială din Viena a mai luat cuvântul 
contra pretenziunilor militare maghiare 
dep. sloven P o g a c i n i c. Acesta con
stată, că pe spesele Austriei se cre
ează o armată maghiară. Cât de 
intenzivă e nizuința spre maghiariza
rea armatei se vede șî de acolo, că 
Ungaria nu se învoește, ca noua lege 
penală militară să ajungă deja acum 
la desbatere în dietă, pentrucă acum 
nu are destui auditori cari știu ungu
rește. Limba de pertractare înaintea 
judecătoriilor militare nu trebue să fie 
numai germană și maghiară, ci limba 
de pertractare trebue să fie «limba 
maternă a soldaților, limba regi
mentului. Administrația militară tre
bue să primească numai auditori cari 
știu limba regimentului. Oratorul pre
tinde apărarea Croaților contra șovi
nismului maghiar. — Dep. S chu fi
ni ei er zice, că Ungaria atârnă de 
Austria ca plumbul, și cu cât mai iute 
se desparte Austria de Ungaria, cu 
atât mai bine pentru Austria. Orato
rul protestează contra faptului, că Un
garia comunică cu Austria numai prin 
intermediarea Regelui; dacă parlamen
tul ungar are să spună ceva în che
stiunile dualismului, asta se poate face 
numai dela parlament la parlament, 
adecă trebue să se adreseze parla- 
vals vesel. Măriți își puserizând dreapta 
în mâna lui Tom și stânga pe umărul 
lui, și Tom strigă: «Trine încă trebue 
să danseze! Nu-i așâ, dragii mei, că 
șî ea trebue să danseze? Ea trebue 
să fie tot așâ de veselă, ca șî noi!».

Trine s’a sbuciumat să scape și-și 
perduse cu totul cumpătul, dar asta 
nu i-a ajutat nimic. Tinărul student 
blond cu pălărie verde o cuprinse, cu 
toată rezistența ei, și amândouă părechile 
minunate dansau acum jur împrejur.

Sărmanul Tom începu dejâ după 
al 5-lea paș să-și peardă răsuflarea. 
Picioarele lui hodorogite refuzau ser
viciul, dar el eră totuși arogant de ve
sel și dansă mai departe, cu toate că-i 
erâ așâ de greu. Studenții băteau tac
tul de vals cu păhărele în masă rizând 
cu hohot.

«Cred că am dansat destul, Măriți», 
zise Tom suflând greu.

«Nu, de-abiâ acum vine dansul 
adevărat!», glumiâ crudela fată. Și 
acum își puse dreapta peste mijlocul 
moșului, îl sprijini și’l trăgeâ după 
sine, învârtindu-1 în cerc jur împrejur, 
în mijlocul risetelor sgomotoase ale 
celorlalți. Și lăutarii cântau tot mai 
repede și dansul deveniâ tot mai sel- 
batic. Tom nu mai putea. El se fugă 
de tot încet cu vocea tremurătoare: 
«Destul».

Măriți cea răutăcioasă, dar dur
dulie, rideâ numai și învârtiâ pe cava- 



mentul ungar direct la parlamentul 
austriac, fără nici un mijlocitor, fie 
acest mijlocitor chiar Regele Ungariei.

Alegerile in România sunt pe sfâr
șite. Din 183 scaune în Camera depu- 
taților au obținut liberalii 13. Intre 
liberalii aleși se află și foștii miniștri 
Costinescu și Brătianu. Disiden- 
ții conservatori (junimiștii) au trimis 
în dietă 5 deputați, între cari se află 
și foștii miniștri Marghiloman și 
Filipes cu. Din 120 scaune în Senat 
au obținut liberalii 12. între liberalii 
aleși în Senat se află și foștii miniștri 
Sturdza și Pherekide. Junimiștii 
au obținut în Senat 3 scaune, din cari 
2 sunt ale foștilor miniștri Ol an eseu 
și Arion. Agenția română anunță: 
Alegerile prezente au făcut să dispară 
total grupa disidenților conservatori 
(a junimiștilor). Alegerile prezente au 
produs totodată dispariția com
pletă din parlamenta sociali
știlor. Poporul dela țeară n’a mai 
dat crezământ promisiunilor socialiste, 
ci s’au raliat aproape în tot locul sub 
stindardul partidului conservator, dela 
care așteaptă cu deplină încredere 
ușurarea sorții sale.

în 24 Februarie a avut loc alege
rea a doi senatori ca reprezentanți ai 
celor 2 universități. La București a fost 
ales în această calitate Stefa ne seu. 
Contracandidat a fost junimistul Titu 
Maiorescu, fost ministru. La Iași a 
fost ales conservatorul Gavanescul 
contra fostului ministru Poni, liberal.

Situația.
Criza din Ungaria a ajuns la un 

punct foarte critic.
Contele Iuliu Andrâssy a fost 

Vineri la Maj. Sa în audiență de '/, 
oră și a prezentat Maj. Sale propune
rile sale referitoare la formarea unui 
cabinet de coaliție și totodată s’a 
rugat, ca, dacă propunerile sale nu 
sunt aprobate, să-i permită Maj. Sa 
a-și depune misiunea ca «homo re- 
gius». Maj. Sa și-a rezervat deriziu
nea pe mai târziu. Contele Iuliu An- 
drăssy s’a rentors la Budapesta și 
deocamdată nu va mai conti
nuă pertractările.

Din decursul schițat al audienței 
rezultă posibilitatea, ba chiar proba
bilitatea, că propunerea contelui An
drâssy nu află aprobarea Maj. Sale. 
Va să zică nici guvern din sinul co
aliției opoziționale nu e în perspectivă.

Prima greutate pentru formarea 
unui ministeriu de coaliție este — pre
cum reese din audiența lui Kossuth și 
din celelalte audiențe — că Coroana 
este în contra pretenziunilor de
Ierul ei ca pe o minge, încât el nu mai 
vedea, nu mai auziă nimic.

