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Coaliția opozițională umblă 
cu mâța'n sac!

Când a exoperat contele Tisza 
dela Maj. Sa dizolvarea dietei ob
strucționiste, a strigat coaliția opo
zițională ca din gura șerpelui, că 
«Regele și-a călcat jurămân
tul» și că alegeri făcute în stare 
de <exlex» sunt o violare a consti- 
tuțiunei. Și pe acest motiv au 
declarat înainte, că ori-și-care 
ar fi rezultatul unor asemenea ale
geri, nu poate fi considerat ca ex
presia voinței nefalsificate a 
țerii.

întâmplarea a voit ca din ace
ste alegeri să reiasă coaliția opo
zițională învingătoare. în acest 
moment au încetat toate gra
vam ine le de drept public ale 
coaliției față de alegerile din «exlex» 
și de atunci încoace auzim, că în
vingerea electorală a coaliției opo
ziționale este cea mai strălu
cită expresiune a voinței ge
nuine și nefalzificate a țerii.

Din nouile alegeri n'a rezultat 
însă și rezolvarea crizei parlamen
tare și de guvernament. Opoziția 
coaliată ne spuneă atunci, că vina 
la întârzierea mult doritei soluțiuni 
o poartă oamenii sistemului căzut, 
căci Regele este cel mai constitu
țional din toată țeara, dar este ten
dențios rău informat prin sfet
nicii sei interesați și ostili coaliției 
opoziționale.

Urmând acum audiențele celor 
16 bărbați fruntași din toate par
tidele maghiare dietale. deodată 
cutremură un strigăt de spaimă 
toate șirele coaliției opoziționale: 
Regele este informat minu
țios despre toate detaliile 
crizei și cunoaște perfect șifOIȚA „DRAPELULUI".

--- -

Șezătorii* noastre.
— Retrospectivă și perspectivă. —

De Poganello.

ZZZX Foiță originală a «Drapelului». ——

Haid’ să le zic «șezători», pre
cum li-s’a zis «seratelor» noastre 
în discursul de încheere. «Șezătoare» 
deși este cuvânt mai vechiiu românesc 
și popular, ne pare tocmai de aceea 
mai potrivit și mai neaoș decât pre
tențiosul neologism «serată», a cărui 
accepție și valoare în circulația cuvin
telor nu este încă destul de stabilită 
la noi.

ț «Serata» este șl mai mult șl mai 
puțin decât voim să spunem despre 
întâlnirile sociale regulate și nepre
tențioase, arangeate pe teren neu- 
traL, ca să ne petrecem și distrăm 
noi de noi după puterile noastre, con
tribuind fiecare cu ce poate. Pe cânt 
«șezătoare» este tocmai ce voim să 
zicem.

cele mai intime secrete ale 
dirigenței coalițiunei opo
ziționale!

Și lucru curios! în loc să fie 
mulțâmiți șefii; acestei coalițiuni. că 
cel mai constituțional Rege este 
perfect informat asupra situațiunei 
și oamenilor, auzim deodată strigă
tul desperat: Cine este trădă
torul?!

Ba un ziar kossuthist merge 
până acolo, că declară din catedră 
secretele dirigenței coalițiunei ca 
secrete ale națiunei și stigma
tizează de trad are naționa.ă 
informarea Regelui asupra adevă
ratelor stări din sinul coaliției opo
ziționale

Adecă cum?!
E gravamen kossuthist. că Maj. 

Sa este rău informat fi este gra
vamen kossuthist și mai mar*, că 
Regele este bine informat!?

Noi nu cunoaștem nici secretele 
aceste man ale coalițiunei ș: nu 
cunoaștem nici infonnațiunile ce 
le a primit Maj. Sa ș: nici calea, 
pe care au ajuns aceste informa- 
țiuni precise la urechile Maj. Sale. 
Vedem însă, că coaliția opozi
țională umblă cu mâța în 
sac, căutând a exploata cu mij
loace imorale în favorul seu parti
cular situația creeată pe neaștep
tate prin rezultatul surprinzător al 
alegerilor ultime.

Stând astfel lucrurile. înțelegem 
acum complet de ce s’au revoltat 
în așa măsură membrii coalițiunei 
când au aflat, că Maj. Sa invită 
pe cei 16 fruutași ai vieții ma
ghiare politice în audiență. S’au te
mut, că din multele audiențe, dacă 
nici nu direct, ci indirect, poate 
ajunge Maj. Sa la o privire clară 
în afacerile interioare ale politicei 
șoviuiste. Va sâ zică nu infor- 

întâlnire recreeatoare seara după 
munca zilei, fără program stabilit în- 
nainte și fără probe arangeate cu mare 
aparat. Fiecare contribue cu ce știe. 
Povestașul mai bun spune poveste, 
cântărețul cântă ce știe, mai reproduci 
niște versuri și cine știe cântă la vre
un instrument, nu facefazoane, ci cântă 
ce știe mai bine și cum știe. Eată pe
trecerea gata. Eată șezătorile noastre! 
Și fiind acestea în câșlegi, se mai în
tinde șî o horă, care câte-odată trece 
șl peste mezul nopții, căci sub «horă» 
înțelegem deopotrivă șî joc șî cântec, 
aceste surori nedespărțite la poporul 
nostru.

Aceste «șezători» nu sunt lucru 
nou în Lugoj. Sunt încă de pe vremea 
când bătrânii noștri greoi erau tinerei 
sprinteni, de nu-i ținea locul de atâta 
voie bună și veselie câtă încăpea în ei.

Ba dacă putem da crezământ vor
belor ce ne spun bătrânii, apoi aceste 
șezători și-au ajuns floarea încă pe 
vremea, când noi cei de astăzi deabeâ 
văzurăm lumina zilei.

N’am date să pot controla conți
nutul de adevăr al puțin cam deochea
telor laude a «vremurilor bune din tre
cut», dar mi-se pare că în cazul pre
zent au cam dreptate bătrânii noștri, 
căci am văzut cu ochii noștri cum în

marea corectă a Maj. Sale, ca 
primul factor constituțional, este 
scopul coalițiunei opoziționale, c i 
informarea tendențioasă în 
favorul intereselor particulare ale 
celor adunați in mănunchiul coali
țiunei.

E-r deut. că prin asemenea in- 
formaț.orii nu se poate ajunge la 
o soluțiune salutară. Din izvoare 
tulburi nu poate curge apă cri
stalină.

Dar criza se află încă departe 
ie - r ine. După surprinderile de 
pân* acum pot urmă surprinderi 
«i ma; mari și mai neașteptate.

Până acum a ascultat Maj. Sa 
numa; bărbați maghiari de stat, 
cari stau w pe punctul h e g h e m o- 
niei artificiale în Ungaria și 
cari prin urmare scaldă toate in- 
tormațiumle lor în apa tulbure a 
șovinismului, considerând ca con
ditio sine qua non a existenței 
Ungariei asimilarea forțată a tutu
ror popoarelor, cari ca individuali
tăți naționale bine definite sunt 
părți eminamente constitutive ale 
țerii.

