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Lugoj, 22 Martie (4 April) 1905.
Iarăși stagnare, căci iarăși nu 

se ajung cu prețul! «Baza nouă», 
deși însuși Kossuth militează în 
princip pentru acceptarea ei. nu 
pare a fi pe placul elementelor 
mai răsboinice din coalițiune si în 
deosebi diu partidul kossuthist și o 
«bază» neaprobată de totalitate^ 
coaliției nu poate duce nici la re
zolvarea temporală a crizei.

Criza, e deci acută și patentă, 
mai acută și mai patentă decât 
acum trei luni, când la propunerea 
lui Tisza s’a dizolvat prin mesa
giu regesc dieta. Ședința dietei, 
convocată pe astăzi, stă în fața 
unei situațiuni, care aduce în mul
te privințe cu situa,țiunea de dina
inte de transacția din 1867, cu 
situația din 1865 când luptau 
«ad i es i știi» cu «c o n cluz i ș t i i», 
cum se zicea pe atunci.

Analogia între astăzi și acum 
patruzeci de ani se impune așa 
zicând pas de pas în decursul 
mersului greoiu al crizei, ceeace 
nu denotă altceva, decât că. cri za 
amânată prin pactul dela 1867 
a ajuns în cercul vițios iarăși la 
stadiul de înainte de 1867.

Și caracteristic! Rezolvarea cri
zei de acum patruzeci de ani s’a 
impus prin catastrofele de pe 
câmpiile boeme, fără de cari 
negreșit că luă dejă acum 40 ani 
mersul crizei cu totul altă direcție. 
Mai corespunzătoare sau mai puțin 
corespunzătoare, nu se poate spune 
astăzi, căci nici atunci nu s'a cău
tat în mod serios, cum nu se caută 
nici astăzi, o rezolvare pe cale 

~OITA „DRAPELULUr.

Pribegia călugărului Ierotei.
— Capitolul VI din romanul istoric „Din 
vremi de mărire." de pe timpul lut >>- 

fan cel Mare) —

de Mihail Gașpar.
Foiță originală a «Drapelului . ZZZ

Călugărul, Ierotei (Vornicul Călin 
Bourean) povestește boerului JVico
lac Brateș întâmplările anilor de 

pribegie.

— «Par’că eri s’a întâmplat, așa 
îmi aduc aminte.

Eram noi vre-o 10 inși încă rămași 
în noapte golind cupele de pelin ale 
Ursăneștilor veseli, ascultând la cântece 
de vitejie însoțite de sunet de cobză. 
Măria Sa Vodă Bogdan și copilul erau 
culcați de mult*).  îți mai aduci aminte 
Brateș, tu închinai tocmai pentru mă- 

*) In noaptea de 15—16 Octombrie 1451 a 
fost omorît Bogdan Vodă tatăl lui Ștefan cel 
Mare, care atunci eră copilandru de 16—17 ani. 
Anume Voevodul venise la Reuseni, un sat 
lângă Suceava, ca să aziste la căsătoria unei 
rudenii. Noaptea casa a fost călcată de fratele
seu, pribeagul și doritorul de domnie A r o n, 
care fu ajutat de Poloni în această fărădelege. 
Bogdan își perdu acolo pe loc capul, feciorul 
însă scăpă în Muntenia, la curtea temutului 
Vlad Țepeș, revenind la 1457 ca Domn în Mol
dova.

firească. Și caracteristic este, că 
tocmai precum a urmat la 1867 
rezolvarea temporală prin transac- 
țiune în urma presiunei situa
ți un ei exterioare, tot astfel 
nici astăzi nu se pcfate căută o 
modalitate de rezolvare fără pri
vire la situația exterioară.

Chiar prezența și intervenția la 
Budapesta a dlui SzOgyeny- 
M a rich, ambasadorul austro-ungar 
dela Berlin, denotă, că în stadiul 
actual al crizei este angajată si
tuația internațională a Monarhiei 
și rezolvarea nu se poate căută 
numai din punctul de vedere inte
rior cu nesocotirea datorințelor ș 
îndatoririlor ce revin Monarhiei din 
situația exterioară ca mare putere.

E vorba doar de armată și ar
mata este vertebra Monarhiei, căci 
armata reprezenta aplombul marei 
puteri și ca mare putere i-se im
pun Monarhiei mari îndatoriri toc
mai din afară, din partea aliați- 
lor direct și din partea contrari
lor indirect.

Pretenziunile kossuthiste privi
toare la armată nu sunt numai 
chestiune interioară a Ungariei și 
nu turbură numai raportul dintre 
Ungaria și Austria, ci alterează 
chiar și pozițiunea Monarhiei în 
alianța în trei tă.

Pentru alianța întreită nu este 
tot una. de are Monarhia o armată 
comună unitară ori divizată după 
considerente naționale și politice 
de drept public! Prin urmare tară 
consimțământul alianței întreite 
nici nu se pot face modificări așa 
esențiale în privința armatei, câtă 
vreme ține Monarhia la alianța în- 
rirea Moldovei, când ușa sări din țițini 
și argatul leu năvăli în lăuntru stri
gând îngrozit: Leșii! Lașii!! într'o 
clipită noi doi eram la ușa Domnului, 
cu săbiile în mână. Tu ai bătut în ușe. 
dar pe semne Vodă dormiâ greu, — i-a 
fost somnul din urmă.

La poartă lupta se începu, și noi 
auzirăm glasul vornicului Șendrea stri
gând: «Nu-i nădejde să scăpăm pe 
Vodă!»

Am știut destul. O singură opintire 
și ușa se prăbuși în mijlocul odăii, 
pe când din cele două paturi, spăriați 
din somn, cu armele în mâni sări Vodă 
și tinărul cocon. — «Măria Ta, Leșii!» 
a fost tot ce am putut grăi, și în acel 
moment sbură șî Șendrea în odae cu 
fața plină de sânge, abia mai resuflând 
de oboseală.

Pe trepte resunară pași grăbiți și 
câteva înjurături leșești.

N’a mai fost timp de gândit. O 
lovitură și oblonul se sfarmă în bucăți, 
și în celălalt moment noi trei — cu co
conul -- eram în grădină. Peste puțin 
noi sburam ca niște năluci în noaptea 
de toamnă, lăsând în urmă numai schin- 
tei pribege, isvorite din potcoavele fu
garilor.

Pănă dimineața a mers bine, în 
revărsatul zorilor însă din depărtare 
un nor de colb ne vorbi, că suntem 
urmăriți.

Atunci se născu planul în capul 
nostru care-mi aduse mie atâtea sufe
rințe, atâta amar.

treitâ și peste tot la poziția de 
mare putere.

Rolul d-lui Szogyeny-Marich 
la Budapesta a fost deci bine de- 
finit. Era vorba a stabili, că pănă 
la care punct pot să se facă mo
dificări în privința armatei con- 
t •rin d-«rințelor kossuthiste, fără de 
a altera îndatoririle Monarhiei ca 
mare putere. Și așâ se vede, că 
ideea provizoriului pe 2 ani 
a venit dela dl Szogyeny-Marich, 
care ca ambasador la Berlin, la 
centrul alianței întreite, a adus 
Monarhiei un moratoriu de 2 
ani privitor la i n vestiți u n i 1 e 
militare, pe cari nu popnlațiunea 
le reclamă, ci interesele marei 
puteri.