Trine din contră, care sla lăsat si
lită la dans, se mișcă tot mai ușor, tot 
mai grațios în brațele dansatorului și 
cu toate că-i era greață de joc, plutiă 
deasupra pământului ca o nimfă fer
mecătoare ; și cu cât deveniâ dansul 
mai selbatic, cu atât mai nostimă și 
mai încântată părea amabila dansa
toare. Tinărul ei dansator eră deja 
obosit; ea din contră abia acum și-a 
recâștigat în dans adevărata frăgezime. 
Și când muzica în fine a tăcut, ea res
pinse mânioasă pe dansatorul ei și-i 
strigă: «Asta înseamnă la el dans, săr
manul slăbănog!».

Tom trebui să se razime de Măriți, 
ba aproape să fie dus de ea și căzu 
aproape leșinat pe scaunul seu.

Tinerii însă rideau de el; și fiindcă 
făcuseră destul haz cu el, ear Trine 
deveniâ tot mai ursuză și la orice apro
piere familiară se simțiâ adânc vătă
mată și respingea brusc orice intimi
tate, și fiindcă șl soarele eră aproape 
de asfințit, ei își plătiră consumația. 
Lăutarii mergeau înainte, studenții 
după ei; Măriți duse pocalul, adeseori 
golit, în căsuță, și amândoi bătrânii 
rămaseră singuri în grădină. Eră în 
amurgul serei.

* * *

bătrân, iubit, care ra’a învățat să fiu 
îndestulit și să renunț la plăcerile ne
bune, cari nu-mi mai șed bine! Asta 
ar fi frumos!».

-- «Da, asta ar fi minunat! De-am 
ști numai, unde s’a ascuns bunul nostru 
prietin Cucu ? L-am rugă din toată 
inima: Ia dela noi ce ne-ai dăruit! 
Lasă-ne să fim iarăși cum am fost! 
De-am ști numai, unde s’a ascuns!».

„Cucu!", răsună de pe pomul 
apropiat. * **

Venise noaptea, eră întunerec beznă. 
Ei nu se mai puteau vedea unul pe 
altul, dar se simțiau. Ei simțiau, cum 
răzimați strâns unul de altul se încăl- 
ziau reciproc. Li-se făcuse ușor și bine. 
Ei voiau să părăsească grădina; dar 
picioarele lor nu mai atingeau pămân
tul; ei plutiau într’o lungă resuflare, 
și închiseră pleoapele.

Se țineau încă tot îmbrățișați. Deo
dată li-se păru, că întunerecul adânc 
se luminează înaintea ochilor lor în
chiși, devenind roșu ca purpurul. Ei 
auziră iarăși zâmăitul și sârăitul încet, 
ca mai înainte.

Un moment îi cuprinse frica, că 
vor fi iarăși transportați în câmpia ti- 
nereței. Dar ei se coborau în sborul 
lor încet la pământ; figura luminoasă 
a prietinului le deschise o ușe bine 
cunoscută și ei întrară într’o odaie 
bine cunoscută, în care licăriă focul pe 
vatră. Ei se lăsară jos aproape de foc 
pe locurile lor obicinuite. Prietinul le

♦

Eră rece, întunerec și neplăcut în 
grădină.

Deși Trine se măniase și se îm
bufnase pentru nefericitele năsbutii 

spre maghiarizarea armatei și 
despre separațiunea armatei. 
Care e pozițiunea Coroanei față de 
separațiunea economică, nu se știe, 
dar din articolul lui Kossuth, publicat 
Sâmbătă în «M—g», se vede, că ele
mentele mai moderate ale partidului 
kossuthist au ajuns însele la convin
gerea, că separațiunea economică — în 
situația creeată prin tractatele comer
ciale eu străinătatea — e periculoasă 
pentru Ungaria ; «noi suntem expuși 
pericolului, că în cazul înființării teri
toriului vamal independent noi (Ma
ghiarii) trebue să oferim tuturor celor
lalte state aceleași favoruri, pe cari le 
oferim Austriei».

A doua greutate este spărtura 
din partidul kossuthist. Ele
mentele mai moderate ale acestui par
tid sunt de părere, că e de valoare 
enormă pentru partid a luă parte la 
guvernare și prin aceasta a pregăti 
terenul pentru alegeri noui în favorul 
partidului kossuthist și a influințâ în 
înțelesul tradițiunilor kossuthiste asu
pra întregei politici ungare și chiar 
asupra politicei Monarhiei. Elementele 
intransigente însă, și cari și așa n’au 
destulă capacitate intelectuală ca să 
poată speră a ajunge în ministeriu, 
agită pentru fidelitatea de convingeri 
și de principii. Diferențele dintre ace
ste elemente nu pot fi puse la vot, 
pentrucă e teamă, că în acel caz spăr
tura devine șl mai mare, ba se poate 
chiar întâmplă o secesiune și se poate 
formă o nouă fracțiune în sinul parti
dului independist și atunci coaliția 
opozițională a încetat de a aveă ma
joritatea în dietă.

Față de aceste stări extrem de 
critice partidul «liberal» a declarat, că 
— orice cabinet s’ar formă — nu va 
împedecâ votarea neamânată a indem
nității bugetare și a contingentului de 
recruți, dar nu se deobligă, ca prin pre
zența și prin votul tuturor membrilor 
sei să asigure majoritatea parlamen
tară pentru aceste 2 proecte de legi. 
Pentru celelalte proecte de legi parti
dul liberal își susține mână liberă și 
e chiar posibil, că înpotriva altor 
proecte, și mai ales contra reformei 
electorale, partidul liberal se va 
folosi de arma obstrucției.