Nu este deci exchisă posibilita
tea, că mâne-poimâne, negăsindu-se 
— precum nici nu se poate găsi — 
pe calea apucată o soluțiune mul
țumitoare, sâ extindă Maj. Sa 
cercul acelora, cari vor fi che
mați în audiență.

Și dacă nu a fost lucru impo
sibil — precum se credea firm încă 
acum trei luni — ca Maj Sa să 
cheme la sine pe Francisc Kos
suth, poate ușor urmă — și ar fi 
de tot firesc sâ urmeze — ca Maj. 
Sa să cheme la sine în audiență și 
pe fruntașii celor cinci popoare ne
maghiare. cari până acum au fost 
reținute cu forța dela participarea 
activă la viața publică.
anii ultimi au devenit tot mai rare 
aceste întâlniri, ba am ajuns șî ani 
fără șezători.

Declinul presupune o culme și prin 
urmare starea din ultimii ani ne în
dreptățește a presupune zile mai bune. 
Dar încă ceva! Am găsit mai mare 
însuflețire pentru aceste șezători, la 
cei mai vârstnici membri ai societății, 
decât la tinerii cari le-au arangeat. 
Semn că amintirile dulci din trecut, 
de cari e legat ceriul senin al tinere- 
țelor, a încălzit inimele acelora cari 
astăzi nu se mai numără între ti
neri. Și semn că tinerii de astăzi de- 
abeă dela generația premergătoare în 
ale tinerețelor are să învețe ce sunt 
aceste șezători.

Anul acesta am avut bucuria să 
vedem — vorbind tot diplomatic — o 
închegare fericită a trecutului cu pre
zentul și prin urmare suntem în drept 
a crede în viitorul senin al acestor șe
zători. Opt șezători am avut anul ace
sta și toate au fost bine cercetate și 
bogate în prestațiuni.

Nu-i vorbă, puteau fi șî mai bine 
cercetate și puteau fi șî mai bogate în 
prestațiuni, dar ce nu a fost poate fi, 
căci cu încetul se face oțetul. 
Trebue însă să fim mulțămiți cu șeză
torile noastre așa cum au fost, căci

Ce vor strigă atunci guralivii 
coalițiunei opoziționale, când dejâ 
acum nu fac economie cu stigma 
trădării naționale!?

Dar sistemul e falit și ghiața 
s’a spart. Evenimentele își au logica 
lor proprie. Șueratul sinistru al 
strigoilor nu poate împiedeca re
vărsatul zorilor. Despre falimentul 
complet al sistemului nu poate fi 
însă vorba, până ce nu cade în
tregul sistem politic bazat pe 
așa zisa rațiune de stat a heghe- 
moniei artificiale.

Și cu căderea acestei doctrine 
nenorocite, care este isvorul tuturor 
relelor naționale politice ce bântue 
țeara, trebue să cadă de sine șl 
politica cu mâța în sac!

Să sperăm deci, că după urgia 
nopții, va urma faptul zilei, la soa
rele cald și dătător de viață al li
bertății, care va alungă toate nă
lucile nopții fioroase de pănă acum.

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

Situația. Nu s’a ivit nici un mo
ment nou în actuala fază a crizei. 
Audiențele curg înainte și probabil, 
că mâne, Vineri, se vor termină. Cei 
primiți pănă acum de Majestatea Sa 
în audiență, spun aproape la fel, că 
situația este foarte gravă și că 
deocamdată încă nu se poate vorbi 
despre ajungerea ei în stadiul solu- 
țiunei.

Proectul Berzeviczy. Ministrul in- 
strucțiunei Albert Berzeviczy a 
tradus — precum anunță «Neue Fr. 
Presse» — în limbile europene făimo- 
sul seu proect despre reforma învăță
mântului poporal și l-a trimis în tra
ducere tuturor statelor străine. Scopul 
ministrului e, ca «străinătatea să-și 
câștige un tablou clar despre atacu
rile de tot nemotivate și neîn
dreptățite, înscenate contra acestui 
proect de lege». Proectul a fost predat 
șî mai multor ziare mari din străină
tate.

bune au fost și regretăm intim, că le-a 
trecut sezonul. Să sperăm însă, că la 
anul ne întâlnim șî mai mulți șî mai 
veseli șl mai productivi, ca să avem șl 
noi ce spune urmașilor noștri când le 
vom povesti despre vremile bune ale 
tinerețelor noastre.

Așa-i roata lumei!
Și tocmai aceasta mă îndeamnă să 

fac o mică retrospectivă ca perspectivă 
pentru viitor. Să cultivăm în senz nobil 
tradiția șezătorilor, să le dăm duh și 
viață, ca din ele să se cimenteze s o 1 i- 
daritatea noastră socială, indi- 
spenzabilă pentru orice lucrare bună, 
ce avem să facem cu puteri unite pen
tru a o și duce la bun sfârșit. Inițiative 
salutare multe s’au luat la noi. Dar 
câte au ajuns la bun sfârșit?! Și dacă 
scrutăm cauza ?! Gândiți-vă, mă rog, 
puțin și vă veți îngrozi de câte păcate 
dau asupra noastră din cauza lipsei... 
de solidaritate socială. Iată motivul, pe 
care nu pot îndestul preamări impor
tanța acestor șezători literare-artistice. 
Iată motivul, pe care țin să fac un 
scurt resumat al bogăției programelor 
celor opt șezători.

Am avut 16 piese muzicale, la cari 
au contribuit dnele Emilia Avra- 
mescu, Elena Dobrin, Elena Boe- 
riu, Teodora Ignea, Melania Onae,
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Proces de presă terminat cu achi
tarea acuzatului. Mai rar se întâmplă 
în Ungaria, ca procese de presă, inten
tate redactorilor români, să se termine 
cu achitarea acuzatului. Acum odată 
s’a întâmplat șî această... minune. Sâm
bătă s’a pertractat înaintea curții cu 
jurați din Oradea-mare procesul dlui 
Sever Bocu, redactorul responzabil 
al «Tribunei» din Arad, pentru artico
lul «Atentatul comitatului îm
potriva noastră». Aeuzatul a fost 
achitat. Apărător a fost dl Dr. loan 
Suciu. Ziarele șoviniste sunt foarte 
nemulțămite cu sentința... neașteptată.

{Revoluția în {Rusia.
— Studiu original —

De Dr. T. V.
PARIS, Martie 1905.

I.
Mă voiu nizuî a schiță în formă 

de mișcare socială acea revoluție, prin 
care trece o țară din cele mai mari. 
Arțicolii din trecut i-am întitulat «Miș
cări sociale», voind a indică prin acea
sta, că aveam de a face cu o evoluție, 
n’am putut însă face aceeași pentru 
Rusia. Am fost rezolut a o face mai 
de mult, evenimentele însă m’au în
trecut și astfel mă văd constrâns a 
scrie despre revoluție în Rusia în loc de 
a scrie despre «mișcări sociale», cum 
am făcut pănă acum. N’ar fi permis să 
confundăm cele două noțiuni: evoluție, 
și revoluție, prima fiind o desvoltare 
înceată, pacifică, ea triumfează fără de 
a avea a delăturâ din cale mari rezi
stențe, contrarul are însă loc în cazul 
revoluției.

