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Samsarlâcul baronului Buriăn 
pare a se fi încheiat formal cu un 
rezultat pozitiv. A pus de nou in 
curgere tratativele pentru rezol
varea crizei. Negreșit un rezultat 
important după stagnarea nefertilâ a 
ultimelor luni.

Dispoziția sa schimbat peste 
noapte în cercurile opoziționale 
dela Budapesta. Neîncrederea cu 
care au intimpinat sosirea lui Bu
riăn la Budapesta a dispărut, fă
când loc unei aprecieri simpatice, 
dacă nu chiar optimiste a situați- 
unei.

N’avern să ne mirăm de această 
schimbare, dacă pătrundem mai 
adânc în psihologia coaliției opozi
ționale, care a ajuns la punctul 
extrem al rezistenței sale pasive.

Zadarnic ne spuneau organele 
coaliției, că aceasta poate așteptă, 
căci e unitară și solidară și că la 
urma urmelor tot trebue să cedeze 
Coroana. Zadarnic ni-se spuneau 
toate aceste. Procesul de diso- 
luțiune s’a pus deja în mișcare 
în sinul coalițiunei și acest proces 
nu se mai putea opri.

Astăzi nu mai este secret, ci e 
lucru recunoscut în publicitate, că 
baronul Bănffy a încercat să-și 
facă trebșoarele sale pe la spatele 
coalițiunei, fără știrea acesteia și 
cu abandonarea poziției principiale 
ce a luat coaliția în chestiunea 
militară.

Astăzi este fapt cert, că baronul 
Bânffy a prezentat cercurilor vie- 
neze un memorand, în care ofere 
abandonarea limbei de comandă 
maghiare în schimbul introducerii 
limbei maghiare ca limbă de regi
ment la toate regimentele recru
tate și întregite în Ungaria.FOITA „DRAPELULUI".
Pietrile Doamnei

De Carmen Sytva.

= Traducere pentru «Drapelul».

în Moldova de mează-noapte este 
un mare domeniu regal de păduri, ce 
se cheamă Broșteni.

Acolo sunt păduri, prin cari încă 
n’a dat săcurea nici odată, și prin 
cari abiâ a străbătut vr’un picior de 
om.

Una dintre cele mai frumoase căi, 
ce se poate face, este calea cu plutele 
din Ardeal peste Dorna, Broșteni, 
Hangu pănă la Piatra, pe Bistrița la 
vale, care șerpuiește cu apa ei limpede 
strinsă între stânci înalte și umbrită 
de fagi și brazi urieși. Sute de plute 
trec pe-acî zi de zi, luându-și calea 
fin Bistrița în Șiret pănă la Galați, 
_r.de se prelucră într’unul dintre cele 

si mari ferestrae ale Europei, se 
n&ârcă pe Dunăre și-și fac calea 
.î i prin Panama, pentru de-a fi

Se mai spune, câ acest memo
rand ar conținea și condițiunea de 
a maghiariza întreaga instrucțiune 
publică din Ungaria, chestiune care 
în fine nn se ține de chestiile mi
litare. ci de chestiunile interioare, 
în cari Maj. Sa a oferit politicei 
șoviniste deja mai înainte mână 
liberă, dacă aceasta renunță la 
postulatele militare privitoare la 
despărțirea armatei.

Dar nu conținutul acestui me
morand este în momentul de față 
important pentru situația generală, 
ci faptuL că baronul Bănfly a pro
fitat de stagnarea crizei pentru a-și 
încercă norocul cu planurile sale 
particulare.

între astfel de condiții este de 
înțeles, că coaliția nu o mai putea 
duce înainte cu rigida uegațiune 
față de Coroauă. fără de a se ni
mici pe sine. A fost deci interesul 
eminamente politic al coalițiunei, 
ca să primească simpatic misiunea 
lui Buriăn și să faciliteze punerea 
în mișcare de nou a tratativelor 
directe între coaliție și Coroană, 
ca astfel să reducă și atenueze de
mersurile lăturișe și primejdia ce 
rezultă din aceste pentru coaliție.

Misiunea lui Buriăn nu a adus 
deci concesii, ci a pus de nou tra
tativele în mișcare și anume pe 
baza adresei acceptate de 
dietă, pe care a acceptat-o 
— precum eră de prevăzut — și 
Coroana

în esență nu înseamnă nici un 
progres faptul, câ Coroana stă as
tăzi pe aceeași bază ca și coaliția, 
adecă pe baza adresei, căci am 
arătat deja la acest loc. că acea
stă adresă admite diferite 
interpretațiuni. intre cari și 
interpretațiuni de tot extremiste, 
dar și interpretațiuni acceptabile 
de Coroană.
întrebuințate la marile lucrări ale ca
nalului.

Sunt minunați țărenii cu făptura 
lor înaltă subțire, cu părul negru, na
sul de vultur, ochii adânci și negri, 
când zboară ei pe riul de munte la 
vale și își cârmuesc plutele cu mare 
dibăcie, având cămeși albe, pieptare 
brodate, căciuli albe ori pălării late, 
împodobite cu flori. Se întâmplă, că 
la cataractele, peste cari trebue să 
treacă, capul plutei se cufundă și 
omul, care stă înainte, se cufundă și 
el sub apă pănă la brâu. Dar pentru 
aceea remâne tot atât de nemișcat și 
indiferent, ca șl când nu l-ar importă 
toată treaba. Ochii lui scrutează cu 
încordare în depărtare după vârtejii 
riului, neavând vreme ca să atingă 
nici barem cu o privire vestmintele 
sale umede.