Dar așâ pare, eâ acest provi
zoriu de 2 ani nu este pe placul 
kossuth iști lor și al coalițiunei opo
ziționale. deși Kossuth militează 
pentru acceptarea acestuia din 
simplul motiv, că toate pretenzi
unile șoviniste nu se pot realiză 
acum și deodată și prin urmare 
să se realizeze acum ceea-ce se 
poate acum realiză, ear pen
tru rest sase pregătească te
renul în cursul celor doi ani, 
timp în care va avea coaliția pu
terea în mână tocmai în virtutea 
stipulațiunilor provizoriului !

Jocul acesta cu provizoriul este 
însă periculos pentru ambele părți 
contractante, căci este evident, că 
Coroana propune provizoriul cu re
zerva. ca în restimpul de 2 ani să 
pregătească terenul pentru aban
donarea pretenziunilor militare 
din programul de guvernament, 
pe când pentru coaliția opozițio-

La dumbrava mică și rară, prin 
care curgea veselă apa Moldovei, tu ai 
descălecat cu Stefan, luându-o pe pi
cior în susul apei, cătră munții, cari 
dau adă ost pribegilor.

Eu cu cei doi cai — ținu-i calea 
oblu înainte.

Cursa a reușit. Mișeii v’au trecut cu 
vederea ținându-se de mine. Inima mi-se 
umplu de bucurie, căci eu mă credeam 
scăpat: fugarul meu eră de neam ară- 
pesc. puieă să sboare 4 zile într'una. Dar 
iadul a făcut altă socoată. Fugarul se 
poticni într'o peatră răsleață din drum, 
și se prăbuși cu mine la pământ.

Din nefericire, n'am putut sări din 
șea la timp, și așâ piciorul îmi rentase 
sub fugar. Toate sforțările au fost za
darnice, și eu trebuia să văd cu ochii 
neputincios, cum se apropie sbirii. Cu 
un potop de sudălmi, cari de cari mai 
spurcate pe buze, ei mă ocoliră. Atunci 
am văzut cine ni-a stricat ospățul.

Era pribeagul Aron, știi cela care 
a îndrăznit a veni la Vodă în Suceava, 
voind să-l silească a-1 primi de frate. 
La porunca lui vre-o trei Leși săriră 
jos din șea și mă scoaseră de sub cal.

Când mă ridicai de jos, pribeagul 
mă privi în față, și gura i-se trase în 
lături, făcând loc unui rânjet hâd, care 
mă făcu să mă cutremur. M’a cunoscut 
mișelul; știi că la curtea din Suceava 
la o frângere de lănci l-am asvârlit din 
șea. Și acum îmi temeam în adevăr 
capul.

Pribeagul se încruntă de odată și 

nală are haz acest provizoriu nu
mai pentru a pregăti realizarea 
acelor pretenziuni, cari astăzi par 
nerealizabile.

Vedem deci, că tocmai ca la 
1867, așă și astăzi se caută pe 
ambele părți eu rezerve men
tale modul de soluțiune. dar am
bele părți se cunosc prea bine, de
cât eventuala soluție trecătoare să 
ofere mai multă încredere și trăi
nicie, decât modul de soluțiune de
pus în transacția dela 1867.

Grupuri de interese stau față de 
grupuri de interese. Și contrastul 
intereselor nu se poate nivelă de 
sine, fără intervenție din afară. Și 
politica șovinistă speră, că tocmai 
precum catastrofele de pe câmpiile 
boeme au impus transacția dela 
1867, tot astfel șî situația interna
țională de astăzi va sili Coroana 
să facă concesiunile dorite de șo- 
viniști.

Unde va duce această politică 
catastrofală — în adevărata 
accepție a cuvântului — nu putem 
ști, dar știm că nu aceasta este 
calea firească a d e s 1 e g ă r i i 
multelor și încurcatelor 
c r i z e.

Politica de mare putere are 
numai pănă atunci rost, pănă ce 
răspunde la adevăratele interese 
ale populațiunei. în momentul când 
se sacrifică interesele vitale ale 
populațiunei de dragul poziției de 
mare putere, pierde această politică 
tot conținutul moral. Și cu toate 
că se spune zilnic, că în politică nu 
este morală, totuși istoria ne învață, 
că fără conți nut moral nu o 
poate duce nici un sistem 
politic.

mă întrebă unde e «puiul de năpârcă». 
Eu am tăcut. El mă amenință cu mâna, 
ear eu ridicai din umăr. îmi eră tot 
una.

Fără vorbă mă lăsai să mă lege, 
fui asvârtit pe un cal (al meu a rămas 
în drum) și cavalcada o luă înainte 
spre Suceava.

Trei zile fui ținut în lanțuri, în a 
patra zi apoi călăii mi-au schilăvit capul 
pentru vecie**).  N’a fost însă destul.

M’au legat cu funii, de-alungul unui 
fugar, căruia i-au vârît iască aprinsă 
in urechi și la rădăcina cozii i-au așe
zat scăeți. Așâ i-au dat drumul.

Fugarul turbat de dureri, o luă săl
batic spre vadurile Nistrului. De trei 
ori am văzut soarele răsărind și spu
nând, atunci rni-am perdut simțirile, și 
nu știu ce s’a mai întâmplaț.

Când am deschis ochii, mă văzui 
într’o căsuță mică, încunjurat de o 
ceată de ostași.

Unul dintre ei, un om înalt și fru
mos, se apropie de mine, mă privi cu 
blândețe întrebându-mă cum mă simțesc.

Cum am aflat, a fost Simion Olelco, 
voevodul Kiewului, vestitul vânător de 
Tătari.

**) Obiceiul acesta crud eră felul de răsbu- 
nare al Tătarilor. In creștet se rădea părul și 
pe pelea rămasă goală se puneă «jegul». Ferul 
înroșit la foc, ardeă cumplit pelea, așâ că pir 
nu mai creștea pe acel loc. La Români nu c t 
vine acest obiceiu crud, dar acela care er» 
«jeguit» eră ca un «mort-viu», era despn»:u 
la dânșii. (Levandovsky : Sitten der Tătarei . 
der Krim),



Trebue deci căutată o bază 
nouă pentru rezolvarea crizei, dar 
această bază poate fi întru adevăr 
solidă numai în cazul dacă se re
stabilește echilibrul între interesele 
de mare putere și între interesele 
adevărate ale populațiunei și când 
dreptatea și respectul de drept în 
toate direcțiile este isvorul tuturor 
acțiunilor în lăuntru și în afară!