Adunări generale.
„Reuniunea română de cântări 

și muzică din Lugoj" și-a ținut alal- 
, tăeri adunarea generală ordinară, la 
care au participat membrii activi ai 
Reuniunei și mai mulțimembri ajutători.

Presidentul dl Dr. George D ob ri n 
deschide adunarea prin un bine simțit 
ale lui Tom, ea simțiâ totuși pentru 
slabul și bătrânul ei bărbat adâncă 
compătimire. Ea s’a așezat strâns lângă 
el și și-a pus capul pe umărul lui. Tom 
nu’și venise încă de tot în ori. El închi
sese ochii, tremură în toate membrele 
și resuflâ greu și repede.

Se făcuse dejâ întunerec de tot și 
destul de frig, când el în fine deschise 
ochii și cu zimbet posomorit priviă la 
frumoasa sa nevastă. Șî Trine zimbiă 
acum sincer.

— «Știi tu, Trine, bunul nostru cuc 
a voit de sigur să ne facă mare bine. 
Dar ce ne-a putut el da, ce noi am 
dorit așâ de ferbinte în prostia noastră 
— totuși nu e ce-ar trebui să fie! Ce 
folos am eu de sufletul meu prea tinăr 
în trupul meu prea bătrân? Numai 
năcaz!»

— «Și ce folos am eu dela trupul 
meu prea tinăr cu sufletul meu bătrân ? 
Numai supărare, numai val!»

— Și chiar de le-am fi avut noi 
amândouă laolaltă, crezi că ne-ar fi 
mai bine?»

— «Nu știu».
— «Nu, Trine, n’ar fi fost bine nici 

atunci! Eu sunt convins pe deplin: 
în tinerețe să fie omul tinăr, la bătrâ
nețe să fie bătrân ! Toate la timpul lor, 
asta e adevărata viață!».

— «Da, Tom! Ah, de-ași fi iarăși 
bătrână la față și la făptură, chiar așâ 
cum am ajuns după atâția ani, chiar 
așâ cum fusesem pănă eri!».

— Și de-ași aveâ șl eu sufletul meu 

discurs, accentuând însemnătatea 
culturală -națională a Reuniunei, 
care a fost șî în anul expirat pe deplin 
conștientă despre misiunea ei mare na
țională și instructivă, cultivând - pe 
lângă cântarea bisericească, care încă 
e națională — cântări lumești naționale, 
în anul expirat Reuniunea a reprezen
tat opereta „Craiu nou" de Porum- 
bescu, prima încercare de operetă româ
nească, și prin aceasta i-a succes să în
tărească șî mai mult simțul național și 
dragostea pentru muzica națională, 
dând totodată exemplu șî altor reuniuni 
române de cântări să urmeze această 
cale. Un alt moment însemnat din ac
tivitatea a. tr. a Reuniunei e, că s’a 
pus la cale scrierea istoricului 
Reuniunei.

Terminând dl president discursul 
de deschidere, dl cassar I. Haram- 
bașa face un scurt raport despre ve
nitele și cheltuelile Reuniunei. Reuniu
nea a realizat venit de 1401 cor. 35 
bani.

Se alege o ccmisiune de 3 pentru 
revizuirea cassei și arhivei, și anume 
dnii: Izidor Chir ița, V. Pop și V. 
L u c a .

Urmează sub presidenția ad hoc 
a dlui Dr. S. Petro vi ci alegerea bi
roului și a comitetului pe anul prezent. 
Biroul și comitetul din a. tr. a fost 
reales și anume:

President Dr. G. Dobrin, secr. 
Dr. C. Jurca, arh. I. lor ga B., cas
sar I. Harambașa. Membri în comi
tet: Dr. G. Popoviciu. C. Bre- 
dice anu. Dr. St. Petro viei. Dr. D. 
FI or eseu. Dr. I. Major. A. O n a e. 
Ios. Sin te seu. Iul. Dobreiu.

Dumineca viitoare la orele 11 se 
va continuă adunarea generală. Se 
vor cetî: raportul general al- comitetu
lui, raportul cassarului și raportul co- 
misiunei de revizuire.

4*  **
„Lugoșana", institut de credit și 

economii, soc. pe acții în Lugoj, și-a 
ținut Sâmbătă în 25 Febr. n. adu
narea generală. Au fost prezenți 63 
acționari, reprezentând 406 acții și 197 
voturi. După ce dl president Dr. George 
Popo viei a deschis adunarea prin 
un călduros discurs, s’a cetit raportul 
direcțiunei și al comitetului de supra- 
veghiere și s’au luat la cunoștință. Din 
raportul direcțiunei extragem următoa
rele date: depunerile au fost la finea 
anului 1904 de 1,409.582 cor. 83 bani, 
excomptul 2,070.582 cor. 84 bani, rees- 
comptul 447.413 cor. 24 bani, credit 
hipotecar 26.339 cor 15 bani, cassa în 
numărar la 31 Dec. 1904 52.410 cor. 11 
bani. Din profitul curat de 39.420 cor. 
95 bani s’au dotat diferitele fonduri, 
intre cari cel cultural cu 500 cor., iar 
pentru scopuri de binefacere s’au votat 

în total 1570 cor. Propunerile direcțiunii 
și comitetului de supraveghiere au fost 
primite, bilanțul a fost aprobat, dire- 
țiunei și comitetului de supraveghere 
i-s’a dat absolutoriul pe anul expirat. 
Membrii în direcțiune Const. Popo- 
vici și Cor. B i r e e s c u au fost realeși 
pe 6 ani. în locul decedatului Ilie Cu 
rescu a fost ales membru în comitetul 
de supraveghere pe 3 ani dl Dimitrie 
J u c u.