Când m’am pus pentru prima dată 
să scriu pentru iubitul nostru «Drapel» 
o schiță despre mișcări sociale în Ru
sia, m’am văzut împedecat, căci nu am 
putut află aici nici o mișcare socială. 
Rusia mi-s’a părut în comparație cu 
Europa apuseană imobilă, asemenea 
apei stătătoare a unei bălți în compa
rație cu apa limpede a riurilor curgă
toare. Am observat o mișcare, dar de 
tot înceată, încunjurată de murii im
penetrabili ai despotismului birocrat, 
între astfel de împrejurări m’am fost 
văzut silit, în loc de mișcări sociale în 
Rusia, de a nu putea scrie decât de
spre autocrația birocrată, care, cu re
gret, nouă nu ni-e necunoscută.

Acum, când apa, la aparență stă
tătoare, a rupt dâlma, aflu necesar a 
schiță acea revoluție, prin care trece 
acest vast imperiu, pentrucă ea ne dă 
învățături din mai multe puncte de 
vedere importante. Ne învață, că re
voluțiile nu se nasc din greșala ace
lora, cari ie fac, ci din a acelora, cari 
le provoacă și că guvernamente înțe
lepte, după cum am demonstrat în ar- 
ticolii precedenți, le pot ușor evită. Pe 
de altă parte această revoluție difere 
Ersilia Petrovici, dșoarele Silvia 
lor ga, Emiți Avramescu, Silvia și 
Viorica Ș e p e ț i a n u, Aurora J u r m a, 
Sidonia Corcea și dnii Dr. Demetriu 
Florescu și Dr. Nestor Porumb.

Am avut 10 declamațiuni, la cari 
au contribuit dnele Alexandrina V ă - 
leanu, Lucreția Popeț, dșoarele 
Sofia Florescu, Emiți Avramescu 
și dnii Dr. Nestor Porumb, Cornel 
Gându și George Noaghea.

Am avut o piesă teatrală («La sate»), 
la care au contribuit dșoarele Blanca 
Popo viei, Mărioara Madincea și 
Viorica Ș e p e ți a n u.

Am avut 2 lecturi din «Pe Dunăre» 
de Carmen Sylva prin dnii Dr. George 
Dobrin și Coriolan Grădinar.

Am avut 4 prelegeri și anume 1 de 
dl Emil Degan: «Puterea moraliza
toare a femeei» și 3 de dl Dr. V. B r a - 
nisce: 1) «Sociabilitatea». 2) «Rena
șterea noastră literară». 3) «Vorbirea, 
ca mijloc al reproducerii ideilor și sen
timentelor».

Iată o scurtă și seacă enumărare 
a punctelor de program și a debutan- 
ților și dejă enumărarea aceasta ne 
dovedește, că aici avem de a face cu o 
stăruință culturală și socială, 
care pu se poate în destul aprecia.

în multe puncte de vedere de cele, la 
a căror spectacol am azistat în secolul 
trecut, căci, după cum vom vedea, re
voluția se face contra unui despotism 
sui generis, contra unui despotism 
birocrat.

în arțicolii precedenți am pus un 
accent deosebit pe puterea de emanci
pare a desvoltării industriale și comer
ciale a unei țeri, tot în această desvol
tare zace șî tragicul revoluției, despre 
care tratez. Țăranul rus ne arată tipul 
țăranului occidentaldin secolul al XV-lea, 
el nu e contimporanul țăranului din 
Apus. Lângă acest țăran — exemplu 
clasic de anacronism — vedem burghezi 
crescuți în orașe și pătrunși de toate 
ideile apusene strecurate în țara lor 
pe ascuns. Vedem o generație nouă de 
inteligență cu idei atât de avansate, 
încât întrec secolul în care trăim. Do
vadă mulțimea scriitorilor, cari dau 
idealuri noui și însuflețire pentru vii
torul omenimei, chiar șî Apașului. Lângă 
«mujicul», care crede în misiunea divină 
a Țarului și în infalibilitatea sfetnicilor 
lui, vedem ridicându-se o inteligență, 
care a învățat în Apus, că domnitorii 
și sfetnicii lor sunt tot atât de puțin 
infalibili, ca orice alt muritor, că ei pot 
avea aceleași interese egoiste, ca orice 
altă societate de gheșeft*).

Rusia, pentru a-și putea asigură 
față de celelalte puteri o preponderanță, 
a fost silită a favoriză desvoltarea indu
strială și comercială a imperiului. Sub 
acțiunea industriei și a comerciului 
«mujicul» (—țăran) medieval se trans
formă în burghez occidental. Am relevat 
în totdeauna, că industria și comercial 
sunt doi agenți puternici de transforma- 
țiune, cari nu modifică pumai condițiile 
materiale ale unei țeri ci transformă 
pe deplin șî condițiile intelectuale și mo
rale ale unui popor. Industria și comer- 
ciul aduce pe oameni în o legătură mai 
apropiată, mai strânsă. Astăzi e o axiomă 
sociologică, că aceea, ce contribue mai 
mult la civilizația unui popor, sunt 
acele mijloace, cari reduc distanța în
tre oameni. Acei factori, cari reduc azi 
această distanță între oameni, sunt ti
pografia, vaporul și electricitatea, . iar 
ca consecvență imediată a acestora: in
dustria și comerciul.

Industria și comerciul sunt izvorul 
libertății și al independenții. Rusia a 
observat de demult, că fără industrie 

I și fără cotnerciu o va ajunge soartea 
î Turciei. A acceptat și adoptat imediat 
Io politică de desvoltare rapidă indu- 
\ strială și comercială, n’a voit însă să 
admită consecvența fatală a acestor 
doi factori civilizatori: libertatea. De 
aici tragicul revoluției actuale, pe care 
acum nici o reformă, fie cât de radi
cală, nu o poate ușor opri, căci a în
cătușat o mișcare necesară în decurs 
de decenii, a luptat pentru un paradox:

•) Opinia bărbatului de stat Kramarz : «două 
lumi fără legături organizate: o lume ultra
modernă și o lume veche, anul 1950 alăturea 
cu începutul secolului al XlX-lea».

Popoare, ce trăesc în condiții so
ciale și culturale mai avantagioase, 
poate nu sunt în așa măsură avizate 
la asemenea șezători, căci au berechet 
de teatre, opere, concerte și pot să 
satisfacă cu îmbelșugare trebuințele 
lor artistice-recreeatoare. Dar chiar șî 
la aceste popoare vedem «tee ar.istice», 
«jour»-uri literare, «five o’glock»-uri și 
alte așa zise întâlniri de «salon».