- --------------------- :-------------- - —------------------------------------------------------------------

Mandatul deputatului Dr. Nicolae 
Șerban.... anulat. Săptămâna trecută 
s’a pertractat la Curie petiția contra 
mandatului de deputat al d-lui Dr. 
Nicolae Șerban, ales în cercul Ar
pa ș cu program «liberal» contra can
didatului «naționalist» Dr. Octavian 
Vasu. Curia a anulat mandatul dlui 
Dr. Nicolae Șerban pe motiv, că pre- 
sidentul alegerei a suspendat votarea 
pe timp de peste 2 ore, adecă pe timp 
de 2 ore și cinci minute, ceea ce este 
în contra §-ului 80 al art. de lege XXX 
ex 1874, care spune apriat, că suspen
darea votării poate ținea cel mult 2 
ore. Afară de aceea s’a constatat, că 
la suspendarea votării Dr. N. Șerban 
eră în minoritate de voturi. Curia a 
pedepsit pe presidentul alegerei S z a- 
b 6 Kâroly la solvirea speselor împreu
nate cu pertractarea petiției (912 cor.).

Alegerea dela Cehul-Silvaniei. Con
tra alegerei prin mijloace așă de van- 
dalice a bar. Elemer Bornemissza 
la Cehul-Silvaniei, aderenții candida
tului naționalist român George Pop 
de Băsești au prezentat petiție de 
protest la Curie. Curia a remis petiția 
nefiind destul de bine adjustată. Pe- 
tenții au adjustat de nou și bine peti
ția și au trimis-o iarăși Curiei, care a 
primit-o și a pus termin de pertractare 
pe 30 August n. Referentul petiției 
va fi judele de Curie Edmund N e- 
deczky.

torință să lumineze poporul în această 
privință și să-i dea ajutor în apărarea 
celui mai cardinal drept cetățenesc.

Spre a veni șî noi după putință 
în ajutor poporului, prezentăm cetito
rilor noștri — în extras — un comu
nicat al ziarului oficial comitatens, re
feritor la compunerea listelor de ale
gători dietali. Și anume:

Comitetul central comitatens va 
trimite în scurt timp antistiilor comu
nale și notariatelor listele de alegători 
spre a fi expuse vederei publice. Ce
tățenii își vor face apoi observările, 
vor da excepțiuni și apelațiuni contra 
compunerei incorecte a listelor.

Referitor la observările, excepțio- 
nările și apelațiunile în chestiunea li
stelor electorale § 155 din art. de lege 
XXXIII ex 1874 zice:

«Toate actele, extrasele, atestatele 
și alte documente referitoare la lista 
alegătorilor sunt libere de timbru 
și trebuesc liberate fără taxă*.

Poporul în mare parte nu cunoa
ște această dispoziție a legii și de 
regulă prezintă reclamațiunile, obser
vările și apelațiunile fără a le adjustâ 
cu documente de dovedire și astfel 
sunt lipsiți de dreptul de alegător 
mulți cetățeni, cari au acest drept. 
Trebue deci făcut atent poporul, că 
eventualele observări, excepționări și 
apelații contra listelor electorale tre
buesc provăzute cu documentele nece
sare de dovedire (cărticele de dare, 
extrase din cartea principală de dare, 
atestate, etc.), iar primarii și notarii 
sunt datori să libereze poporului ast
fel de documente: libere de tim
bru și fără taxă.

Reclamanții au dreptul să dea 
apelație contra hotărîrilor aduse de 
comitetul central la reclamațiunile și 
excepționările făcute. Aceste apelațiuni 
pot fi provăzute șî cu alte dovezi și 
documente noui, pe cari primarii și 
notarii au să le libereze poporului 
iarăși libere de timbru și fără taxă.

Ar fi corect, ca antistia comunală 
— chiar dacă n’ar pretinde respectivii 
reclamanți — să dovedească, din în
demn propriu, afirmațiunile prezentate 
în scris din partea singuraticilor cetă
țeni în chestiunea listelor electorale.

Dar înainte de toate antistiile co
munale au datorința să compare de
tailat listele vechi cu cele noui și să 
grijească bine, ca nu cumva din gre- 
șală să fie scoși din listă astfel de ce
tățeni, cari au dreptul de alegător.

Vicecomitele promite cea mai se
veră pedeapsă contra notarilor, cari 
nu-și fac pe deplin datorința la com
punerea listelor electorale.

Listele alegătorilor dietali.
în decursul lunei prezente se com

pun listele de alegători dietali. Drep
tul de alegător este cel mai de frunte 
drept constituțional și cetățenii români 
ai statului și în special ai comitatului 
nostru au datorința să se intereseze 
de compunerea listelor de alegători, 
ca nu cumva să fie sterși din listă șî 
astfel de cetățeni români, cari au 
dreptul de alegător. Inteligenței ro
mâne dela sate îi incumbă marea da-

Fără a întrebă ce și cum am ajuns 
în starea în care m’a găsit, el mi-a 
deschis casa și eu am primit.

Alăturea cu el apoi, am vânat în 
stepele fără de margini, după Tătari 
prădalnici, cari la auzul numelui no
stru întrau în gaură de șarpe.

O ! cea mai frumoasă vreme a vieții 
am petrecut-o la Kiew.

După un timp oare-care, lung de
stul pentru mine, o veste sbură peste 
nemărginita stepă, băgând o nouă 
groază în cumpliții Tătari.

Se vestise de niște «draci roșii», 
cari păzesc hotarele Moldovei și’n frun
tea lor se vorbiă de un oarecare Bra- 
teș. Aceasta a fost cea dintâiu veste, p« 
care am auzit-o despre tine, frate, după 
restimpul acela lung.

Nu știam nimic despre tine; numai 
odată am întrebat pe Oană a lui Julea, 
care venise după armăsari la Kiew, 
despre tine, dar nu mi-a spus nimica, 
în Moldova stăpânea atunci Pribeagul*) 
și nu voiam să știu nimica.

Ce bucurie am simțit la auzul nu
melui tău, tu nu’ți poți închipui. Știam 
că o vreme nouă a venit peste țară și un 
dor nebun începu a mă stăpâni, dorul 
după țara părăsită, după Moldova cu 
copii viteji. Voiam să revăd câmpiile 
mănoase și munții ei vestiți, pe vitea
zul Domn și țăranii ei cuminți.

Nu mai aveam ticneală, trebuia să 
plec. Ca să nu întristez pe Olelco, 
care-mi era ca șî un frate, am plecat 
fără a-mi luă remas bun dela dânsul —

♦) Petru Aron, ucigașul lui Bogdan-Vodă.

a fost cam crud nu-i vorbă, dar n’aveam 
încotro.

Eră o dimineață grozavă, când am 
plecat. Luai drumul cel mare, care 
duce drept la Snyatin - pe un ger de 
necrezut. Gonit nopți de-arândul de 
haitele de lupi flămânde, fugarul sbură 
peste câmpiile Ucrainei, așternute cu 
zăpadă.

După cinci zile de rătăcire, în a 
6-a dimineață îmi resăriră în cale ni
ște turnuri, ale căror cruci străluciau 
în bătaia soarelui de iarnă.

în loc de Snyatin însă, eu am 
ajuns la Camenița. Două zile a trebuit 
pănă ce ne-am recules, eu și fugarul, 
de groaza drumului făcut.