* **
„Poponeț", institut de credit și eco

nomii soc. p. a. în Lugoj, și-a ținut eri 
adunarea generală sub presidenția dlui 
director executiv loan Boroș. Prezenți 
au fost 21 acționari reprezentând 445 
acții. în discursul de deschidere dl pre
sident ofere detalii despre edificarea 
casei institutului, care costă 160.000 — 
165.000 cor., din cari s’au solvit 55.968 
cor. Comunica totodată că s’a urcat 
capitalul social la 220.000 coroane. Ra
portul direcțiunei și al comitetului de 
supraveghiere s’a primit. Bilanțul a fost 
aprobat. Propunerile direcțiunei despre 
împărțirea profitului curat (19.508 cor. 
97 bani) s’au primit și direcțiunei și 
comitetului de supraveghiere i-s’a acor
dat absolutoriul pe 1904.

Mai amintim că fondul de rezervă 
al institutului se urcă la 30.800 cor., 
iar cel cultural la 3212 cor. 32 bani.

Neliniștea în Rusia e încă tot mare. 
Țarul primește în continuu epistole 
amenințătoare. S’au luat dispozițiuni 
extinse pentru scutirea Țarului și a 
familiei imperiale contra eventualelor 
atentate.

Se svonește, că poliția din Peters
burg a descoperit un atentat unic în 
felul seu: un atentat cu balonul. 
Anarhiștii adecă au avut de gând să 
plutească cu balonul peste palatul din 
Țarskoje-Selo și de sus din văzduh să 
arunce bombe asupra palatului, ca să 
îngroape de vii în ruine pe Țarul, pe 
Țarina, pe micul principe moștenitor 
și toată familia imperială. Se susține 
chiar, că poliția a confiscat deja balo
nul infernal. Posibil e însă, că po
vestea cu balonul a resărit numai din 
fantazia poporului agitat..

Telegrame particulare mai spun, 
că s’a descoperit un nou atentat con
tra marelui duce Wladimir.

A produs mare amărăciune la Pe
tersburg arestarea alor 3 scriitori di
stinși ruși: Leonida Andre jew, Eu
gen Tsirikow și Stefan Petrow, 
care a scris sub pseudonimul «Ski- 
taletz».
făcu un semn zimbind, strigă „Cucu" 
și trânti ușa așâ de tare, încât amân
doi săriră de pe scaun.

Ei se frecară la ochi, priviră amân
doi deodată mirați mai întâiu la oala 
de pe vatră, în care sârăiâ apa ferbinte, 
apoi spre păretele, pe care atârnă oro
logiul cel mare. Vedeau, că ferestruica 
eră închisă, și știau, că cucul a strigat 
chiar acum pentru ultima oară, căci 
arătătorul steteă chiar pe IX.

Se uitară încă odată unul la altul 
și dedeau neîncrezători din cap. Ce se 
întâmplase? Nu auziseră ei înainte de 
călătoria lor lungă și minunată, că chiar 
atunci Cucul eră gata să anunțe orele 
9? Ațipiseră ei? Fusese totul numai 
un vis? Un vis lung, minunat și totuși 
așâ de scurt, care a durat numai câteva 
secunde, adecă pănă 
nouă ori ?

Ei nu știau, dar 
știe. Dacă a fost vis, 
a trecut. îi cuprinse 
mulțămire și bucurie internă, că iarăși 
erau în realitatea lor bătrână și iubită : 
adânc emoționați se strinseră în brațe.

«Bătrâneța încă își are partea sa 
bună! în bătrânețe încă există o tine
rețe», zise Tom: «Amintirea!».

Amândoi zimbiau și Tom continuă;^ 
«Mai știi tu, Trine, acum 50 de ani ?...»

a strigat Cucu de

nici nu voiau să 
erau fericiți, că 
un sentiment de

Trad, de Ghiță.
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Greva impiegaților de tren pe li
nia Varșovia-Viena durează încă. în 
urma acestei greve linia ferată Var- 
șovia-Viena are în fiecare zi pagubă 
de 120 000 ruble.

Vineri seara greviștii au primit 
răspuns, că pretenziunile lor vor fi 
împlinite. Greva totuși n’a încetat.

Dar greve au isbucnit șî aiurea, 
împiegații liniei ferate Varșovia-Brest 
au început Vineri greva. în Peters
burg numărul greviștilor e de 40000. 
Oficianții de tren din Moscva și Kazan 
încă s’au pus în grevă. Tot astfel pe 
liniile ferate din jurul orașului Sa- 
ratow.

în Varșovia au fost uciși 5 ofi
țeri, cari s’au purtat cu brutalitate în
grozitoare contra muncitorilor greviști. 
Intre ofițerii uciși e șî căpitanul de hu
sari D u 1 i n s k i.Informatiuni.

9

Călătoria împăratului Wilhelm pe Ma- 
rea-mediterană. La 23 Martie împăratul 
Wilhelm se va sui pe vapor și va în
treprinde o călătorie mai lungă pe 
Marea-mediterană.

Hymen. Dl Nicolae Munte a nu, 
teolog absolut, originar din Delinești, 
se va cununa la 20 Febr. v. în Bănia 
cu domnișoara Mărioara (Lița), fiica 
dlui Dimitrie Bogoie viciu, preot 
în Bănia. Felicitările noastre.

România și înmormântarea marelui duce 
Sergius. La înmormântarea marelui duce 
Sergius Regele României și guvernul 
român au fost reprezentați prin d-1 
Rosetti Sol eseu, ministrul României 
la Petersburg, care a depus șî o cu
nună pe mormântul lui Sergius. La 
București s’a celebrat în ziua înmor
mântării serviciu religios pentru ma
rele duce decedat.

Dl lancu Garoiu a dat cu succes 
doctoratul în drept și în științele poli
tice la facultatea din Bruxelles (Belgia).

f Episcopul Pavlovici-Lucici din Ma- 
karska (Dalmația) a încetat din viață.