Noi, trăind în condiții mai mode
ste, n’avem nici una nici alta. Dacă 
voim să avem teatru și concert, tot 
noi trebue să ni-le arangeăm și tot 
noi trebue să și debutăm. Iar întâl
niri de salon nu prea putem avea din 
simplul motiv, că nu avem «salon» în 
accepția apuseană. La ce-i zicem noi 
salon, este camera în care punem mo
bila mai bună și să cauți cu lămpașul 
casă burgheză românească, unde s’ar 
puteă întruni în un asemenea «salon» 
o societate mai mare în scopuri arti
stice, chiar dacă abstragem dela par
tea economică a chestiunei, care însă 
nu se poate desconsideră la noi.

Și apoi încă ceva. Noi în stăruin
țele noastre pe toate terenele trebue 
să ținem mai înainte de toate seamă 
de puterea noastră economică. A luâ 
inițiative — fie oricât de salutare —

industrialism și despotism. In
dustrialismul e atât de incompatibil cu 
organizarea polițienească, ca apa cu 
focul. Când a acceptat politica indu
strială, trebuia să transformeze statul 
polițienesc în un stat de drept. Ne 
ținând cont de acest adevăr istoric, a 
luptat pentru o himeră și a preparat 
catastrofa.

Evoluția economică a determinat 
evoluția socială, preludiul evoluției po
litice. Și ce agravează fatalitatea re
voluției actuale, e că guvernul Țarului 
însuși a promovat și preparat această 
evoluție triplă, stimulând din toate 
puterile desvoltarea industrială. Aici 
politica Sultanului mi-se pare mai 
consecventă și prin urmare mai înțe
leaptă decât a Țarului, căci Sultanul 
nu numai că nu favorizează desvolta
rea industrială a imperiului, ci o îm- 
pedecă prin toate mijloacele. Răsboiul ruso-iaponez.

Impresurarea Mukdenului a 
început și din zi în zi se așteaptă 
cucerirea Mukdenului prin armata 
iaponeză.

La Ost Kuroki, în centru Nodzu, 
la Vest Oku și Nogi comandează 
de mai multe zile trupele iaponeze în 
lupta extrem de violentă ce decurge 
pe toată linia.

Generalul Nogi a trecut dejă riul 
Saho și a tăiat dela grosul armatei 
rusești o diviziune rusească de Cazaci, 
cari în dizordine au luat-o la fugă 
spre Tieling, spre nord dela Mukden. 
Șî alte trupe rusești au fost bătute 
și alungate spre Tieling.

Numai la Ost au reușit Rușii să 
respingă toate treisprezece atacuri 
ale armatei lui Kuroki.

Perderile sunt colosale pe ambele 
părți. Rușii au început să dea foc gă- 
rei dela Mukden și magazinelor de 
acolo.

Situația Rușilor e desperată.
Luptele violente decurg din 1 Mar

tie neîntrerupt.
Duminecă, 5 Martie, Iaponezii și-au 

concentrat toate puterile contra locali
tății Madjapu, unde se află podul 
peste riul Hunho, dar n’au reușit încă 
să alunge pe Ruși din pozițiunile lor 
bine întărite.

Perderile.
Iaponezii au avut în primele 5 

zile de luptă perderi de aproape 
15000 oameni.

Perderile Rușilor încă-s enorme. 
Generalul Lene wits prețuește per
derile rusești din aripa ostică la 
7500 oameni. Perderile Rușilor la 
aripa vestică nu sunt calculate nici 
chiar aproximativ.
Svon despre înfrângerea Rușilor.

La Petersburg s’a respândit ve
stea, că Iaponezii au bombardat Muk
den ul și că Rușii parte fug, parte 
cari întrec puterea noastră economică, 
duce cu siguranță fatală la ruin și de
moralizare. Iar aceasta nu poate fi 
scopul nici unei societăți conștiente.

Tocmai de aceea este șezătoarea 
noastră cea mai potrivită rezolvare a 
chestiunei pe teren neutral și cu o 
regie minimală.

Nu ești legat de formele plicticoase 
ale vizitei și contravizitei. Fiecare 
membru al societății noastre are in
trare liberă. Poate venî când îi* place 
și se poate depărta când îi place. în
datoriri nu i-se impun în nici o direc
ție. Iar spesele regiei sunt minimale. 
N’am revăzut socotelile, dar așa cred, 
că spesele ce au fost de acoperit cu 
cele 8 șezători nu ating suma de 50 
cor., încât pe participant nu vine nici 
10 bani de serată. Spesele s’au aco
perit prin neînsemnate contribuiri be
nevole.

Lucfu ieftin, nepretențios, dar sa
lutar! Și dacă se va face arangea- 
mentul cu plan lămurit de lucrare, nu 
putem îndestul binecuvânta roadele 
culturale și sociale ale acestor șezători.

Lăudând deci zelul nobil al tineri- 
mei noastre și peste tot al societății 
noastre, încheiu cu vorba bucovineană: 

La bună vedere în anul viitor!

sunt strâmtorați de Iaponezi și se 
luptă cu desperare.

Puterea armatelor.
Rușii au pe câmpul de răsboiu 

350000 oameni (infanterie și artile
rie) și 1000 tunuri, precum șî 25000 
călăreți. Iaponezii au 280000 oameni 
(infanterie și artilerie), 850 tunuri și 
abiâ 7000 călăreți.

Ultime știri.
Dela Tokio se anunță, ca Iaponezii 

au tăiat linia de retragere a Ruși
lor. în luptele teribile, ce s’au deslănțuit, 
a căzut în mâni iaponeze cantități uriașe 
de munițiune și proviant.

în lupta cu generalul Oku, Rușii 
au fost bătuți așâ de cumplit, încât 
au fugit în neorânduială și și-au arun
cat armele și hainele de deasupra, ca 
să poată fugi mai bine.

Perderile sunt îngrozitoare. Se vor
bește dejă de ÎOOOOO morți.

Informatiuni.
01 Zaharie Bârsan, bursierul socie

tății noastre de teatru, actor dramatic 
de renume, care și-a făcut studiile 
dramatice la București, Viena și Ber
lin, a sosit aseară la Lugoj, ca să 
ofere prețiosul seu concurs la repre- 
zentațiunea teatrală, împreunată cu 
concert, ce o arangează Sâmbătă seara 
Reuniunea română de cântări din Lu
goj în sala otelului «Concordia». Aseară 
a avut loc prima probă de teatru, la 
care a asistat șî dl Bârsan. Se vor jucâ 
2 piese, în cari roluri principale îi re
vin dlui Z. Bârsan, care va mai debuta 
șl eu declamațiuni de poezii bine 
alese. Publicul român să nu scape 
ocaziunea de a azistă la prestațiunile 
excelente ale artistului . . . . nostru.