Când eră să părăsesc orașul — 
eram trecut de turnul de pază — vă
zui venind spre mine în goană mare 
un călăreț. Când trecu, mă cutremurai. 
Recunoscui pe Duma a lui Brae, unul 
din stâlpii ucigașului Aron. Dar șl el 
m’a cunoscut. El se opri; mă oprii 
șî eu.

El duse mâna la șold, cercând 
mânerul săbiei, apoi ca șî cum și-ar fi 
gândit altceva, împlântă fără a zice 
un cuvânt pintenii în coastele calului 
și dispăru în albeața orbitoare a ză
pezii.

Nu-mi puteam închipui rostul ace
stei întâlniri. Să vină el din Moldova ? 
— mă întrebam singur, deși știam, că 
aceasta e cu neputință.

Nu peste mult aveam să primesc 
răspunsul. Vântul băteâ din spate, 
din spre Camenița. Deodată simții, că 
fugarul meu devine neliniștit. Loviă

Școalele montane.
Școalele montane, pănă eri alaltă- 

eri școale naționale fruntașe și devenite 
acum — prin trecerea în administrația 
statului — dușmane limbei poporului, 
au deschis o formală luptă ele extir
pare contra limbei românești. Eată 
un caz pentru multe, ce ni-se comunică 
din partea unui bărbat demn de în
credere :

Mult Onorată Redacțiune!
Ciclova-montanăe încă una 

dintre acele comune nefericite, ale că
ror școale în toamna anului 1902 au 
trecut în administrația statului. Ear 
urmarea este, că în școalele de 
stat din această comună nu 
s’a propus nici cetirea, nici 
scrierea în limba maternă a 
copiilor.

Starea aceasta suferită de condu
cători fiind foarte prielnică tendinței de 
maghiarizare, a încurajat pe învățătorii 
de stat în șovinismul lor așă de tare, 
încât ei, deși Români, nici în biserică 
nu mai permiteau elevilor a. vorbi 
românește, și dacă totuși cutare vor
biă, apoi a fost aspru și în mod bat
jocuri tor pedepsit.

Procedura aceasta a învățătorilor 
a produs, de sine înțeles, resenz în 
popor și în preoțimea locală, care 
abia acum s’a trezit, dupăce a văzut, 
că totuși nu e bine să-și lase poporul 
șî biserica obiect de batjocură.

Elementele mai treze și cu drago
ste de neam, la îndemnul preotului- 
capelan din această comună, au adre
sat în 19 Martie n. a. c. o petiție 
inspectoratului regesc școlar, ca să se 
permită șî la școalele de stat de acî 
cetirea și scrierea în limba maternă a 
copiilor, aflând de bine numitul preot 
a aduce aceasta la cunoștința parohie- 
nilor sei în sf. biserică, îndemnându-i 
să subscrie petiția cât de mulți, spu- 
nându-le șî aceea, că dacă copiii nu 
vor învăță nici de aci înainte cetirea 
și scrierea românească, atunci nu vor 
mai putea învăța nici religiunea, a 
cărei manuale sunt tipărite în limba 
română, și atunci copiii lor vor crește 
fără nici o religiozitate și moralitate.

Atâta a fost de ajuns. S’a pornit 
contra-acțiune din partea învățătorilor 
de stat, și amăgind ei pe unii dintre 
poporeni cu aceea, că se face altă fu
gare la inspectorat, au isbutit a primi 
unele subscrieri pentru pretinsa ruga- 
re, care în faptă a fost o arătare 
criminală contra preotului-capelan, 
afirmând, că acesta a agitat în bise
rică contra statului și contra limbei 
cu capul, ridică picioarele și sforăia 
pe nări, par’că căută anume să mă 
trezească din visările mele. Săracul, a 
plătit cu viața negrija stăpânului.

Tresărîi! Păreâ că aud tropote de 
copite. Mă întorc în șea, să văd ce se 
întâmplă.

....Sângele îmi îngheță în vine la 
ceeace văzui și pintenii se cufundară 
în slăbinile fugarului. Animalul lovit, 
își întinse trupul mlădios, nările i-se 
desfăcură și sbură ca un bălaur pe 
drumul înghețat.

Ca la 100 de pași în urma mea 
veniau în puterea cailor vre-o 10 călă
reți. O singură privire mi-a ajuns ca 
să cunosc în cel dintâiu pe Duma. Un 
strigăt turbat pătrunse pănă la mine, 
în momentul când fugarul meu lovit, 
o rupse înainte.

Se începu o goană nebună. Dru
mul cel mare fu lăsat la o parte, nă
dăjduind scăpare numai în picioarele 
fugarului.

Ochii îmi înghețară de văzduhul 
rece, care mă tăia la față și mâna 
par’că înghețase șî ea pe mânerul de 
os al săbiei.

Soarele era gata de apunere — 
ținuse o zi goana — când ne apropia- 
răm de codru. Fugarul sbură nebun, 
mușchii se încordară gata de pocnit 
sub pelea, pe care înghețase spuma 
de sudoare.

Șî el șî eu simțiam, că ajunși în 
codru suntem scăpați. Dar nu mi-a 
fost scris să scap așa ușor. Pentru a 
doua oară în viață, se întâmplă cu 
mine același lucru; fugarul poticni.

maghiare, și cerându-se pedepsirea lui.
Perfidia contra-acțiunii zace în 

aceea, că poporul a fost sedus, deoa
rece el nu știe ce-i aceea agitare con
tra statului și contra limbei maghiare, 
afară de aceea nici unul dintre cei ce 
au subscris arătarea n’a fost de faț. 
în biserică, ca să fi putut auzi vorbi
rea preotului, va să zică învățătorii 
de stat, ca factori ce stau în serviciul 
maghiarizării, au folosit bietul popor 
numai ca mijloc pentru scopuri necva- 
lificabile, dovedind, că pe orice cale 
voesc a-și bate joc de bietul nostru 
popor.

Răsboiul ruso-iaponez.
Cea mai mare luptă a timpului 

modern.
Generalul iaponez N a g a o k a. vice- 

șeful statului major iaponez, a aratat 
în o ședință a societății orientale, că 
lupta dela Mukden a fost cea mai 
mare în istoria modernă a răsboaielor. 
Lupta dela Mukden a durat 14 zile, 
pe când lupta dela Lipsea în anul 1813 
a durat numai 3 zile. La Mukden au 
participat la luptă 850 000 soldați, la 
Liaojang 460 000, la Șa ho 580 000.

Bani perduți.
Banca rusă-chineză declară, că fi

liala ei din Mukden a perdut pe drum 
cu ocaziunea retragerei dela Mukden 
1OOOOO ruble și 75 pud argint. 
Transportul a constat din 17, milioane 
ruble și 600 pud argint.