Regele Spaniei își caută soție. Se 
anunță, că regele Spaniei Alfonso 
se va căsătoiî cu verișoara sa după 
mamă, arhiducesa Gabriela Maria Te
rezia, fiica a 4-a a arhiducelui Frideric. 
Arhiducesa Gabriela e acum de 18 ani, 
adecă cu 1 an mai tineră decât re
gele Alfonso.

Maxim Gorki... liber. în fine a fost 
eliberat din temniță Maxim Gorki, 
dupăce a depus cauție de 10.000 ruble. 
Gorki n’are voie să părăsească Peters- 
burgul, pentrucă incurând va ajunge 
procesul lui la pertractare.

Director al căilor ferate din Congo . . . 
român. Dl Antoniu Ion eseu din Ro
mânia a avut norocul să ajungă în 
depărtata țeară din Africa director al 
căilor ferate. D-Sa a fost zilele trecute 
în România, să-și vadă patria și să-și 
renoească pașaportul, pentrucă deși e 
domn mare în Congo, nu vrea să re
nunțe la calitatea de cetățean român.

Tunelul Simplon. Vineri în 24 Fe
bruarie la orele 7 dimineața s’a termi
nat sfredelirea tunelului Simplon 
din munții Alpi (Elveția), cel mai 
lung tunel din Europa. Tunelul Sim
plon e din 13 August 1898 în construc
ție, e lung de 19730 metri (aproape"'20 
kilometri). în realitate tunelul Simplon 
constă din 2 tuneluri paralele, având 
fiecare un rând de șine; dar deocam
dată numai unul din ele e gata. în 
Alpi sunt acum cu totul 4 tuneluri : 
Simplon 19 730 metri, Gotthard 14 984 
metri, Arlberg 10 240 metri, Mont-Cenis 
12 849 metri.

Reuniunea română de cântări din Bocșa- 
montană și-a ținut Duminecă în 19 Fe
bruarie n. adunarea generală sub pre- 
sidiul dlui Alex. Cos te an. Raportul 
general al comitetului fu luat la cuno
ștință și comitetului i-s’a dat absolu
toriul. Urmând alegerea noului comi- 
tet, au fost aleși: president Alexandru 
C o s t e a n, vicepresident N. S p i n e a n, 
secretar Simeon Ji voi no viei, cassar 
Petru B a 1 e a n, adv. Dr. Aurel Oprea, 
dirigent, al corului Ioachim P e r i a n, 
membri în comitet: George Brebenar, 
Carol J i a n, Vasile D o lo r ea n, Dum. 
Roscoban și Petru Gr u eseu.

Mandate protestate. Contra manda
tului dela Bciuș al lui Ioan B u t e a n u, 
director gimnazial, ales deputat «liberal» 
contra kossuthistului Barta Ferencz, au 
prezentat 62 partizani de-ai Ini Barta 
petiție la Curie, cerând anularea man
datului iui Buteanu. Motivele petiției 
sunt 1051 cazuri de mituire, apoi 
Gradația nemăsurată a alegătorilor 
cu mâncare și beutură. Petenții cer, 
ca Barta Ferencz să fie declarat din 
partea Curiei deputat ales. — S’a dat 
petiție la Curie șî contra mandatului 
lui Tisza, ales în suburbiul IV al 
Budapestei cu majoritate de 55 voturi 
contra lui Iuliu Andrăssy. Se zice în 
petiție, că pentru Tisza au votat rnulți, 
cari n’aveau drept de vot; că la ban
chetul partidului au fost ospătate gra
tis 1175 persoane, iar spesele de 2800 
cor. au fost plătite din cassa partidu
lui; și că fiecare vot al lui Tisza a 
fost plătit cu 50 100 cor. Contra 
mandatului ministrului Nyiri, ales 
în suburbiul II al Budapestei, au 
dat petiție aderenții contracandidatului 
Darânyi. Motivele sunt: oficianții au 
căpătat porunca să voteze pentru Nyiri; 
alegătorii au fost tractați din abundanță 
cu mâncare și beutură, pentru banchete 
s’au spesat 70000 cor., din cari 45000 
coroane au eșit chiar din buzunarul 
lui Nyiri. — Mai mulți alegători din 
Dobra au atacat prin petiție la Curie 
mandatul lui Lâzâr Lâszlo, ales la 
Dobra contra candidatului naționalist 
român Dr. Aurel V 1 a d. — I. O p r i ș o r 
și alți alegători din Ocna-Sibiiului au 
prezentat protest la Curie contra man
datului lui Dr. Markbreit Gyula, 
ales la Ocna-Sibiiului contra candida
tului naționalist român Dr. Aurel 
C o s m a.

Concert și teatru în Seleuș. Tinerimea 
din Seleuș arangează Duminecă la 20 
Febr. (5 Martie) 1905 concert și repre- 
zentațiune teatrală în sala ospătăriei 
lui Andreiu Guțul. Venitul curat e 
destinat pentru scopuri filantropice. 
Programul este următorul : 1. «Ca o zi 
de primăvară», cor mixt. 2. «Fică ro
mână», poezie de Iosif Vulcan, decla
mată de dșoara Mărioara Otonoga. 
3. «Vânătorul», cor mixt. 4. «Poezii», 
de Iosif Vulcan, declamate de dnul 
Iosif Popa. 5. «Cucul», cor mixt. 6. 
«O Sâmbătă norocoasă», dramă 
poporală în 4 acte de I. V.