De câte ori se desface eâte o vale 
în laturi, pentru de-a face loc valuri
lor vr’unui părăti ce se varsă în Bi
strița, se înalță pe de-o parte Ceahlăul 
peste massele de copaci, pe de alta 
apar Pietrile Doamnei, ca turnuri dela 
o biserică gotică.

Da, este o cale minunată și pănă 
acum s’a întors încântat tot omul, care 
a trecut colo peste deal călare și a 
venit pe plută înapoi.

Adresa încheie cu postulatul, ca 
Maj Sa sâ pună capăt stărilor 
actuale supărăcioase și neconstitu
ționale. uummd un ministeriu res- 
ponzabil. care dispune de încrede
rea dietei și asigură prin progra
mul seu capacitatea de lucrare a 
corpurilor legiuitoare.

Coroana, care stă pe punct de 
vedere strict constituțional, a ac
ceptat acest postulat, căci doar în 
cursul lungilor audiențe de acum 
două luni a sondat Maj. Sa terenul 
tocmai în direcția aceasta, căutând 
om și program acceptabil din sinul 
coalițiunei.

Esența misiunei lui Buriăn se 
reduce deci la invitarea,ca coaliția 
să designeze din sinul seu omul 
potrivit pentru a formă un cabinet, 
care dispune de încrederea majori
tății, și totodată sâ precizeze pe 
baza adresei programul, care 
garantează capacitatea de lucrare 
a corpurilor legiuitoare.

Coaliția a răspuns numai la 
prima parte a invitării, designând 
omul, și a lăsat partea a doua, 
adecă precizarea programului deta
liat de guvernare, să o rezolve 
omul de încredere al coalițiunei cu 
Coroana în tratativele ce vor urmă.

Și în desigilarea omului de în
credere, precum și în circumstan
țele cari au determinat această de
sigilare, residă progresul lucră
rilor pentru deslegarea cri
zei, căci coaliția nu a designat ca 
om de încredere pe un bărbat din 
sinul seu, ci pe contele Iuliu A n- 
drâssy. care deși simpatic coali
țiunei. nu face parte din acea
sta, ci și-a păstrat și mai departe 
caracterul de șef al disidenței 
din partidul căzut dela pu
tere

Coaliția și-a și motivat această 
designate, recunoscând că adresa

Dar Ia anul 1538 nu eră așă de 
frumos și vesel pe-acî. Atunci nu lu
necau plutele pe Bistrița în jos, dar 
sunet de arme se auziâ din șesul de 
jos. De prin sate se refugiau femei și 
copii în codrii cei mai deși; căci stri
gătul de spaimă: «Vin Turcii» zbură 
din sat în sat.

Sultanul Suleiman eră ocupat cu 
pustiirea Moldovei, și ori cât de vitejește 
se apără eroicul Domn Petru Rareș, el 
a fost bătut de repețite ori. Turcii lua
seră capitala Suceava și înaintau pâr
jolind, ucizând și pustiind în spre Pia
tra. Eră o priveliște grozavă în sărmana 
Moldovă, ca șî când un ciclon ar fi 
curățit toate și ce nu eră de cărat, a 
pus în ruine. Turcii nu știau de milă 
și pardon, ei străpungeau copiii și uci
deau femeile, pe cari nu voiau să le 
ducă cu sine, și cu mult mai binevenită 
le erâ lor moartea, decât prinsoarea tur
cească. Nu mai eră o vită de văzut, nici 
holde, nici earbă.

Petru Rareș a trebuit să părăsească 
Piatra cu rămășițele oastei ce adunase 
în pripă și mergând pe Bistrița la deal 
s’o adăpostească la Iesle, unde se mai 
puteâ găsi hrană pentru oameni și 
pentru cai. Numele de «Iesle» ne amin
tește, că aci staționă odinioară cavalerie.

Cei trei copii și-i trimise Vodă la 

este alcătuită pe baza t ransac- 
ției dela 1867 și prin urmare nu 
puteâ designa ca om de încredere 
decât un politician, care stă pe 
baza transacției dela 1867. Nu cer
cetăm acum situația enorm de 
piezișă, în care a ajuns prin această 
motivare întreaga coaliție, dar în 
deosebi partidul kossuthist, care 
constitue puterea și simburele coa
liției, ci constatăm numai faptul, 
din care rezultă consecvențe de 
tot importante pentru mersul crizei.

Pănă acum a fost considerată 
criza ca criză de sistem, comen- 
tându-se rezultatul ultimelor ale
geri dietale ca falimentul si
stemului politic inaugurat 
pe baza transacției dela 1867. 
Ni-se spunea zilnic, că transacția 
dela 1867 a devenit insutinabilă și 
se reclamă injghebarea unei noui 
transacții pe baza 48-istă.

Prin demersul de Sâmbătă al 
dirigenței coalițiunei opoziționale 
se pierde în nisip întregul faliment 
al transacției dela 1867, căci diri- 
gența recunoaște în mod oficial, 
că adresa dietei stă pe baza ace
stei transacții. Astfel se reduce în
cetul cu încetul întreaga criză la 
o simplă criză de cabinet.

Dacă mandatariul coalițiunei va 
cădea de acord cu Coroana asupra 
programului de guvernament, chiar 
și la caz că acest program va con
ținea unele concesii militare, bine 
înțeles între cadrele stabilite de 
transacția din 1867, se reduce în
treaga criză la faptuL că contele 
Iuliu Andrâssy, ori Ignatie Da- 
rânyi, ori altul din disidenți — 
persoana nu mai impoartă — va 
luă locul contelui Stefan Tisza.