Vidu sărbătorit în Bucovina. Din Su
ceava ni-se scriu următoarele: La con
certul Reuniunii de cântări «Ciprian 
Porumbescu» de aici, aranjat în 4 Mar
tie n., s’au cântat între altele și două 
compozițiuni de-ale magistrului Vidu 
din Lugoj. Programul s’a început și 
finit cu câte o piesă de a d-sale: «Ră
sunet dela Cri ș ana» și «Răsu
netul Ardealului». Emoțiunea ce 
au produs aceste două piese în numă- 
rosul și distinsul auditoriu, este indes
criptibilă. Dealtmintrelea acesta este 
al doilea concert al tinerei Reuniuni, 
când se cântă compozițiuni de Vidu. 
La primul concert, dat în anul trecut, au 
triumfat «L ogoj a n a» și «Moartea 
lui M iha iu Viteazul». Reuniunea 
există abiâ de un an și ceva și în acest 
restimp a făcut progrese foarte frumoase. 
Membrii ei, ceva peste 30 la număr, 
sunt recrutați din ce are societatea ro
mânească de aici mai bun și mai ales. 
Repertoarul este foarte vast și în el 
se află multe compozițiuni de ale lui 
Vidu și Dima. Dirigent este dl Severin 
Procopovici, profesor gimnazial, 
un bărbat cu extinsă erudițiune muzi
cală și după cât m’am putut informă 
dintr’o conversațiune privată ce am 
avut cu d-sa, are simpatie mare pen
tru creeațiunile dlui Vidu. Mulțămirea 
publicului a fost perfectă și a aflat ex- 
presiune prin rostul păr. arhimandrit 
B a 1 m o ș, care a felicitat pe dl dirigent 
pentru prea succesele prestațiuni ale 
corului.

„Timișiana", institut de credit și 
economii în Timișoara, și-a ținut în 
2 1. c. a XX-a adunare generală sub 
prezidiul d-lui vicepreședinte al direc- 
țiunei Petru Ion a și u. Raportul di- 
recțiunei și al comitetului de reviziune 
precum șî bilanțul, fiind tipărit și di
stribuit de mai înainte acționarilor, s’a 
considerat de cetit. Din raportul di- 
recțiunei aflăm, că institutul a concurs 
cu 283 acții — cor. 28300 la înființarea 
institutului «Ciacovana», iar din bi
lanț se constată, că excomptul s’a ur
cat la cor. 1401542 58, crescând cu cor. 
176059’50, împrumuturile pe cambii 
hipotecate la cor. 695413.— crescând 
cu cor. 73075’---, împrumuturile hipo
tecate la cor. 748289’47, crescând cu 
cor. 232931’47, depunerile la cor. 
1424046’59, crescând cu cor. 179260’86 
față de anul premergător, ear reveri- 
mentul anual a făcut cor. 28496947’90. 
Prin urmare în toate ramurile princi- 

Ipale se dovedește un avânt îmbucură-
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H tor, ceea-ce a determinat apoi și reali- 
H zarea profitului curat de cor. 73384'28, 
H așa că dela existența sa, acesta este 
H cel mai mare profit curat de pănă 
H acum al institutului. Propunerile di-
■ recțiunei au fost toate cu unanimitate 
■•-primite; dintre cele mai importante 
M concluze amintim cel referitor la în-
■ ființarea unei filiale și expozituri, la 
H vinzarea șî sub prețul ei a casei in-
■ stitutului din Timișoara-cetate, și la 
K votarea unei contribuiri de 10000c. pen-
■ tru înființânda episcopie gr. or. ro-
■ mână în Timișoara. Cu privire la po-
■ stul de președinte al institutului, adu-
■ narea a decis, că deocamdată nu-1 în- 
H deplinește. Cu dotațiunea anului tre-
■ cut fondul de rezervă general s'a ur-
■ cat dela cor. 90000 la cor. 100000, 
S fondul special de rezervă exauriat prin 
H descrierea dubioaselor întră iarăși în
■ bilanț cu cor. 15000, ear fondul de
■ penziune se urcă dela cor. 20343 31 la
■ cor. 23343-31. Muncă bună și cinstită 
I a săvârșit «Timișiana» în anul trecut
■ și atât acționarii, cât șl publicul inte- 
H resat sunt și pot fi deplin mulțămiți
■ cu rezultatul realizat, având în vedere
■ șî faptul consolidării conștiențioase a
■ bazelor, pe cari stă această întreagă 

întreprindere românească. Meargă deci
■ r cu bine înainte pe calea apucată. EL
■ Mandate protestate. Curia a respins
I petiția contra mandatului lui loan Bu-
| t e a n, ales la Beiuș cu program gu-
I vernamental, pentrucă petenții n'au
I fost verificați ca alegători ai cercului
I Beiuș. Petiția contra mandatului luiI Lâzâr Lăszld, ales la Dobra, Curia
I a remis-o petenților spre amplificare,
I deoarece e mane adjustată.
I Manevrele Împărătești din anul acesta
I vor avea loc în ținutul dela Strako- 
I nitz (Boemia), unde aveau să se țină 
I anul trecut, dar din cauza secetei fu- 
I seseră sistate.
I Artistă romină serbătorită. La Cinci- 
I Biserici (Pecs) a dat la 1 Martie dșoara 
I Valeria Opriș un concert de vioară, 
I care a stârnit admirațiunea publicului 
I prezent. Ziarele maghiare aduc cele 
I mai mari elogii talentatei violiniste ro- 
I mâne. Concertul dela 1 Martie a fost 
L un adevărat triumf și pe lângă aplauzele 
p frenetice, artista a fost onorată cu nu

merose buchete de flori și cu o cunună 
de argint. Dșoara Opriș este fiica dlui 
P. Opriș, director de postă și telegraf 
în Cinci-Biserici, și nepoata dlui I. 
Săbădeanu, comerciantromânîn Brașov.

Raportul societății <Petru Maior». în 
anul 190304 societatea «Petru Maior» 
din Budapesta a avut de president pe 
dl Sebastian Stanca, abs. de teol., 
student în filozofie. Societatea a ținut 
în cursul anului 24 ședințe (2 generale 
ordinare, 1 gen. extraordinară, 7 ord. 
adm., 10 ordinare pur literare, 4 ord. 
mixte). Afară de aceste a fost aran- 
geată în preseara sf. Andreiu o serată 
literară-muzicală în memoria lui An
dreiu Șaguna. Societatea a avut în 
1903—04 53 membri ordinari, 11 mem
bri extraordinari, 40 membri onorari, 
42 membri fundatori. Biblioteca socie
tății conține 1518 opuri în 1743 vo
lume și 310 numeri de reviste. Cabi- 

a netul de lectură a avut 15 ziare și 17 
reviste. Societatea a avut șl cor și 
orhestră bine organizate, cari au dat 
mai multe reprezentațiuni muzicale. 
Comisiunea literară a desvoltat o ac
tivitate bogată și rodnică. Averea so
cietății a fost la 30 Septembrie 1904 
de 14235 cor. 47 bani.

110 milioane fumate. în anul 1904 s’au 
vândut în Ungaria tutun, țigări și ți
garete în preț de 110,797.938 cor. 83 
bani, cu 3,432.725 cor. 5 bani mai mult 
decât în 1903.