Din Macedonia. în 15 Februarie au 
fost uciși în apropiere de K u m a n o v o 
(Macedonia) 3 bulgari, cari transportau 
mărfuri la Palanca. în 17 Februarie au 
fost uciși tot în apropiere de Kumanovo 
4 Bulgari. în 18 Februarie a fost ata
cată de revoluționari la satul Orah 
posta ce mergea dela Kumanovo la 
Palanca, 2 gendarmi și un soldat au 
fost răniți. In 19 Februarie a fost ucis 
la Plevijani tatăl unui preot sâr
besc. în 21 Februarie o patrulă de 
soldați trecând prin satul Kutlieby a 
fost atacată dintr’o casă cu focuri de 
pușcă. în casă se aflau 11 Bulgari 
aparținători comitetului revoluționar. 
Patrula a urmărit banda și la Pezovo 
a nimicit-o total. — în decursul 
anului 1904 106 sate bulgare din jude
țul Mon astir au trecut dela patriarhat 
la exarhat. în Monastir 82 familii bul
gare au trecut la exarhat.

Fân și semințe cu preț redus. Din 
cauza anului trecut reu în multe lo
curi nu au oamenii nici sămânță de 
sămănat și mai ales e lipsă de po
rumb (cucuruz), cartofi, trifoiu și lu
cerna. Ministrul de agricultură, ca să 
vină în ajutor poporului lipsit, a dat 
ordin, ca semințe bune de nutreț și 
bucate să se pună la dispoziție cu 
preț redus și anume: fân bun de 
livadă să fie pus la dispoziția eco
nomilor săraci cu preț de 7 coroane 
maja metrică, iar spesele de transport 
să le supoarte statul; apoi dintre se
mințe să fie împărțite poporului și 
aduse gratuit la gara cea mai apro
piată: cucuruz cu 12 cor., cartofi 
cu 5 cor. 50 bani, trifoiu roșu cu 
160 cor., Iu cern ă cu 100 cor. maja 
metrică. La aceste semințe eftine au 
dreptul numai economi mici și numai 
atâta pot procura, de cât au lipsă la 
sămănat, pe când Ia fân cil 7 cor. m. 
m. pot reflecta șl proprietari mari și 
de mijloc. Prețul trebue plătit înainte, 
respective expedarea se împlinește prin 
rambursă.

Dela Curtea cu jurați. Luni s’au înce
put pertractările înaintea Curții cu ju
rați de pe lângă tribunalul reg. din 
Lugoj. Una din cele mai interesante 
pertractări a fost cea de Marți. loan 
Ionescu din Balinț, om de 63 ani, 
eră acuzat că a ucis în 9 Ianuarie a. 
c. pe fiul seu Constantin. Fiul venise 
în ziua amintită cu mamă-sa dela Ter- 
govești și ceruse dela tatăl seu rachiu 
să bea. Tătăl i-a adus un butoiu de 
rachiu dar nu i-a adus curcubetă, ca 
să poată scoate rachiu din vas. Din 
pricina asta fiul s’a înfuriat tare și în
jurând a apucat pe tatăl seu de gât 
și l-a trântit la pământ. Tatăl, mâniat 
la culme de purtarea fiului seu, a 
luat pușca din odaia vecină și a tras 
în fiul seu nimerindu-l în cap și omo- 
rîndu-1. Apărător a fost dl Coriolan 
Brediceanu. Acuzatul loan Ionescu 
a fost condamnat pentru omor inten
ționat la 3*4  ani temniță grea. S’a luat 
în considerare § 92 al codului penal. 
Sentința are valoare de drept.

Muzeul comitatului Caraș-Severin Vice- 
comitele Carol F i a 1 k a s’a pus în frun
tea mișcării pentru înființarea unui 
muzeu al comitatului Caraș-Severin. 
Dsa a lansat un apel pentru formarea 
unei reuniuni, care să ia apoi în mână 
chestiunea muzeului. în apel e schițat 
șî programul de acțiune al reuniunei 
proectate. Taxa de membru ar fi 4—5 
coroane pe an.

Trei bulgari condamnați la moarte. La 
15 Ianuarie au fost uciș laKumanowo 
(Macedonia) preotul sârbesc Tașco 
și servitorul seu. în zilele aceste s’a 
pertractat la Scopia (Uskiib) procesul 
ucigașilor. Trei bulgari: Denko, 
Sazdo și Spiro au fost condam
nați la moarte; secretarul metropoli
tan T r a j c e, directorul de școală L e v- 
cov și alți doi acuzați au fost con
damnați la 5 ani muncă silnică.

Raciiiu de prune, calitate superioară, 
garantat nefalsificat, fript odată și pre- 
fript, se caută spre cumpărare. Oferenții 
să trimită probe franco la adresa: 
George Berariu, paroh ort. or. ro
mân în Costîna, posta Părhăuți (Bu
covina).

Răsboiul ruso-iaponez. Joi seara Ia- 
ponezii au atacat colina B e r e s n e v s k, 
dar au fost respinși. A doua zi au 
făcut un nou atac mult mai vehement 
și siliră pe Ruși să părăsească 
colina. Lupta a fost foarte violentă. 
Detalii lipsesc. Ciuncuzii au nimicit 
atâta proviant rusesc cât ar fi fost de 
ajuns ca să nutrești 20 000 oameni în 
decurs de 2 luni. Numărul Rușilor ți
nuți prizonieri în Iaponia este de 
44400, între cari 1616 sunt ofițeri.

La ediția poștală a Nr-ului prezent 
alăturăm un prospect privitor la refor
mele sanitare propuse de Bilz, pro
prietarul și directorul renumitului sa- 
nator de rangul prim dela Radebeul 
1. Drezda în Germania. Prospectul este 
ținut în limba germană, dar credem că 
majoritatea cetitorilor noștri vor avea 
șî așa folos de el. Sperăm însă că în 
curând vom putea da șî un prospect 
— despre aceste reforme — în limba ro
mână. De altfel redacția «Drapelul» 
este gata a da ori șî cui din abonați 
deslușirile necesare despre aceste re
forme, cari vor formă în curând șî 
obiectul unui articol special în corpul 
foii. Avis celor interesați!

Omor la nuntă. Duminecă a fost ospăț 
în casa țăranului Antonie Micșa din 
Zorlențul-mare. Pe când veselia era la 
culme, un oaspe, Martin Gughia a jun
ghiat cu un cuțit pe Dumitru Trulea, 
care a murit momentan.