Concesii militare a dorit, ba a 
adus chiar cu mâna plină șî Tisza 
dela Viena, dar a adus numai cât 
fortul Ciceu; dar Doamna Elena nu 
voiâ să se despartă de el.

— Turcii nu mă vor află, — zise 
ea, — ear de tine nu mă las pănă atunci, 
când văd că ți-s de primejdie!

Ceva mai sus de Hangu, la biserica 
dela Călugăreni, dăduse ea de un adă
post ascuns.

Bisericuța asta zace ascunsă sub 
o stâncă uriașă, despre care se zice, că 
ar fi rupt-o dracul din vârful Ceahlău
lui, pentru de a opri Bistrița în cale. 
Dar tocmai când ridicase piatra, cântă 
cocoșul, și el o scăpă îndată pe locul 
unde stătuse, pentru de a se pitulă 
înainte de ce s’ar zori de dimineață.

Frumoasa Domniță Elena steteâ 
sub umbra stâncei, ce-i atârnă deasupra. 
Ochii și urechile erau în cea mai mare 
încordare; din când în când nările sub
țiri tremurau și coloarea mai se pierdeă 
și mai reveniâ pe fața ei gingașă.

— Ah, rușinea, de-a fi învins! — 
zise ea cătră cel călugăr bătrân cu barba 
albă de omet, care pășise tocmai la 
dânsa.

— Toate se pot întoarce, afară de 
moarte! — răspunse el liniștit de tot.

— întoarce ? — exclamă vehement 
juna nevastă, —'întoarce? Noi suntem 
perduți! Eai’ tu, bătrânule, vei cădea 
poate azi încă de vr’un iatagan! 

_r.de


permiteau împrejurările. Tot așa 
va face și următorul seu. De con
trast principial aici nu poate fi 
vorba !

Și nici situația dietală nu se va 
schimbă după ce se vor trezi oa
menii din zăpăceala generală. Cei 
ce au sprijinit pănă acum guver
nul, îl vor sprijini și pe cel nou, 
căci stă pe aceeași bază ca cel 
trecut, ear cei ce nu se pot îm
păca cu 1867, vor rămânea și mai 
departe neîmpăcați.

Criza mai apropiată poate deci 
erumpe numai în sinul partidu
lui kossuthist! Cei mai pacinici 
și mai doritori de putere vor urmă 
exemplul dat la 1874 de Coloman 
Tisza, acățând de cuiu ce nu 
pot acum realiză: restul va în
cepe de nou dansul macabru.

Vom fi eară unde am fost deja 
odată!

--- ------------- ger** ----------

Criza. Baronul Stefan Buriân a 
adus la Budapesta răspunsul Re
gelui la Adresa coaliției și acest ră
spuns este: Majestatea Sa do
rește, ca noul guvern să se în
ființeze din sinul coaliției, și 
invită — prin baronul Buriân — coaliția 
să numească un bărbat de încredere, 
care să aducă la cunoștință Regelui 
programul detailat al coalițiunei. 
Răspunsul Regelui a fost luat la des- 
batere în ședința de Sâmbătă a comi
tetului executiv al coaliției. Comitetul 
executiv a decis, că nu dă program 
nou, pentrucă Regele cunoaște deja 
programul coaliției, ear program de 
guvernare încă nu dă, pentrucă com
punerea programului de guvernare 
cade în sarcina ministrului president 
designat. Comitetul executiv roagă pe 
contele Iuliu Andrâssy, bărbatul de 
încredere al partidelor coaliate, să per- 
tracteze cu Regele și să prezinte Re
gelui interpretația detailată a 
programului, pănă acum nemo
dificat, al coalițiunei.

Conflictul romfino-turc încă nu e 
aplanat. Acest conflict a fost obiect de 
desbatere șl în camera italiană. 
Deputatul Galli a întrebat guvernul 
italian: sprijinl-va gravaminele Româ
niei față de purtarea guvernului turc? 
Secretarul de stat în ministeriul de 
externe, F u z i n a t o a răspuns, că 
Italia totdeauna s’a întrepus pentru 
recunoașterea oficială a națio
nalității române din partea Tur
ciei. Guvernul italian are speranță, că

— Poate, — răspunse el.
Atunci se auzi ropot de copite pe 

petriș, se auziâ curat, și într’o fugă 
turbată sosi Rareș, ear în urma lui o 
ceată mică de călăreți.

El a stat numai pănă când și-a luat 
frumoasa nevastă pe cal lângă sine, 
și fără să zică un cuvânt, mână mai 
departe de-a lungul riului.

Turcii-i erau mai în călcâie pe riu 
la deal. Atunci le eșî la locul cel mai 
strâmt călugărul bătrân în cale, și caii 
lor ciuliră și săriră spăriați.

— Stați! — strigă el, — încotro 
vreți s’o luați ?

— Pe Rareș voim să-l prindem! O 
sută de galbini sunt puși pe capul lui! 
Arată-ne unde e, ori vei muri!

Călugărul le făcu semn și porni pe 
o cale printr’o poiană, care cevași mai 
departe conduceâ prețipiș peste stânci 
și bușteni într’un codru neumblat.