„Hăringschmausv Reuniunea mese
riașilor din Lugoj a arangeat eri Mer- 
curi în 8 Martie n. serată umoristică 
(Hăringschmaus) la otelul «Regele Un
gariei» cu program f. bogat și ales. 
Precum aflăm, piesele din program vor 
fi Duminecă la 12 Martie n. din nou 
reprezentate, de astădată în sala ote
lului «Concordia». Urmează apoi 
dans. Atragem atențiunea publicului 
asupra acestei secate umoristice. Bilete 
cu preț redus se pot procură înainte 
la cassarul Reuniunei Iosif Kugler 
și la frizerul loan Dragoescu în 
Lugojul-român,

Concertul „Reuniunei sodalilor români 
din Sibiiu“. La 25 Februarie n. a avut 
loc în sala «Unicum» din Sibiiu concer
tul «Reuniunei sodalilor români din 
Sibiiu». Corul, condus de dl înv. Can
did Popa, a fost la înălțime. La con
cert au azistat câteva sute persoane.

Măcelul Înfricoșat din Baku. în 20, 21 
și 22 Februarie s’a întâmplat în Baku 
(Rusia) un măcel așă de înfricoșat în
tre Armeni și Perși, încât te cutremuri 
numai cetind scenele teribile. Ziarului 
«Neue Freie Presse» i-se scrie dela 
fața locului: «A fost așâ de grozav 
măcelul, încât nu se poate descrie. 
Peste o miie de oameni au fost 
m ăeelăriți: pușcațj, junghiați, arși 
de vii, ciungărip în felul cel mai în
grozitor, ochii scoși, etc. etc. Și între 
ei erau și moșnegi, femei și copii! 
Familii întregi au perit în foc, au ars 
de vii. în casa Balabek Lalajeff peste 
40 oameni au ars de vii, ceilalți Ar
meni, cari voiau să scape din flăcări, 
au fost imediat omorîți. Și totul s’a 
întâmplat în prezența poliției, a gu- 
vernorului prinț Nakasidje, a mai 
multor sute de Cazaci și a unui regi
ment de soldați. Baia de sânge a fost 
opera administrațiunei mai înalte și a 
fost executată cu plan. Prevăzându-se 
demonstrațiuni politice au fost îndârjiți 
anume Perșii-Mohamedani brutali și 
fanatici contra Armenilor mai cultivați. 
Aceste 2 naționalități formează massa 
principală a populațiunei. Perșii au 
primit chiar arme și gioanțe dela po
liție. Măcelul îngrozitor a durat 3 zile 
(Luni, Marți, Mercuri) pănă ce în fine 
autoritățile au aflat de bine să pună 
capăt comediei de grozăvenii. Guver- 
norul a chemat la sine pe supremul 
mollah mohamedan și pe metropolitul 
armean, i-a dus cu escortă militară în 
piață, i-a pus să se îmbrățișeze și să
rute în public — și pacea a fost pro
clamată. Joi zăceau încă morți pe 
strade și multe fântâni erau pline de 
cadavre. Acum totul a trecut, dar 
mulți au rămas orfani și ruinați și oa
meni, cari săptămâna trecută erau bo- 
gați, astăzi au ajuns cerșitori».

Concert în Checea-română. Tinerimea 
română din Checea-română arangează 
Duminecă în 12 Martie st. n. concert 
și petrecere dansantă, sub conducerea 
dlui învățător loan Rațiu. în pauză 
vor fi jucate jocurile naționale «Bă
tuta» și «Călușeriul». Programul este 
următorul: 1. «Sună buciumul», quar
tet de I. Simionescu. 2. «Serenada», 
quartet de Martmer. 3. «Țiganul la 
miere», anecdotă de T. Speranță, de
clamată de coristul P. Bugariu. 4. 
«Puișorul», quartet de I. Costescu. 5. 
«Dl Solomon», anecdotă de T. Spe
ranță, declamată de învățătorul I. 
Daul. 6. «U boj», fragment din opera 
«Nicolae Zrinyi» de I. Zaic; quartet 
7. «Cisla», quartet de Porumbescu.

Proces monstru. (Mii de oameni eli
berați pe nedrept dela serviciul militar), 
în Ungaria-de-sus s’au aflat mii de fal- 
zificări de matricule, în scopul de a 
eliberă — pentru bani buni — pe flă
căii ovrei dela miliție. De zeci de ani au 
fost falsificate consecutiv și sistematic 
matriculele. De zeci de ani Ovreii, cari 
aveau «taxa» de câțiva florini, au scăpat 
dela miliție și numai sărăntocii au fost 
înrolați la oaste. în fine s’a ridicat 
vălul. Autoritățile militare au văzut, 
că din ținutul acesta (corn. Ugocia, 
Ung, Zemplin, Maramureș, Szabolcs și 
Sâros) numărul recruților e disparent 
și mai ales Ovreii nu cătănesc. Mini
strul de răsboiu a trimis la fața locului 
pe Dr. Or lai de comisar ministerial, 
ca să facă cercetare și descoperirile lui 
Orlai sunt senzaționale: în matricule 
flăcăii erau introduși cu nume femeești, 
din băiat... fată. în matricule erau 
corecturi și ștersături, cuvântul «băiat» 
eră ras și în locul lui eră scris «fată». 
O nouă apucătură a Ovreilor eră: când 
eră tinărul de 16—17 ani luă 2 martori 
falși și aceștia puneau jurământ, că ti
nărul e de 25 ani, iar el (tinărul ovreu) 
cerea atestat de naștere; matriculantul 
bine plătit constată, că tinărul n’a fost 
nici odată introdus în matricula naște
rilor și-l întroduceă ulterior ca om de 
24—25 ani și apoi îi dă atestat fals de 
naștere. Astfel Ovreul de 17 ani îmbă- 
trâniâ deodată la 24—25 ani, mergea 
cu atestatul fals la comisia de asentare 
și scăpă dela miliție, fiind prea slab de 

constituție; se ’nțelege, că era slab, 
fiind în realitate numai de 17 ani. Toate 
aceste s’au făcut în conțelegere cu ma- 
triculanții. Până acum mai multe 
mii de Ovrei au scăpat astfel 
de serviciu militar. Pe Orlai au 
voit să-l mituească, apoi să-l otrăvească, 
dar nu le-a succes. Atât matriculanții 
falsificatori, cât șî Ovreii scăpați de 
cătănie prin înșelăciune vor fi dați în 
judecată. O parte din sumedenia de 
procese s’a șî început. Ovreii eliberați 
— acum oameni de 30—32 ani — vor 
fi înrolați pe 5 ani. Groază mare dom
nește asupra celor păcătoși.

Dramă familiară. în noaptea de Du
minecă spre Luni s’a petrecut în Buda
pesta o dramă înfiorătoare familiară, 
căreia au căzut jertfă George Darm- 
stădter, mare proprietar, și fiul seu 
Francisc, care eră un tinăr stricat, 
cartofor, bețiv. în noaptea dramei fiul 
a sosit acasă beat și când tatăl seu i-a 
deschis poarta, s’a aruncat asupra lui 
și l-a junghiat cu un cuțit de mai multe 
ori. La strigătele tatălui au venit mai 
mulți chiriași ai casei în ajutor și au 
ținut strâns pe fiul înfuriat. Tatăl în- 
tr’aceea a prins putere, s’a dus în casă, 
a luat un revolver și a pușcat de 2 ori 
asupra fiului seu depravat. Fiul a mu
rit pe loc. Tatăl zace bolnav în urma 
ranelor grave.