Informatiuni.>

t Dr. Pavel Jurma, advocat și pretore 
în penziune, locuitor în Lugoj, după 
un morb îndelungat și-a dat blândul 
suflet în mânile Creatorului Dumineca 
în 2 April la 3 ore dimineața, în etate 
de 59 ani. înmormântarea a avut loc 
Luni în 3 April după ritul gr. oriental. 
Pe fericitul decedat îl deplâng soția sa 
Valeria născ. Popovici, fiică-sa Aurora, 
frații sei: Petru, Teodor, Iosif, Iulian, 
soacră-sa Maria Popovici și cumnatu-seu 
Aurel Popovici. Odihnească în pace.
t Nicolau Penciu de Also-Vincze, consilier 

de tribunal în penziune, locuitor în 
Hațeg, după un morb greu și înde
lungat, și-a dat nobilul seu suflet în 
mânile Creatorului, Joi în 30 Martie 
a. c. în al 69-lea an al vieții și al 37-lea 
an al fericitei sale căsătorii. Rămășițele 
pământești ale scumpului decedat au

Acum știam că-s perdut, reinâneâ 
numai să-mi vând viața cât se poate 
de scump. Frământând mânerul săbiei 
în mâna aproape înghețată, eu aștep
tam pe urmăritori. Veniau răsleți, 
după puterea fugarilor unul mai îna
inte, altul mai înapoi. în frunte rentase 
tot Duma.

Ajuns Ia mine, încrucișarăm să
biile.

Lupta ținu puțin; cu creerii sprân- 
jiți pe zăpada lucie, el se rostogoli de 
pe cal fără viață.

Eu mă avântai pe fugarul rămas 
fără stăpân, și goana începu din nou. 
Fugarul însă eră obosit, el slăbiâ vă
zând cu ochii, pe când ceilalți se apro
piau din ce în ce. Arunc ochii îndărăt 
și văd, că în loc de unul voiu avea 
acum cu doi de lucru.

Ge să-ți mai spun frate; am fost 
ajuns, știu că am luptat și am fost 
învins. O lovitură m’a ajuns peste 
frunte, și am perdut simțirile. Când 
m’am trezit, eram pe jumătate înghe
țat. Cum m’am ridicat, ce am făcut nu 
știu, destul că la deschiderea porții 
mănăstirii portarul Paisie m’a găsit la 
poartă pe jumătate mort. Firea mea 
tare mi-a păstrat viața și știind, că in 
lume cu greu mai pot străbate, am 
hotărît să remân aici, și iată, că tu mă 
regăsești în rassa de călugăr. Călugăr ii 
sunt blânzi și afară de egumen r. . 
cred să cunoască nici unul taina tre
cutului meu.



fost așezate spre vecinică odihnă Sâm
bătă în 1 April st. n. în cimiteriul din 
Hațeg. Fie-i țarina ușoară și memoria 
binecuvântată.

Fundațiunea Gozsdu. Săptămâna tre
cută a avut loc la Budapesta aduna
rea generală a Reprezentanței funda- 
țiunei Gozsdu sub presidiul metropo- 
litului Ioan Mețianu. Fundațiunea 
dispune de avere curată în suma de 
5,096.876 cor. 78 bani. în anul 1904 
fundațiunea a distribuit ca stipendii 
suma de 68,779 cor. 43 bani la 175 
tineri și anume: la 33 rigorozanți. 58 
juriști, 16 mediciniști, 15 studenți în 
filozofie, 7 stud, tehnici, 4 studenți în 
silvicultură și montanistică. 2 stud, la 
academia orientală, 1 stud. în medi
cina veterinară, 1 stud. în farmacie, 1 
ascultător la cursul administrativ, 2 
stud. în agricultură, 20 stud, la școale 
militare de cădeți și 14 studenți gim- 
naziști.

Donațiune de titlu. Regele și-a dat 
învoirea, ca dl Demian Dragon eseu, 
director de finanțe în Timișoara, să 
treacă în mod provizor la penzie și 
cu această ocaziune i-a donat gratuit 
titlul de consilier ministerial în semn 
de recunoștință pentru serviciu cre- 
■dincios și îndelungat.

Dșoara Agata Bărsescu. distinsa tra
gediană română, se află de prezent în 
America, unde a avut și are mare suc
ces pe scena teatrelor germane. Foile 
americane aduc recenziuni pline de 
laudă și admirațiune la adresa artistei.

Impâraiul Wilhelm în călătorie. împă
ratul german Wilhelm II în călătoria 
sa pe Marea-Mediterană a vizitat mai 
întâiu capitala Portugaliei, Lisabona, 
apoi T a n g e r, capitala statului Marocco 
din Africa de nord. Atât la Lisabona, 
cât șl la Tanger împăratul a fost primit 
cu mare însuflețire. Sultanul de Marocco 
a dăruit împăratului Wilhelm șease 
armăsari berberi, ear orașul Tanger 
i-a dăruit 30 tauri și 50 berbeci frumoși. 
La 1 April a vizitat împăratul Wilhelm 
orașul Gibraltar.

Adolf Menzel idrocefal și tuberculos. Ce
lebrul anatom patologic, profesor Han- 
semann a secționat cadavrul ge
nialului pictor german, Adolf de Men- 
-zel, decedat de curând în etate de 
aproape 90 ani, și a găsit că decedatul 
a avut de fapt, nu numai la aparență, 
așă zisul «cap de apă» veritabiU(hy- 
drocephalus = Wasserkopf) și a mai 
găsit urme clare de t u b e r c u 1 o s ă 
vindecată. Aceste rezultate ale sec
ționării cadavrului lui Menzel pot pro
duce liniștire și mângăere în cele mai 
largi cercuri, căci de o parte e consta
tat, că idrocefalul (= capul de apă) nu 
exchide genialitatea, ear de altă parte 
s’a arătat, că cu tuberculoza în oase 
poți ajunge etate venerabilă de 90 ani. 
Ba s’a arătat, că la traiu regulat și 
cumpătat se vindecă de sine chiar șl 
tuberculoza.

Luptă contra.... muștelor. Autorită
țile orașului german Breslau au 
luat un concluz important, care de si
gur va interesă cercuri mai largi, căci 
e vorba de a delăturâ o plagă și pri
mejdie mare. E vorba de extir
parea muștelor. Las’ că muștele, 
aceste reprezentante ale impertinenței, 
nu contribue cu nimic la frumsețile 
verii, dar răspândesc morburi lipi
cioase, une-ori chiar veninuri ucigașe. 
Și muștele se înmulțesc grozav. O sin
gură muscă, care a ernat, produce și 
reproduce pănă la toamnă — conform 
calculului știențific — cam 75 mii de 
milioane de muște. Grozavă fertilitate! 
Consilierul intim și profesor Fliigge 
din Breslau a elaborat un plan de 
răsboiu, conform căruia trebue — încă 
înainte de ce se desmorțesc — omo- 
rîte toate muștele ce ernează prin piv- 
niți și alte locuri, prin a f u m a r e. Spre 
acest scop se exmit din partea orașu
lui dezinfectori publici, cari au să caute 
fiecare casă și să facă tot ce este de 
lipsă pentru a omorî toate muștele din 
Breslau încă înainte de ce se trezesc. 
4,'ot din partea orașului s’au luat mă
suri a omorî pe cale chemică în 
toate bălțile orașului Breslau lar
vele de muscă. Negreșit, că dacă va 
reuși orașul Breslau să se curețe de 
muște, va fi imitat de multe altele, 
dar dacă nu va reuși — ceeace este 
foarte probabil — apoi multă vreme 
va rămânea de risul lumei.