Un timp oarecare îi urmară călăreții 
pe caii lor mărunți ca niște pisici. Apoi 
începură să caute cu sirguință după 
urme, și deoarece nu aflară, le erupse 
mânia în contra călugărului, căruia-i 
sfășiară veșmintele de pe trup și-l fixară 
apoi cu cuie de un trunchiu răsturnat. 
După aceea se întoarseră înapoi. Bu
zele bătrânului se învinețiră, dar el 
șopti:

— Dacă nu chiar pe cruce, totuși 
răstignit! Dacă nu pentru omenime, 
totuși pentru țara mea! — își închise 
apoi ochii și rabdă moartea îndelungată 
și chinuitoare, fără de un vaet. 

dorințele nobile ale națiunei 
române vor fi împlinite, și în acțiu
nea sa guvernul italian va fi totdea
una condus de sentimentele tra
diționale de amiciție și sim
patie, cari niciodată n’au fost date 
de minciună din partea celor 2 na
țiuni.

Dela Constantinopol se telegra- 
fează ziarului «Neue Freie Presse» ur
mătoarele: Știrea din București, con
form căreia conflictul dintre Turcia și 
România e aplanat, e absolut neade
vărată. Pănă acum Poarta n’a dat 
răspuns formal la pretenziunile Româ
niei, ci numai asigurări generale insu
ficiente. Ambasada română perzistă cu 
tărie pe lângă pretenziunea sa origi
nală și face pregătiri de a plecă din 
Constantinopol. Dacă în adevăr va 
plecă ambasada română, atunci amba
sada germană va luă asupra’și repre
zentarea intereselor române. Apărarea 
bisericei și școalelor aromâne va fi în
credințată — acolo unde nu există con
sulate germane — unei alte puteri, 
probabil Italiei, tn urma intervenției 
ambasadei germane se așteaptă totuși 
regularea conflictului.

Antecedențele conflictului sunt ur
mătoarele : Doi inspectori români de 
școale, amândoi cetățeni ai Turciei, au 
sosit la începutul lui April la Ianina, 
ca să inspecționeze școalele aro
mâne, să reînființeze școala încetată 
din Berat și să creeze școale noui. Va- 
liul OsmanPașa, care erâ cu consulul 
român Padeanuîn relațiuni încordate, 
a căutat să împedece dela început mi
siunea inspectorilor, i-a supraveghiat 
de aproape cu ajutorul poliției, le-a 
interzis să facă vizite la consulate în 
societatea consulului român și i-a oprit 
să între în gimnaziul inferior din Ianina 
și în edificiul consulatului român. La 
Paști întâmplându-se la Vosuva turbu- 
rări, valiul a pus vina pe cei 2 inspectori 
români și în fine i-a arestat pe amân
doi, pe unul în 5 Mai n., pe al doilea 
în 6 Mai n. Protestul consulului contra 
ținutei dușmănoase și rău voitoare a 
valiului n’a fost luat în considerare. 
Osman Pașa s’a purtat de altfel foarte 
rău șî față de Albanezi și Greci. Una 
din pretenziunile României este delătu- 
rarea lui Osman Pașa, care însă are 
mare protecție la Constantinopol.

Memorandul lui Bânffy. Din Viena 
se anunță, că Bânffy, cu ocaziunea ul
timei sale călătorii la Viena, a cercetat 
pe ministrul de răsboiu Pitreich și 
i-a prezentat un memorand privitor 
la introducerea limbei maghia
re de regiment la regimentele un- 
gurene ale armatei comune.

Fugarii ajunseră în curând pe o 
cărare strimtă în pădurile dela Broșteni. 
De aci la Rarău deveni calea tot mai 
anevoioasă, și numai cine cunoștea bine 
vadurile, putea să treacă așâ des riul, 
fără de primejdie. Dacă le succedeâ asta 
fără de a fi observați, erâ ajuns atât, 
că li-se perdeâ urma.

Calul principelui începu să piarză 
din puteri sub povara îndoită și răspun- 
deâ numai cu un sforăit înfundat lovi
turilor de pinteni.

— Măria ta! — grăi unul dintre 
bărbați cătră Doamna, — eată calul 
meu; eu rămân înapoi!

— Dar tu ești perdut!
— De grabă! Dacă nu, va fi prea 

târziu! _ grăi el, luă Domnița din brațele 
soțului ei pe calul seu, și dispăru în 
desiș, înainte de a-i fi putut ea mulțămî.

Acum fugarii părăsiră Bistrița, pen
tru de a se urcă la Rarău, unde ne 
amintește încă șl azi un mitoc, de fuga 
lui Petru Rareș.

în depărtare se zăriau cele două 
stânci, ca turnuri de biserică, acolo erâ 
o speluncă, în care se putea omul 
ascunde.

Păduri inpermeabile îi înconjurau 
jur împrejur. Dintre buștenii răsturnați 
se ridicau noui brazi urieși. în toată 
clipa le făcea loc mușchiul cel des, și 
copitele se cufundau mai multe urme 
adânc în lemnul roșu, putred, al câte 
unui copac de odinioară, care se făcea 
praf în urma lor ca un burete.

Qela SiGiiu.
— R e p r e z e n t a ți u n i teatrale —

Sibiiu, 5/18 Mai 1905.
Artistul nostru dramatic, dl Za- 

haria Bârsan a dat aici, în 13 și 14 
Mai n., cu concursul artistei V. și al 
unor dame și tineri din loc, două re- 
prezentațiuni teatrale. S’au jucat în 
sara primă două drame, iar în a doua 
sară o dramă și o comedie.