Trei milioane morți de ciumă. în India 
au murit pănă acum de ciumă 3 mili
oane oameni. Epidemia e acum în de- 
creștere, dar șî acum se bolnăvesc pe 
săptămână 30 000 oameni și 90% mor.Turburările din Rusia.

Fa ■ • .
La Varșovia au fost uciși dela 

isbucnirea turburărilor încoace: 985 
oameni. în ultimele zile au fost are
stați 3000 oameni. Arestările în massă 
par a nu mai avea sfârșit.

în L o d z a avut loc la 4 Martie 
ciocnire sângeroasă între muncitori și 
Cazaci. Mulți muncitori au fost împinși 
de Cazaci într’un lac, unde s’au înecat 
mulți, chiar femei. 24 femei s’au înecat, 
în aceeași zi a explodat la crâșma de 
lângă o fabrică o bombă de dinamită. 
Birtașul a fost sfâșiat în bucăți. Poliția 
a mai aflat 2 bombe lângă fabrica 
Poznanski. Seara niște muncitori au 
junghiat 3 polițiști secreți.

în Batum (Caucas) au fost uciși 
sau răniți Duminecă (5 Martie) 30 per
soane. La Eri w an (Caucas) a isbuc- 
nit din nou lupta între Perși și Armeni. 
Mai mulți oameni au fost uciși. Bătrâ
nul patriarh al Armenilor catolici Mi- 
krtits I a plecat la Petersburg să 
ceară scut pe seama Armenilor.

La W j ă t k a un ofițer beat a bătut 
și maltratat pe un școlar, pănă ce ne
fericitul băiat a murit. în genere șco
larii greviști au fost maltratați cumplit 
de Cazaci.

Șeful poliției cercuale din Bjeloatok 
a fost ucis.

VARIETĂȚI.
'Venitele căilor ferate de stat 

ungare în 1904. în anul 1904 lungi
mea rețelei căilor ferate de stat ungare 
a fost de 8040 km. ca șî în anul 1903. 
Veniturile realizate în 1904 s’au cifrat 
cu 218,331.728 cor. din care sumă s'a 
încassat din transportul de persoane 
56,694.614 cor. și din transportul măr
furilor 161,637.114 cor. în anul penultim 
(1903) veniturile totale 6’au urcat la 
210,479.976 cor., din care 54,775.780 cor. 
dintransportul persoanelor și 155,704.196 
c. din transportul mărfurilor. Plusul față 
de 1903 este deci de aproximativ 8 mii. 
cor., adecă circa 2,000.000 c. la transpor
tul persoanelor și 6,000.000 cor. la tran
sportul mărfurilor, eeeace corespunde 
unei creșteri de aproximativ 4%. Con
siderând că recolta anului expirat, în 
ce privește grânele, napii de zăhar și 
alte producte agricole, a fost sub me
diocră, iar în ce privește porumbul to
tal nefavorabilă, ceeace însemnează o 
reducere a transportului cu 70—80,000 
vagoane, creșterea veniturilor căilor 
ferate cu o sumă atât de însemnată 
este la tot cazul liniștitoare pentru vii
torul financiar al căilor ferate de stat I 

ungare. Deșî cheltuelile încă s’au spo
rit, totuși este sigur, că venitul curat 
va atinge suma preliminată.

Mârul-păr sau păru l-măr. Un 
grădinar vestit englez a descoperit o 
nouă plantă, care s’a născut din altoiul 
unui păr altoit într’un măr. Coaja sea
mănă întru toate cu a mărului și fruc
tul e de forma unui clopot, ca șî para 
și are o mărime colosală; diametrul e 
de 38 cm., aroma și gustul e ca șî al 
mărului și perei amestecate; fructul în 
genere e foarte gustos și plăcut.

Hotel „Concordia^, Lugoj.CONCERT
împreunat cu

Reprezentațiune teatrali
Sâmbătă 26Feb1, «»■ *• 1905

II Martie »t. n.

arangeat de
Reuniunea română de cânt și muzică 

din Lugoj

sub conducerea dlui dirigent I. VIDU, 
cu concursul d-lui absolvent de con

servator Zaharie Bârsan.
PROGRAM:

1) N. Spacovici: Hora dobrogeană. Cor mixt.
2) Fr. Coppee: Lăutarul din Cremona. Dramă

în versuri.
PERSOANELE:

Taddeo Ferrari, meșter lăutar, Dl Ro
mulus Dimboiu.

Filippo, I elevii Dl Z. Bârsan.
Sandro, i sei. Dl Dr. Nestor Porumb 
Gianina. D-șoara Silvia Iorga.

Lăutari.
3) E. Caudelia: Fără număr. Cor mixt.
4) Declamațiuni. Dl Z. Bârsan.
5) I. Paulianu: Imn. Cor mixt.
6. Vasile Alecsandri1. La Turnu Măgurele. 

Scenă în versuri.
PERSOANELE:

Adela, tinără fată. D-na Melania Onae. 
Horcea, sergent de dorobanți, Dl Z. 

Bârsan.
Doctorul, Dl loan Harambașa.
Prețul locurilor: Stal I (șir 1 -2) 3 cor. 
II (șir 3—4) 2 cor. 50 bani. III (șir 
5—8) 2 cor. IV (șir 9—12) 1 cor. 60 b. 
V (șir 13 -16) 1 cor. 20 bani. întrare 
1 cor.

Bilete se capătă la institutul «Lu- 
goșana» și în seara concertului la 
cassă.

începutul la orele 81, seara.

Cursul pieței Lugoj.
arfa

35 X b co
ro

an
e 

1

0
J

Grin prima calitate
> de mijloc

90 18 40
85 18 _

Sicari prima calitate . 80 14 60
» de mijloc . 

Orz prima calitate .
75 13 80
80 u 60

» de mijloc . 75 14
Ovâs prima calitate

> ae mijloc
45 14

13
40

40 20
Cucuruz pnma 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 28

Orez.................................... 1- 48
Gris.................................... 80 36 _
Arpă caș . 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 .

» de Petroțeni .
— 5 50
— 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.................................. — 1 14 —



▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ Proprietari de vii2297(904;. tkvi szâm.