Academia maghiară de științe și-a ales 
secretar general, în locul consilierului 
ministerial Coloma i Szily, pe pro
fesorul de universitate Dr. Gustav 
Heinrich.

Ungaria geme de advocați. Ungaria 
are dintre toate țerile cel mai mare 
număr de advocați. în Germania 1 
advocat se vine pe 7790 locuitori, în 
Austria 1 advocat se vine pe 5790 lo
cuitori, în Ungaria 1 advocat se vine 
pe 3640 locuitori. Șl mai pregnantă 
apare mulțimea advocaților din Unga
ria, dacă comparăm numărul advoca
ților cu cel al judecătorilor. Ungaria 
are 2680 judecători. Austria 5809, 
Germania 8440. Pe 100 judecători se 
vin în Austria 69 advocați, în Germa
nia 86, în Ungaria 186 advocați, adecă 
aproape de 2 ori atâția advocați, câți 
judecători. Mulțimei advocaților este 
a se atribui in Ungaria faptul, că 
abia 20*, din procese se termină la 
judecătoriile cercuale cu ■ împăcarea 
părților, pe când in Austria numărul 
impăcăciuniior întrece numărul sentin
țelor meritorice. Ungaria are de 2 ori 
mai mulți advocați decât Austria și de 
3 ori mai mulți decât Germania.

Nouă invenție Cerebotani, un re
numit inventator italian, a inventat un 
aparat numit selector, cu ajutorul 
căruia pot vorbi mai mulți deedată pe 
unul și același conduct telefonic. Tot 
Cerebotani a inventat telecento- 
graf-ul, cu ajutorul căruia se pot 
telegrafia manuscripte și desemnuri.

Atentat cu dinam.tă in Poionia-rusească. 
Contra comisarului de poliție din Lodz 
(Polonia rusească), numit Szabolo- 
wiez, a comis la 1 April un anarhist 
atentat cu o bombă de dinamită. Bomba 
a explodat groaznic și a sfâșiat picioa
rele și peptul lui Szabolowicz, rănindu-1 
mortal. Explozia a fost așâ de violentă, 
încât s’a făcut o gaură in pământ de 
jumătate metru adâncă. Toate ferestrile 
din apropiere s’au spart. Un polițist a 
prins imediat pe atentator și’l lovi de 
2 ori cu sabia peste cap, așâ încât va 
muri șî el în urma loviturilor de sabie.

Emigrarea Ovreilor din Rusia. In 31 
Martie a sosit la Galați vaporul 
«Bulgarie» cu prima grupă de Ovrei 
din Rusia, cari emigrează în masse 
mari la America de frica revoluțiunei 
rusești. în scurt timp vor mai sosi la 
Galați 5000 eraigranți Ovrei din Rusia, 
cari vor fi transportați cu vaporul la 
Vieua și de acolo peste Hamburg la 
America.

Atentat anarhist la Petersburg. Joi 
după ameazi un polițist a pușcat de 2 
ori asupra guvernorului general Tre- 
pow din Petersburg, dar n’a nimerit 
pe guvernorul. Atentatorul și alte per
soane bănuite au fost arestate. în le
gătură cu acest atentat se anunță, că 
poliția din Petersburg a descoperit un 
complot, îndreptat contra vieței ma
relui duce W ladi mir, a guvernorului 
Trepow și a ministrului de interne 
Bulygin. Conspiratorii sunt 12 la 
număr și au fost arestați.

Sentmță senzațională. Profesorul de 
hirurgie la universitatea din Heidel
berg, Oscar Vulpius a amputat pi
ciorul bolnav al unui pacient. Ulterior 
pacientul a incriminat pe profesorul 
operator pentru vătămare trupească, 
deoarece pe lângă un tratament bun 
piciorul s’ar fi vindecat și n’ar fi fost 
lipsă de amputare. Tribunalul a pe
depsit pe medicul Vulpius astfel: 1) 
Să procure acuzatorului un picior ar
tificial ; 2) să-i plătească o rentă anu
ală de 1000 mărci și 3) să-i plătească 
odată pentru totdeauna 25000 mărci.

Șovinismul grecesc. Frații noștri din 
Macedonia au mult să sufere din pri
cina bandelor grecești. Directorul școa- 
lei române din Magasova, dl N. Buia, 
a fost aruncat de niște Greci într’un 
riu, de unde numai cu mare greutate 
a putut scăpă, ear dl Victor Lazăr, 
directorul școalei comerciale române din 
Salonic, eșind la o excurziune cu soția 
și cu elevii sei, a fost atacat cu petri 
de Greci și rănit grav în mai multe 
locuri.

Revoluția în Rusia. Turburările mun
citorilor în Rusia interioară durează 
încă și sunt periculoase mai ales în 
districtele polone Gostynin și Kutno. 
Aici a avut loc șî o mare vărsare de 
sânge. Soldații au dat salve de pușcă- 

turi asupra muncitorilor. Unsprezece 
persoane au fost ucise, între cari 
trei femei; zece persoane au fost 
grav rănite. — într’o fabrică de por
țelan din Kusnetzow, muncitorii iritați 
au prins pe directorul fabricei Niki- 
forow, l-au băgat într’un sac, l-au 
pus pe un car și l-au dus afară din 
curtea fabricei și apoi l-au aruncat 
într’o mocirlă, din care abia cu mare 
greutate a scăpat.

înșelătoriile și malversațiunile unui 
advocat. La curtea cu jurați din Kor
ii eu burg s’a terminat zilele acestea 
un proces senzațional. Advocatul Dr. 
August Schmit din Zistersdorf a 
fost acuzat, că în decurs de 17 ani 
(1887 — 1904) a comis 113 m a lver sa
țiu ni și înșelătorii. Banii încassați 
pentru clienții sei i-a ținut Dr. Schmit 
pentru sine. Astfel a păgubit pe cli- 
enți cu suma enormă de 212.071 cor. 
87 bani. Persoanele păgubite aparțin 
clasei mai sărace; mulți oameni au 
ajuns la sapă de lemn în urma mal- 
versațiunilor advocatului. Dr. Schmit 
a cheltuit toți banii câștigați pe ne
drept și nici avere nu are, ci numai 
datorii. Astfel paguba nu se mai poate 
repară. Curtea cu jurați l-a pedepsit 
la cinci ani temniță grea și la 
restituire?, sumei defraudate, ceea-ce 
însă e imposibil.

Accdent de tren. Joi dimineața a 
derailat lângă Paris un t.en de per
soane, apoi s’a aprins locomotiva și 
vagoanele. Trei oameni au ars 
de vii, anume mașinistul, fochistul și 
un pasager. 9 pasageri au fost grav 
răniți.

Defraudare. Le administrația fondu
rilor de penziune ale societății de navi- 
gațiune Lloyd din Triest s’a constatat 
o defraudare de 200.000 coroane. 
Defraudarea a comis-o un oficiant al 
societății, acum penzionat.