Piesa «J e a n - M a r i e» e de un sen
timentalism puternic și negrăit de du
ios. Tinărul Jean Marie a plecat de 
mult pe mări îndepărtate, lăsând in 
nădejdi pe draga mimei sale. Timpul 
trece; vine vestea că marinarul s'ar fi 
prăpădit; vin mizeriile și Tereza este 
nevoită, la dorința părinților sei, să 
se mărite după bătrânul cu stare bună 
Joel, îngropând în sufletul seu eternă 
iubire pentru Jean-Marie. în sfârșit 
sosește Jean-Marie, și ceea-ce urmează 
de aci încolo, e de văzut, iar nu de 
povestit. Bucuria lui, durerea ei, fla
căra fericirii ce o zărește el în viitor, 
apoi frângerea speranțelor și despăr
țirea pe veci, au fost tălmăcite din 
partea d-lui Bârsan și a d-șoarei V. 
cu ardoare și cu inspirație răpitoare, 
ce nu o vom uită nici odată.

Drama italiană «N e ci n s ti ții» e 
clădită pe un fond psihologic teribil. 
Nevasta funcționarului de bancă Mo
retti are relațiuni de amor cu directo
rul acelei bănci Pepino, care cheltue 
pentru ea și-i face toate hatârurile, 
într’o zi directorul e găsit asasinat în 
stradă. Lucrurile încep a se schimbă 
în casa lui Moretti. Din scrisorile ră
mase ale lui Pepino, funcționarul în
cepe a bănui, și pe urmă se convinge 
de nemernicia nevestei sale. Și acum 
dânsul, căruia este încredințată tocmai 
descurcarea unei afaceri de fraudă a 
altui funcționar de bancă, pentru a se 
mântui pe sine și familia sa de pră
pastia ce-i amenință, alunecă în ace
lași păcat al defraudării.

Plină de zguduitoare momente psi
hologice e drama asta, cu deosebire în 
actul III. Cu desăvârșită artă au jucat 
dl B â r s a n și dșoara V. pe funcțio
narul Moretti și soția sa Eliza. în deo
sebi, descărcarea durerii și crâncenile 
crize sufletești în desnodământul piesei 
au fost interpretate cu o pătrundere, cu 
o forță dramatică și cu un clocot de 
temperament, cum numai la celebrii ar
tiști italieni poți vedea.

Perfect de isteț, sigur în mișcări 
și ușor în vorbă a fost dl E n e s c u 
în rolul bătrânului Orlandi. Cam șo
văitor Pepino a fost dl Morar. Cu 
pricepere s’au ținut în roluri mai mici 
d-șoarele: A. Oltean, C. Go ga și 
domnii: M u n t h i u și B a r c i a n.

Atunci trosni, urlă și sforăi ceva 
deodată înaintea lor, și din desiș, oblu 
înspre Domnița, se repezi un bour cu 
coarnele plecate în foalele calului sculat 
în două picioare, care se tăvăli pe spate 
cu gingașa lui povară. Fiara se avântă 
tocmai la un nou atac turbat spre Elena ; 
dar Rareș îi ajunse dejâ cu o săritură 
în cale, apucă coarnele lui sângeroase 
cu o putere grozavă și cu o singură 
zgâlțăire îi frânse grumazul. Apoi scoase 
pe Elena de sub cal.

— Poți să umbli? — întrebă el 
gingaș, ca șî când nu s’ar fi petrecut 
nimic deosebit; ea se lipi de el.

— Pănă la capătul lumei! — zise 
ea, dar obrajii ei palizi arătau că nu 
grăește adevărul.

— Vom da deci calea la cai, aci ne 
împedecă numai, în loc să ne folosească, 
și pentru ca să putem seduce pe go
nacii noștri, trebue să ne despărțim. 
Trebue să merg la Ciceu, și eu voiu 
sosi acolo, deși este lungă calea peste 
Gura-Humora la Dorna și de aci peste 
Caliman. Tu, Ștefăniță, vei petrece pe 
Doamna la speluncă și vei rămânea 
lângă ea pănă când mă voiu întoarce. 
Tot nu vei putea tu merge pănă la 
capătul lumei! — zise el cătră Doamna, 
punându’și brațul pe umerii ei.

(Va urmă).

Plini de înaltă elevație sufletească 
ne-am depărtat dela această producție 
de o adevărată valoare artistică.

De un romantism cam sarbed e 
drama «Lăutarul din Cremona», 
reprezentată a doua zi. Cu toate ace
stea, nespus de duios și înduioșător a 
fost dl Bârsan în rolul lui Filippo. 
Cu multă gingășie a jucat d-șoara H. 
Cosma rolul cam palid al Gianinei. 
Plin de temperament a fost dl E n e s c u 
ca Ferrar:, ș: bine a fost șî dl Morar 
ea Sandro.

tndieMrM producțiilor s’a făcut cu 
eoaaedia «Trei pălării de dame», 
piesa de o valoare cam ușoară, dar 
plină de situații și întorsături hazlii. 
Aci toți diletanții noștri s’au dovedit 
artiști. Au jucat minunat și cu bună 
dispoziție. Pe lângă artistul Bârsan 
mai drăgălașe au fost d-șoarele Po
pescu, apoi d-na Tritean și d-șoa
rele Lemenyi.Colbasi, Muntean, 
precum șî domnii Enescu, Munthiu 
și M o r a r.

Public berechet în ambele seri.
Saul.

Ar. 102 
ex 1905

Curs de muzică
pentru învățătorii dirigenți de 

coruri.

Oficiul protopresbiteral român gr. 
or. din Lugoj.