Ârveresi hirdetmeny.
A lugosi. kir. torveuyszek mint telek- ; 

konyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy a 
Lițgosana takarek es hitelintezet vegrehaj- 
tatonak Nemes Jânos es Demeter szâkuli 
lakoâ vegrehajtâst szenvedo elieni 292 kor. 
toke, ennek az 1904. evi jan. ho 17 napjâtol 
szâmitando 6*/# kamutai, 55 kor. 70 fillerben 
per es vegrehajtâsi mâr fhegâllapitott es 
•zennel 16 kor. 60 fil.-bea megâllapitott 
ârveres keresi, valamint a meg felmerfilendo 
koltsegek behajtâsa vegett, tovâbbâ esak 
a szâkuli 50 sz. tjkvi ingatlant terhelo 
ugyancsak nevezett vegrehajtato 110 kor. 
toke s jâr. a Lugosi nepbank 1180 kor. 
toke s jâr. Weisz es Sziklai czeg 180 kor. 
toke s jâr. vegre Nemes Jânos 152 kor. I >

detalii la manipulalitul de pădure iu Honoriș.
Jânos vegrehajtâst szenvedonek a lugosi i 
kir. tbrvenyszek mint telekkbnyvi hatosâga ( 
teruletehez tartozo Szâkul kozseg 50 sz. 
tjkvben A. I. 1. 3—-6. ugy 8 es 9 ăorsz. 
alatt felvett ingatlant 1648 kor. ugy az; 
A. + 1. sorszâm alatt felvett ingatlanât 
44 kor., ee A. *+ 2 sor sz. alatt felvett 
ingatlanât 22 kor. tovâbbâ Nemes Demeter 
vegr. szenvedettnek a szâkuli 9 sz. tjkvben 
A. 1.3—7. sor sz. a. felvet ingatlanât 1218 k. 
ugy az A, + I. sor sz. a. felvett ingatlanât 
89 kor. az A. + 2 sor sz. a. felvett ingat
lanât 135 kor. az A + 3 sor sz. a. felvett 
ingatlanât 179 kor. es az A. + 4 sor sz. 
a. felvett ingatlanât 27 kor, kikiâltâsi âr- 
ban egeszben es kulon az egyidejîileg 
kibocsâjtott ârveresi feltetelek ertelmeben 
Osszesen 3362 kor. kikiâltâsi ârban az

!. ■

au ocaziunea cea mai favorabilă să-și procure în pădurea 
Houorișuiui pari 
prețuri și anume:

In lungime de

>

1905. evi mâjus ho 12.-en d. e. 10 or&kor

Dela primăria orașului Lugoj.
Nr. 2141 

adm 1905

Publicațiune.
de vie de gorun pe lângă următoarele

Nr. 55 (4-1).

130 cm. pro 0 mi ie 22 coroane.
160 „ 35 „
200 „ »» 48 „M

sunt variabile.Prețurile

H

patentat
Mijloc excelent și sigur

Din partea comitetului central 
comitatului Caraș-Severin ordo- 

nându-se rectificarea listei alegă
torilor pentru alegerea de deputați 
dietali pe anul 1906, Comisiunea 
exmisă în scopul indicat va ținea 
ședință în 18 Martie 1905 la 9 ore 
a. m. în sala casei orașului. Des
pre aceasta se încunoștiințează pu
blicul interesat cu observarea, că 
toți, cari doresc reclamarea drep
tului de-a fi luat în lista alegăto
rilor, pot să se prezente înaintea 
comisiuuei.

al

Lugoj, 6 Martie 1905.

P. P. 9 (3—1).
Mursovszky,

primar.

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

de autoritățile publice

Institutul de cură naturală
BILZ a

Szâkul kozseghâzănâl megtartandd nyilvâ- 
nos ârveresen a legtobbet igeronek sziikseg 
eseten a kikiâltâsi âron aiul is elfogja adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bănat- 
Eenziil az ingatlanok kikiâltâsi ârănak 2O°|o 

eszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikuldott kezehez letenni, avagy az 
anpak elozetes biroi letetbe helyezeset ta- 
nusito szabâlysz. «lismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo kdteles a vetelâr V, reszet az 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol szâ- 
mitott 30 nap alatt, a mâsodik */> reszet 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, 
a harmadik */, reszet ugyancsak az ârve
res. jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tapdo.ȘO nap alatt, es az ârveres napjâtol 
jârd 5% kamataival szabâlyszerii leteti 
kârveny mellett a lugosi kir, âllampenztâr 
mint biroi leteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az litolso reszletbe fog 
beszâmittatni. Nr. 54(1 — 1)

A megâllapitott ârveresi felteteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkbnyvi hato- 
sâgnâl, ugyszinten Szâkul kozseg elol- 
jârosâgânăl vagy a biroi kikuldottnâl meg- 
tekinthetdk.

Az elrendelt ârverest a fobetetul szol- 
gâlo Szâkul kozseg 50. es 9. sz. tjkv, C. 
lapjân feljegyezni rendeli.

Lugoson, 1905. evi febr. ho 14-en. 
Bagyik kir. tszeki bird.

se poate căpătă

în cantități mici și mari

la fierăria 4444

.A-xxtoxx DZa/bereixrn
Nr. 10 (X—IF

1 Lugojul-român

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

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

proprietarii de realități, etc. etc.

▲AAAAAAAAAAAAAA

în Radebeul I. Drezda (Germania)
Sanator de rangul prim.

Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea 
voastră în acest institut condus de medici 
ai metodului natural de cură (Dr. med.), 
negreșit că veți găsi în curând și sigur 
mult dorita-vă sănătate.

Cereți marele și bogat ilustratul pro
spect, care conține și multe dări de seamă 
despre cure făcute,

----- gr a. tux it și franco------
dela Reprezentantul general:

Sctall Wien VIII3. Priraa

renumit, are de vânzare 
Cadariu-mic din Lugoj. 
A se adresă la Domnia-Sa.

Nr. 56 (3-1).

£*• Fitz
mai nainta

Kehrer
Red. (15-2).

compactorie In Lugoj întocmită 

cu mașini.

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

E supremă necesitate a aduce respec
tuos și eonștiențios din nou amin'e on. 
public pravul da stins al Iul 
Bauar, 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 cumpără 
acest prav. Despre modul de folosire se 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare 
amintit mai sus.

„Istoria. Romanilor"
de Petru Maior

cu preț redus de ± cor.

se adresă la cassarul Socie-

e
institut de credit și economii

ca societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. ^2 Capital social 300.000 Cor.

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

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

I 6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8°/e, primește
1 depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 °/w, cu anunț 5% .

9tF Darea după interese o solvește Însuși institutul. "WlS

Direcțiunea

I

A
tății MIHAIU ȘERBAN stud, fii., 
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20, II, 
10 A., trimițând de fiecare exemplar

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—21)

Numeri singuratici din ziarul

„DRAPELUL41 se află de vân-

zare în librăria Adolf Auspitz.

i
•?

—*
Premiată In Arad

-t la 1890. -5-

Lugoj, str. Timișoarei.
MF* înființată în anul 1817.

Am onorul a aduce la cunoștința
<?n. mei mușterii, precum șl P. T. pub
licului, că mi-am provăzut compac- 
toria, esistentă din anul 1847, cu 
mașinele cele mai no ui.

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

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

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

N’am cruțat osteneala și spese și 
mi-am procurat cele mai noui mașini și 
mi-am angajat cele mai bune puteri 
de lucru.

cu distinsă stimă

Nr. 158 (x—22) E. Fitz.

TIPOGRAFIA j Premiată In Timișoara

-t- la 1891. - i-CAROL TRAUNFELLNER
în Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului

primește spre efeptuire 'fc»

tot felul de tipărituri
cu prețurile cele mai moderate. — ■

Comandele din afar' se efeptuesc îtifimpul cel mai scurt

învețăcel român se primește imediat.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