Revoluție pe insula Creta. O mare 
parte a populațiunei de pe insula Creta 
s’a resculat și pretinde adnexarea Cre
tei la Grecia. Puterile europene stau 
gata să trimită trupe pe insulă pentru 
înăbușirea insurecțiunei. Guvernorul 
Cretei, prințul George a dat o pro
clamație cătră Creteni, îndemnându-i 
să se liniștească. Se speră o aplanare 
pacinică a conflictului.

Călcat de tren. Trenul, care merge 
dela Becicherecul-mare la Panciova, a 
trecut în una din zilele trecute peste 
un om ce adormise pe șine în hotarul 
Panciovei. A doua zi s’a aflat cadavrul 
mutilat. Nefericitul se cheamă Matei 
Stucca și trăiă în Almâs. El vânduse 
în Panciova o vacă și apoi beuse cam 
mult într’o crâșmă. Plecând în fine 
seara spre casă, a căzut între șine și a 
adormit.

Masa studenților din Năsăud.
>

,\[ulțămită publică.

(Urmare și fine.)

Mai mulți inteligenți din Năsăud 
întru memoria judelui de tablă Vasile 
Pop 44 cor. Dr. Alexandru Pop și 
dna Maria Dr. Pop 100 c. Dr. V. Onișor 
34 c. A. Precup preot 10 c. Ioan Marta 
preot 5 c. loan Georgiu canonic 20 c. 
Moldovan I. preot 2 c. Dr. V. Bojor
10 c. Dr. Octavian Domide canonic 103 
e. 4 anonimi 10 c. loan Corbu Bistrița 
50 c. Solomon Haliță 578 c. Todor 
Marțian notar 10 c. Iosif Wagner 5 c. 
Vartolomeiu Șorobetea 3 c. Al. Mă- 
renșiu 2 c. loan Flore 1 c. Al. Gagea 
2 c. Al. Flore 1 c. Terente Ionel 1 c. 
Precup Buia, Pavel Șirlincan, loan 
Agagan, Ilie Mărcuș și Al. Dărăban 
câte 2 c. Egri M. și Al. Strimbu câte 
î c. Văd. Larionessi 20 c. E Fetti 10 
c. Piros A. 5 c. Schenker M. 5 c. Fr. 
Muller 20 c. Szakăcs Gyorgy 20 c. V. 
Petri 10 c. Const. Moldovan 5 c. Anton 
Hangea 5 c. Pungucz G. 3 c.

Pe lista dlui Eliseu Dan preot în 
Borgo-Suseni 21 c. Al. Haliță prof.
11 c. «Schinteia» institut de credit și 
economii 10 c. Pe lista Nr. 220 au 
contribuit: Dr. Al. Andressi medic în 
Român-Petre 10 c. George Farca 1 
c. Nic. Țințariu 20 b. Stefan Zsivan 
40 b. P. Crăciun 40 b. Vich. Cuzman 
40 b. Ioanichie Neagoe paroh 3 c. Sim. 
Secoșan 1 c. Svetislav Smederevatz 

5 c. Petru Murgu paroh 1 c. Al. Bră- 
dean, Des. Egelhardt, Sagajcsan, P. 
Stoica, I. Gașpar, Bortoșiu, Ilie Bojin 
câte 1 c. «Sentineia», St. Popa, Dr. 
Victor Mihailașiu câte 2 c. Q. Ortopan 
40 b. L. Stanilov, Adam Magior, Nic. 
Bușdica, Jiva Gașpar, I. Buzdica 
câte 20 b. Costa Omorjan 30 b. Sve
tislav Iovanovics 1 c. «Steaua» institut 
de credit din Petrovoselo 5 c. Ciril 
Deac vicar și soția Rafila născ. Popescu 
100 c. G. Vertie pretor 7 c. Dr. Al. 
Davidu adv. 10 c. Victor Petri, 16 c.

Năsăud, la 25 Martie 1905. 
Direcțiunea gimnazială.

VARIETĂȚI.
in care zi se întâmplă mai 

multe nefericiri? O foaie medicală 
din Austria publică o statistică intere
santă despre numărul nefericirilor în
tâmplate în singuraticele zile ale săp- 
tămânei. Statistica e bazată pe datele 
autentice ale poliției din Austria-de-jos. 
Conform acestor date, Luni se întâmplă 
în cifră medie 125 nefericiri, Marți 69, 
Mercuri și Joi 62, Vineri 48, Sâmbătă 
103, Duminecă 254. Va să zică cele mai 
multe nefericiri se întâmplă Dumineca, 
când adecă oamenii consumă mai multă 
beutură alcoholică. După Duminecă 
imediat Luni e mai mare numărul ac
cidentelor, pentrucă Luni oamenii se 
află încă sub influința alcoholului con
sumat Duminecă. A treia zi critică e 
Sâmbătă, când se împart plățile între 
muncitori. Duminecă, Luni și Sâmbătă 
n’ar trebui nimenea să meargă în că
lătorie lungă.

Știre ultimă.
Criza.

Contele Iuliu Andrâssy a fost 
eri la Maj. Sa în audiență și a pri
mit însărcinare să comunice opo
ziției coaliate noua bază de so- o
luțiune a crizei. Andrăssy imediat 
s’a dus la ședința comitetului execu
tiv al coaliției și i-a comunicat, că 
cercurile competente sunt apli
cate să amâne pe doi ani nu
mai o parte mai mică a preten- 
ziunilor și investițiunilor militare. 
Comitetul executiv — pe baza co
municatului lui Andrăssy — a de
clarat unanim, că acest plan nou 
de soluțiune e neacceptabil și ne
acomodat pentru continuarea per
tractărilor.

Cursul pieței Lugoj.
ar i a.
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Grâu prima calitate 90 16 40
> de mijloc 85 16 —

Săcarâ prima calitate 80 14 60
» ăe mijloc 75 13 80

Orx prima calitate . 80 14 60
. de mijloc . 75 14 —

Ovăs prima calitate 
de mijloc

45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate 85 16 60
• de mijloc . 85 16 40
• nou 1 10 — —

Făină 0. . . . 75 29 40
* prima . 72 28 20
. albă 70 27 40
• brună . 68 26 80

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

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

» de Petroșeni — 4 —
Oloiu de rapiță — 96 —
Lumini de stearină — 1 08

» topite . — — 84
Săpun — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

» » • II. » — 1 12
Unsoare de porc - 1 60
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar — 96
Vin . — 80 —
Spirt I. — 15 —

« II. . — 14
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„Victoria"
institut de credit si economii, Slrad.

J

Publieațiune.
I

Adunarea generală a institutului nostru ținută la 5 Martie 
1905, a hotărît urcarea capitalului de fondare dela Cor. 600.000 la 
suma de Cor. 1.200,000 prin o nouă emisiune de 3000 arții a Cor. 
200.— valoare nominală.

Pe baza acestei hotărîri și autorizațiuni primite dela adu
narea generală, prin aceasta oferim acționarilor vechi spre cumpă
rare 3000 bucăți acții noui. pe lângă următoarele cond :

1. Fiecare acționar vechiu are dreptul de a subscrie din 
noua emisiune atâtea acții. câte posede din emisiunile anterioare.