Oficiul protopresbiteral român gr.- 
or. din Lugoj în conțelegere cu dl loan 
Vidu deschide curs de muzică vo
cală pentru învățătorii dirigenți de 
coruri. Cei ce voesc să participe la 
acest curs, au a se conformă următoa
relor :

I.
1. Cursul se începe la 18 Iunie (1 

Iulie) 1905 și va dură o lună de zile, 
pănă în 18/31 Iulie a. c.

2. Prelegerile vor fi ținute de dl 
I. Vidu învățător în Lugoj.

3. La finea cursului, oficiul proto
presbiteral va extradâ fiecărui frecven- 
tant certificat de frecvență și capacitate.

II.
4. Participanții au să se anunțe cel 

mult pănă în 11/24 Iunie a. c. la adresa 
dlui loan Vidu învățătoi- în Lugoj 
(Krasso-Szoreny m.) și de odată cu 
anunțarea să trimită șî 20 cor. (douăzeci 
coroane), ca taxă de înscriere, tot la 
adresa de sus.

5. Participanții au cuartir gratuit 
la internatul fundațiunei «Dr. Li viu 
Marcu», având numai să’și aducă: o 
perină, un iorgan (plapomă), un ciarșaf 
(lepedeu) și două ștergare (prosoape). 
Tot aici au viptul și serviciul pe 
lângă taxa plătită înainte de 30 cor. 
(treizeci coroane) pe întreg timpul in
strucției.

6. Instrumentele auxiliare vor fi: 
violina, flautul și harmoniul. Cei ce au 
dejâ violină ori flaut, să le aducă cu 
sine.

7. Alți dirigenți de coruri, deși nu 
sunt învățători, pot să ia parte la acest 
curs, dacă posed ceva cunoștințe mu
zicale.

NOTĂ. Cursul se va ținea numai 
la cazul când se vor anunță cel puțin 
20 participant pănă la terminal fixat. 
Dacă nu se vor anunță 20 inși, atunci 
în ziua de 11/24 Iunie cei anunțați vor 
reprimi taxele de înscriere prin postă.

Lugoj, 9j22 Mai 1905.
Dr. George Popovici m. p. loan Vidu m. p. 

protopresbiter. învățător.

Răsboiul ruso-iaponez.
Două năi scufundate.

Din Tokio se telegrafează ziarului 
«Berliner Tagblatt», că Iaponezii ai. 
scufundat 2 năi, a căror naționalitate 
nu e încă constatată, dar e probabil 
că aceste năi aparțineau flotei baltice. 
Una din năi a ajuns în manile Iapo- 
nezilor în apropiere de Corea, cealaltă 
lângă insulele Pescadores.

Lupte în Mangiuria.
Avantgarda aripei stânge iaponeze 

a atacat pe dușmanul în apropiere de



Kiaksiantun și l-a respins. Armatele, 
rusă și iaponeză, sunt foarte aproape 
una de alta.

Trei diviziuni rusești au înaintat 
pe lângă linia ferată spre Sud. Iapo- 

,nezii au atacat la. 18 Mai n. aceste 
diviziuni rusești și le-a respins spre 
Nord.

Cinci sute călăreți ruși au atacat, 
tot în 18 Mai n., spitalul iaponez dela 
Kanghiu. Iaponezii au respins pe 
Ruși, cari s’au retras, dupăce au sufe
rit p e r d e r i grave.

Informatiuni.
9

Punerea petrii fundamentale la capela 
dela «Izvor». Cu mare solemnitate s’a 
pus Luni în 15 Mai n. peatra funda
mentală a capelei, ce se va zidi Ia 
Izvorul tămăduitor dela Bocșa. La 
acest act solemn a luat parte mare 
mulțime de pelerini din întreg comi
tatul nostru. Serviciul divin a fost ce
lebrat de Prea On. dn protopresbiter 
Maxim P o p o vi c i u dela Bocșa, re
prezentantul P. S. Sale episcopului 
Nicolae Popea, cu azistența domnilor 

preoți: Nicolae Med a din Valeadieni, 
Constantin Păușan din Ocna-de-fer, 
Petru Ie re mi a din Câlnic, Coriolan 
Z u i a c din Vasiova, Iancu Ișfan Stan 
din Bocșa-română, loan Pincu din 
Rafna și monahul Macarie Gușcă. In 
peatra fundamentală a fost zidit un 
document, în care se descrie înființa
rea acestei capele. Capela e dedicată 
sfântului proroc 11 i e. Locul pentru 
capelă precum și fondul de zidire, in 
sumă de 2200 coroane, a fost dăruit 
de evlaviosul locuitor Nicolae Drăga
li na, acum decedat. Zidirea bisericei 
(capelei) dela Izvor costă 5957 cor. 57 
bani, în care sumă nu e insă socotit 
prețul cărămizilor și petrilor necesare, 
pe cari le-au pus la dispoziție curatorii 
capelei. Documentul din peatra funda
mentală relevează șl meritele mari, ce 
și le-a câștigat monahul Macarie 
Gușcă, care a ostenit foarte mult 
pentru zidirea capelei. Dacă zidirea 
va fi gata pănă la sf. Ilie, va aveă 

/loc în ziua de sf. Ilie inaugurarea so- 
rlemnă a capelei.

Donațiune Reuniunei noastre de cântări. 
Din incidentul trecerii la cele eterne a 
mult regretatului paroh George Popo- 
vici dela Cliciova, a donat mult întristata 
familie 200 cor. Reuniunei române de 
cântări și muzică din Lugoj. Primească 
nobilii donatori șî pe calea aceasta mul- 
țămita Reuniunei române de cântări.