Contrabandiști înecați. Trei țărani sârbi 
din Tekia încercară să transporteze cu 
luntrea tulpine de copaci la Ada-Kaleh. 
Ei legară câte 40 tulpini la ambele părți 
ale luntreî și porniră pe Dunăre. Tul- 
pinele fiind însă verzi, erau grele și 
luntrea eră în pericol să se cufunde. 
Mai suflă șî un vânt aspru. Văzând 
cei 3 Sârbi că nu mai e chip de a 
merge mai departe și temându-și viața 
începură a tăia sforile, cu cari erau 
legate de luntre tulpinele. Tăind însă, 
în prostia lor, numai sforile dela o 
parte a luntrei, luntrea fiind acum în
cărcată numai la o parte și-a perdut 
echilibrul și toți 3 Sârbii au căzut în 
Dunăre și s’au înecat.

Mulțămită publică.
Cu ocaziunea petrecerii aranjate de 

tinerimea universitară din Ticvaniul-mare 
la 4 Septembrie st, n. 1904 în comuna 
Greovaț, au binevoit a suprasolvi următorii 
domni, pe cari și pe această cale îi rugăm 
să primească mulțămitele comitetului aran- 
geator:

N. Pența, notar cercual, Comoriște 2 
cor 80 bani, A. Bojinca, stud, iurist 2 cor. 
50 bani, Ioan Balan 2 c. 40 b., Ion Cior- 
mau 2 c. 10 b., Vasiliu Leza, comerciant, 
Ticvaniui-mare 2 c., N. Jian, l c. 80 b., 
Nicolae Pocrean, vicenotar, Comoriște, 1 c. 
8» ’ b. George Caiman, înv. gr.-cat., Ticva- 
n iu l-mare 1 c. 40 b., N. Ciorogariu 1 c. 
50 b.. N N. 1 c. 50 b., N. Simonyi 1 c. 
40 b., I Hoffmann 1 c. 40 b., P. Iorgo- 
vicin. Va^adia 1. c. 20 b.. Ersilia Gherga, 
învățătoare, Mercina 1 c., Avram Dure, 

iv g- -cat.. Greovaț 1 c., Vasiliu Paștila, 
T:c vămui-mare 80 b., Vasiliu Pascu, paroh 
gr.-cat Greovaț 80 b., George Popa, paroh 
gr.-or_, Greovaț 80 b., Vasiliu Iorgovan, 
com. Ticvaniul-mare 80 b., I. Nemoian 80 
b., Iiie Țorțolea, vice-norar, Greovaț 80 b., 
N. Moise, notar cercual, Marcovaț 60 b., 
Ion Stoina, Ticvaniul-mare 50 b., P. Poe- 
nariu 50 b., Iuliu Birou, înv. gr.-cat., Tic- 
vaniui-mare 40 b., L Vințeleriu, locotenent 
reg. 43, 40 b., D. Nemoian, par. gr .-or., 
Agadici 40 b., P. Nicola, par. gr.-cat., Co
moriște 40 b., A. Crenian. notar, Mercina 
40 b., Bela Sztojakovics. Oravicza 40 b., 
Dr. Geza Sztoiakovics, Oravicza 40 b., 
Matei Popoviciu, paroh gr.-or., Goruia 30 
b., Valeriu Ciorman 30 b., Romulus Mioc 
10 b, Isac Lința 5 b. Laolaltă: 35 cor. 
75 bani. Cu totul s’au încassat 301 cor.; 
spesele au făcut 239 cor. 24 bani, venitul 
curat face deci 62 cor. 76 bani.

Din această sumă s’au administrat 
32 cor. 63 bani institutului de credit „Ger- 
boviciana“ spre a le distribui între incen- 
diații din comuna Gerboveț, iar 30 c. 13 b. 
a primit parohia gr.-cat. rom. din Greovaț 
spre augmentarea sumei colectate pentru 
procurarea unui clopot pe seama bisericii 
gr.-cat. din Greovaț.

Comitetul aranjator.

VARIETĂȚI.»
Mierea aduce somn. înainte de 

culcare să iai regulat 1—2 lingurițe de 
miere, pentrucă mierea ajută la forma
rea sângelui, e nutritoare și pentru 
nervoși foarte liniștitoare, aducând 
astfel somn binefăcător. Cel ce nu poate 
luă miere singură, să o ia cu până 
albă sau cu lapte ori cafeă.

ZLzL a, x f a,
CS O 3

co
ro

an
e 

1

1 ba
ni

 |
Grâu prima calitate 90 18 40

» de mijloc .... 85 18 _
Săcară prima calitate . 80 14 60

» ae mijloc . 75 13 80
Orz prima calitate . 80 14 60

» de mijloc ..... 75 14 _
Ovăs prima calitate 45 14 40

» de mijloc .... 40 13 20
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 _
Mălain 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 —
Lumini de stearină — 1 08

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

» » » II. » . . ■ . — — 96
Unsoare de porc .... — 1 52
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți.................................... — 22 —
Zăhar ............................................. — 96 —
Vin............................................. — 80 - —
Spirt I.................................................... — 15 ■ —
«II..................................................... — 14



„VICTORIA"
institut de credit și economii societate pe acții în Slrad.

-J

ActivaConvocare.
Domnii acționari ai institutului de 

credit și economii «Victoria», prin acea
sta se invită conform §-ului 17 din 
din statute la a

XVII-a adunare 
generală ordinară 

care se va ținea în Arad, la 5 Martie 
1905 la 10 ore înainte de ameazi, 
în localitățile institutului (calea Arhi
ducele Iosif Nr. 2).