2. Prețul unei acții noui. pentru acționarii vechi, se fixează 
în suma de Cor. 300.—. diu cari Cor. 200— se adaugă la capitala! 
de acții, ear cor. 100.—. după subtragerea tuturor speselor de eni- 
siune, se vor contă în favorul fondului general de rezervă

3. Terminul de subscriere se fixează cu începere Ma 15 
Aprilie st. n. 1905 până la 15 Mai st. n 1905 incluzive. cu acea iești ic 
țiune, că toți acei acționari, cari până la acest termin nu s'au decla
rat și nu au participat la subscriere. își pierd necondiționat dreptei 
lor de prioritate la subscriere (§ 7 din statute

Deodată cu declarațiunea de subscriere, acționarii mb* da
tori să depună acțiile lor vechi pentru cari optează, și până la ter
minul de 15 Mai st. n. 1905 să plătească la cassa îoatâtatalaB fl pruna 
rată din prețul de emisiune, earăși sub urmări de perdera a âreptBkiî 
lor de opțiune.

Acțiile astfel depuse la cassă. se stampilează . ta ie >p- 
țiune, și imediat se restituesc acționarilor dimpreună cu an tâtln pro- 
vizor de acții, în care se va introduce plătirea ratei prime fi a tu
turor ratelor următoare.

4. Pentru plătirea prețului de emisiune se fixează ai mâini 
rele termine și rate:

a) Cor. 50.— dela 15 April pănâ la 15 Ma 1905.
b) » 50.— dela 15 Mai până la 15 August 1905,
c) » 100.— dela 15 August păuă la 15 Septeinbre 1905.
d) » 100.— dela 15 Septembre până la 15 Oct 1905 st. n-

Fieeare acționar are însă dreptul să plătească deodată mai 
multe sau și toate ratele. înainte de terminele aci fixate.

5. Acțiile noui vor participă la toate beneficiile și se vor 
’ bucură de toate drepturile ce le posed acțiile vechi cu începere dela

1 Ianuarie 1906.
Până la acest termin subscribenții primesc 5% netto inte

rese după sumele plătite în contul acțiilor noui. dela plătire pănâ la 
31 Decembre 1905: din contra snbscribenții. cari vor rămânea în 

: rwtiBți ca plătirea punctuală a ratelor, vor plăti la cassă 6% inte
rese Jupă sumele restante.

- : - . le ; ară a ia:el r la terminele fixate, se aplică dis-' 
pozițiile § 10 din statute. în senzul cărora ratele deja plătite cad în 
favorul fondului de rezervă, ear acția neplătită se declară de nimicită, 
fi în locul aceleia se emite un nou titlu de acție.

6. După r .ât rea integrală a jețului de emisiune, însă numai
dela I Novemorie 1905 se vor eliberă acțiile noui.

7. Ce privește acțiile. la cari " afcți on arii vechi nu au optat 
până la terminul de 15 Mai st. n. 1906, direcțiunea își rezervă drep-
-.e e:r..tâ < vândă dit. mână liberă, imediat după 15 Mai 1905. 

: reț ii p»e care îl va fixă direcțiunea, care nu poate fi însă mai mic 
de cor. 300 per acție.

Direcțiunea cu începere dela 15 April 1905 primește și pen- 
i este acții anunțări de subscriere, fie din partea acționarilor vechi. 

; fie din partea altora, — însă fără nici un tel de obligo pentru direc- 
î țiune.

ARaD, la 24 Martie st. n. 1905.

Nr. 70 (1—1) Direcțiunea institutului.
JU

Dela primăriul orașului Lugoj.

Nr. 3047 
adm 1905.

Publicațiune.
Aduc la cunoștința celor intere

sați, că înaltul ministeriu r. u. de 
agricultură a dispus să se trimită 
pe seama celor ce au comandat 
în orașul Lugoj, 400 măji metrice 
de cartofi (crumpi) â 5 cor. 50 bani 
și 400 măji metrice fân ă 6 cor. 
72 bani, dispunând ca acele să se 
lifereze la gara orașului Lugoj la 
adresa primarului opidan, cu ram
bursa poștală. Se observă, că numai 
petițiile întrate pănă la 1 Martie 
a. c. st. n. au fost luate în conside
rație.

Aduc mai departe la cunoștință, 
că în urma greutăților de liferare 
fânul va ajunge cu oarecare întâr
ziere, ear sacii, în cari au fost aduși 
cartofii, trebuesc înapoiați firmei 
care i-a trimis.

în fine accentuez, că o even
tuală revocare a comandării nu 
va fi luată în considerație.

Lugoj, la 2 April 1905.

Marsovszky,
P. P. 10 (3—1). primar.

Pravul Bauer
patentat,:_ _ _ _ _

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

Ș® probat și aprobat

de autoritățile publice

^9 se poate căpătă

în cantități mici și mari 

la fierăria

Anton ZEZa'bexelrrxx
Nr. 10

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.
E supremă necesitate a aduce respec

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

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

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Ârveresi hidetmeny.

V AT A ▼ AV AVaVaVaV
651. vegr szain. 1904.

Alulirt birosăgi vegrehajtoaz 1881. evi 
LX :-cz. l'.r2 ertelmeben ezentiel kdz- 
hirre teszi, hogy a iugosi kir. jârâsbirosâg 
1906. evi V. I. 576. szâmu vegzese kovet- I 
kezteben Dr. Vaiean Aurel ugy ved âltal kep- 

I visele Oliosâg kozseg volt urberesei javâra 
Pazminy Balint elien birtokâtadăs es jar. 
erejeig 1906. evi mârcz. ho 11-en fogana- 
tositott kielegitesi vegrehajtas utjân le- 

i t giait es 3000 kor.-ra becsiilt 1 drb. 
• csepibszekreuybbl âllo ingosâgok nyilvânos 
arveresen eladatnak.

Meiy ârveresnei a iugosi kir. jârâs- 
birosag 1906. evi V. I. 575/2. szâmu veg- j 
zese folytăn tokekoveteles, es eddig osszesen j 
145 kor. 90 fil-ben biroilag măr megâlla- ; 
pilott kdltsegek erejeig Oliosâg kozseg ben ! 
aipere» lakasan leendo eszkozlesere

1906 evi apr. ho 14-en d. u. 4 orâja 
hatâr idoul kituzetik es ahhoz a venni szăn- i 
dekozok oiy megjegyzessel hivatnak meg, 1 
hogy az enntett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett a legtobbet igero- 
nek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo iugo-; 
sâgokat mâsok is le- es felulfoglaltattăk i 
es azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ărveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. i 
§ ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik. f

Lugoson, 1905. evi apr. ho 2.-ăn.

Frank Zoi tin
Nr. 69. 1 — 1). kir. bir. vegrehajtb.

Institutul de cură naturala 
= BILZ = 

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

Bolnavi, grăbiți și căutați sănătate., 
voastră în acest institut condus de medii i 
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,

----- grratn.it și franco------  
dela Reprezentantul general :

Schmall Wien VII 3.
Red. (15-6).

Numeri singuratici din ziai uf 

„DRAPELUL” se afiâ I- vân

zare în librăria Adolf Auspitz.

grratn.it