Muzeul Caraș-Severinean. întregim ra
portul nostru din Nrul trecut cu lista 
completă a conducerii Reuniunii, pro
clamate unanim în ședința constituantă. 
President: Carol Pogâny. Directori: 
loan Boroș, Nicolae Putnoky șî 
August T y 11 (Moldova n.) Secretar: 
Dr. Emeric Szentpetery. Advocat: 
Dr. Edmund Neumann. Cassar: 
Vasile Petro viei. Membri în comi
tet : Andor A 1 m a s s y, Mihail B e s â n, 
Coriolan Brediceanu, Geza Bene 
(Ocna de fer), Ioan Budin ți an, 
Constantin Burdi a, Carol Fi al k a, 
Artur Grănzenstein, Dr. Simeon 

^Handler, Wilhelm Jahn (Nădrag), 
Victor Mauritz, Alex. Mihalik 
(Orșova), Alex. Pârvy, Dr. George 
Popo viciu, Ludovic Sandor, Ilie 
Trăilă, Dr. Aurel Vă lean și Guido 
Voinich.

Dela Asociațiune. Joi, 18 Mai n., co
mitetul central al * Asociațiunei pentru 
literatura română și cultura poporului 
român» a ținut — scrie «Tel. rom.» — 
ședință la Sibiiu. Cu această ocaziune 
comitetul a luat în primire suma de 
10.000 cor. în numărar, a fundațiunei 
«loan și Zinca Roman». Din venitele 
acestei fundațiuni se vor da stipendii 
tinerilor români, fără deosebire de 
confesiune, dela școale medii și dela 
universitate. Primul stipendiu se va 
conferi încă în anul acesta. Dșoara 
^inerva Cosma arată, că a pus sub 
tipar un «Album de cusături și 
țesături românești», și cere, ca 
Asociațiunea să recomande acest Album 
spre cumpărare. Comitetul primește 
propunerea în interesul popularizării 
și conservării motivelor originale țeră- 
nești. Tot în această ședință au fost 
exmiși secretarii Asociațiunei pentru a 

reînvia despărțămintele Orăștiei, Ca
ransebeșului și Diciosânmărtinului. Dnii 
loan Ciocan, Dr. N. Moț din Deva, 
general Avram Mi h ăl ța n, parohul 
Corcea din Coșteiu, «Concordia» 
din Uzdin sunt declarați membri pe 
viață.

Serbarea zilei de 3 Mai în Viena. Ti
nerimea română și colonia română din 
Viena au serbat aniversarea zilei me
morabile de 315 Mai 1848 cu mult 
entuziasm în restaurantul zum Sena
tor». Seria discursurilor a început-o dl 
Demian David. S’au trimis telegrame 
de salutare presidiului clubului națio
nalităților din Budapesta, primarului 
Vienei Dr. Lueger și «Gazetei Tran
silvaniei», celui mai vechiu ziar româ
nesc de dincoace de Carpați.

Nouă bancă rumâueascâ. în Mociu s’a 
înființat institutul român de credit și 
economii «Câmpiana». President este 
protopopul Ioan Moldovan. Capital 
social 50.000 coroane.

La examenele dela gimnaziul retain dm 
Brașov a fost exmis ca reprezentant al 
guvernului K u n c z Elek, directorul 
suprem al districtului școlar Cluj.

Trist și dureros. Un fapt de tot în
tristător cetim în «Gaz. Trans.» : La 
adunarea învățătorilor români gr. cat. 
din arhidiaconatul Sătmar s’a consta
tat în mod oficial, în raportul presi- 
dial, că în unele școale confesi
onale nu se mai poartă și redi- 
giază ziarele și protocoalele 
în limba română, ci în limba ma
ghiară. Asemenea la unele oficii paro
hiale extrasele matriculare se 
redigiază în limba maghiară. 
Toate aceste se fac de dragul ajutoru
lui de stat. Trist simptom, trist și 
dureros ’

Incendiu in Lugoj. Eri, Luni d. m. 
la orele 5 a fost alarmat orașul no
stru. Isbucnise un mare incendiu în 
magazinele casei Svoboda din piața 
Isabela, mărginașă cu casa fundației 
Pap, în care se află prăvălia dlui 
Traian P. Răcz, și cu casa Grosz, 
în nemijlocita apropiere a nou ziditu
lui palat al bancei «Poporul». In
cendiul se declarase în magazinele de 
sticlării ale firmei Grosz, de unde res- 
pândindu-se cu mare celeritate a învă- 
lit în flăcări atât casa cu etaj, cât șî 
toate edificiile laterale. A fost mare 
noroc, că focul s’a ivit ziua și nu a 
fost ajutat de vânt, căci altfel nu s’ar 
fi putut localiza. Primul ajutor l-au 
dat întru stingerea focului vecinii și 
pompierii militari (artileriști), mai târ
ziu au sosit șî pompierii noștri orășe
nești. De salvarea edificiului nu a mai 
putut fi vorba. în etaj se află locuința 
și cancelaria advocatului Dob6. Actele 
și cărțile au putut fi salvate numai 
aruncăndu-se pe fereastră afară în piaț. 
Locuința din parter (unde se află ma
gazinul lui Podwinetz) eră liberă, 
nefîind încă închiriată. După o muncă 
grea de două ore au reușit în fine 
pompierii asociați să localizeze incen
diul. care a prefăcut totul din casa iui 
Svoboda în ruină și cenușă. Precum 
aflăm, au fost atât edificiile precum șî 
magazinele de sticlărie ale firmei Grosz 
asigurate.