OBIECTELE:

i

Debit

Cor. b.
Cassa îu numarar . 104199 60
Bou în giro-conto și la alte băuci. . 34007 99
Cambii .... 6281197 66
împrumuturi hipotecare 1031947 —
Avansuri pe efecte . 66540 18
Efecte publice 490000.-
Acții dela diverse bănci . 42970.— 532970 —
Credite de cont-curent 25765 07
Casa institutului și alte realități 203285 64
Mobiliar 7724 94

după amortizare . 2724-94 6000 —
Diverse conturi debitoare. 6515 —
Interese transiloare restante 5991: 40

82974191 54

Contul Bilanțului Pași va
Cor. "

cor. ‘200 .Capital social 3000 acții â
Fond de rezervă
Fond special de rezervă . 
Fond de penziuni .
Depuneri spre fructificare 
Deposit da cassă 
Reescont
Dividends ueridicată
Contribuție nesolvită după interesele 

depunerilor pe sem. II.
Interese trausitoare anticipate .
“ ‘ din 1903 652544

114245-06
Profit transpus
Profit net

b.
600000
408063 65

5000 —
76103 49

5504507 26
7749 93

1467346
2224 —

12290 65
93364 06

120770 50

8297419' 54

1. Raportul direcțiunei și al comi
tetului de supraveghiere și stabilirea 
bilanțului.

2. Deciderea asupra distribuirei 
profitului curat.

3. Alegerea a 2 membri în direc
țiune, și 1 în comitetul de supraveghere.

4. Urcarea capitalului de fondare 
prin o nouă emisiune de acții.

5. înființarea unei filiale.
6. Modificarea statutelor institutului.:
7. Modificarea statutelor fondului 

de penziuni.
Domnii acționari, cari doresc a 

participă la adunarea generală în per
soană sau jjrin plenipotențiați în senzul 
§-ului 22 a! statutelor, sunt rugați a-și; 
depune acțiile, eventual dovezile de 
plenipotență la cassa institutului, sau 
la institutele de credit și economii «Al
bina», «Timișana», «Bihoreana» și 
«Oraviciana» cel puțin cu 24 ore înainte 
de adunarea generală.

Arad, în 19 Februarie 1905.

Contul profit și perdere Credit

Direcțiunea institutului.

Nr. 50 (1—1).

p. depuneri 'pre fructificare 
pentru reescout .

cuartir

Interese 
Interese 
Spese : 
Salare 
Bani de
Imprimate, registre.

diverse
Porto
Contribuție directă 
IO*,  dare ia depuneri 
Chirie
Amortizare din
Profit transpus 
Profit net

lumină, lemne.

mobiliar .

ARAD,

•238067
35659

18289
6989

44
36

98
92

30310-88
2380664

65'25 44
114245 06

54117
2600
2724’

120770

56
40

52

94

50

523188 62

31 Decembrie 1904.

Oncu m. p.
director executiv.

D I RE CȚ

Venitul transpus diu anul 
Interese :

dela cambii 
hipotecă 
avansuri pe efecte 
efecte publice 
credite de cont-curent 

și alte

n
n

Chirii 
Proviziuni și

arânzi 
alte venite .

trecut

Raicu m. p.
secretar.

I U N E A :

404188-73
7635993 

4657-04 
881637 
2183-70

652o 44

496205 77
7324 89

13132 52

523188 i 62

B. Ciorogariu m. p. v.-președinte. V.
Traian Vâțian m. p. Dr. Aurel Demian m. p. i

MITETUL DE SUPRAVEGHERE:
Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat conturile prezente și le-am aflat în deplină consonanță cu re 

giatrele institutului.
3. Feier m. p. președinte.

Mihai» Veliciu m. p. președinte. 
Petru Trația m. p.

C O

Mangra in. p. Dr. Nioolau Ciaclan m. p.
G. Popoviciu m. p.

Dr. S. Ispravnic m. p. A. Secul a m. p.

Prăvălia de funii și sfoară

N. Marco m. p.

Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărît să vinda

Luca Gr ecu patentat „Istoria BoinaniloîH
care până acum se află îu piața Isabella, casa Brsăii. st*  va 
mută la 1 Martie c. iu strada Corvin, casa Palik-Ucsevny.

Nr. 51 (3-1).

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de Petru Maior
cu preț redus de 1 cor
se adresă la cassarul Socie-A

tații MIHAIU ȘERB AN stud. fii.. 
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20, II. 
10 A., trimițând de fiecare exemplu:

1 cor. + 20 bani porto. 
(x-19)

Pr°bat și aprobat

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 %, cu anunț 5% .

Direcțiunea

MP" Darea după interese o solvește însuși institutul.

, ,£u$oșana
institut de credit și economii

ca societate pe acții în Lugoj.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frxxcti±îca.xe

----------------------- 1,500.000 Cor. ----------------------
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

Nr. 8. x—8.

de autoritățile publice

S-S- se poate căpăta

în cantități mici și mari •a

la ferâria

Lugojul-român

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

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

proprietarii de realități, etc. etc.

E supremă necesitate a aduce respec
tuos și conștiențios din nou amin'e on. 
public pravul de stins al Iul 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul aoesta 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.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

» Porwnbescv
se află de vânzare la

REDACȚIA ,, DRAPELUL"

cu următoarele prețuri:

Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian....................A cățlut o ratfă lină, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 
Frunțlă verde mărgărit, p. voce și pian 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . . 
Fata popii, p. voce și pian' 
Basme lășene, vals p. pian . . 
Uvertură la „Crai nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 0 roză vestejită, p. voce și pian
Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian

La comande prin postă este de 
tura 10 bani pentru costul postai de bucata.

Coinandele sunt a se faee direct la

r cor. 
I
1
1

»

>

»

50 bani.
50 .
50 .
50 »
50 »
50 .
50 »
50 »
50 » i
25 .

50 .

a «e ală-

Redacția „Drapelul" — Lugoj.