Ciuma in India. O statistică înfioră
toare publică ziarul englez «Times of 
India» despre victimele ciumei ce bân- 
tue îngrozitor în India. Anume: din 1 
Ianuarie pănă la 15 April 1905 au 
murit de ciumă in India 576.366 
oameni. în anii premergători au murit 
de ciumă în India: în 1901: 273.679 
oameni, în 1902: 577.427, în 1903: 
851.263, în 1904: 1,022.209. Numitul 
ziar crede, că în anul acesta au murit 
și vor muri de ciumă în India circa 
£ milioane de oameni. Numai în- 
tr’o săptămână, din 15—22 April, s’au 
bolnăvit de ciumă 64.214 persoane și 
au murit 54.602.

Post de vice-nolar. S’a deschis con
curs pentru ocuparea postului de vice- 
notar în S a s c aTm o n t a n ă, retribuit 
cu 1000 cor. salar. Petițiile sunt a se 
adresă primpretorelui Petru Cor can 
din Iam pănă la 10 Iunie n. Alegerea 
va avea loc în 16 Iunie.

Accident de tren. în noaptea de Joi 
spre Vineri a derailat între Verciorova 
și Turnu-Severin trenul de persoane. 
Ploile multe au stricat linia ferată și au 

pricinuit accidentul. Opt vagoane și 
locomotiva s’au ruinat. Dintre pasa
geri nimenea n’a fost rănit mai grav.

Potop în Italia. în Italia de nord și 
de mijloc a fost săptămâna trecută po
top mare. Mai multe poduri s’au stri
cat, case s’au dărimat, sămănături s’au 
nimicit, oameni s’au înecat. Paguba 
este numai în provincia Toscana peste 
zece milioane lire, iar în Italia de 
nord șî mai mare. în provinciile ve- 
nețiane Treviso, Vicenza, Padua, Ve
rona este nimicită toată recolta de grâu, 
de napi de zăhar și de porumb. Multe 
sate au fost cutropite de apă și locui
torii s’au suit pe coperișele caselor.

Procuror sinucigaș. Procurorul regesc 
Dr. Geza Nagy dela Oradea-mare 
s’a împușcat Vineri în biroul seu și a 
murit momentan. Probabil crize ma
teriale l-au îndemnat să-și curme zi
lele.

Orașul idealiștilor. S’a răspândit svo- 
nul în toată lumea, că miliardarul 
american Carnegie, cunoscut ca cel 
mai mare filantrop, vrea să înființeze 
aproape de Haga un oraș, în care să 
locuească numai idealiști. Locuitorii 
idealiști vor aveă d a tori n ța să se 
ocupe numai cu științele și cu artele 
și, ca să nu ducă griji pentru ziua de 
mâne, primesc gratuit mâncare. îm
brăcăminte și locuință. Despre planul 
fantastic cirvulează multe versiuni și 
se susține, că sumă oribilă a destinat 
Carnegie pentru realizarea acestui plan.

Condamnare la moarte in Lugoj. Dintre 
procesele criminale, pertractate săptă
mâna trecută în fața curții cu jurați 
din Lugoj, mai mult interes și groază 
a stârnit procesul fraților Nicolae și 
Ilie Daraban ț. Aceștia erau duș
mani de moarte ai lui Petru A n d r a- 
șescu în urma unui proces de avere 
și — la instigarea lui Ilie — Nicolae 
Darabanț a ucis cu 3 lovituri de se
cure pe Andrașescu. Crima s’a întâm
plat in noaptea de 29 spre 30 Martie 
a. c. Acuzator a fost procurorul Dr. 
Bela Virâg. Apărători: Coriolan 
Brediceanu și Dr. Dob6 Jen6. 
După pronunțarea verdictului, tribu
nalul a pedepsit pe Nicolae Darabanț 
ca făptuitor la muncă silnică pe 
viață, iar pe Ilie Darabanț ca insti
gator la moarte prin ștreang. Ni
colae Darabanț n’a mai apelat, Ilie 
Darabanț și apărătorii au dat recurs 
în cassație.

Crime sub influința alcoholului. Dumi
necă la 14 Mai își petreceau într’un 
birt din Rafna țăranii Pavel Secoșan 
și Vasile Simeon, lângă cari s’au 
atașat apoi Petru Secoșan, Iosif 
Miloș și Toma Simeon. Bând ei, 
s’au luat la ceartă și apoi la bătaie, 
care a fost așâ de crâncenă, încât Va
sile Simeon și Toma Simeon au rămas 
morți. Petru Secoșan, Iosif Miloș și Ni
colae Miloș, învinuiți că au ucis pe cei 
doi, au fost arestați și predați tribuna
lului din Lugoj.

Atentate cu bombe de dinamită. în Ru
sia se întâmplă foarte adeseori aten
tate cu bombe de dinamită și nume
roasele atentate cu bombe abia se mai 
pot ținea în evidență, așâ de nume
roase sunt. La 19 Mai n. s’a întâm
plat la Varșovia earăși un atentat fio
ros. Un muncitor aveă în buzunar o 
bombă, cu care voia să ucidă pe gu- 
vemorul Maximowits. Doi detectivi 
□u-și mai luau ochii de pe muncitorul 
suspect și au voit să-l prindă. Acesta 
a fugit in fine dinaintea detectivilor, 
dar în fuga sa s’a împedecat și a că
zut la pământ. Bomba e explodat in 
buzunar. Muncitorul, cei 2 detectivi și 
un trecător au fost uciși de bombă. — 
în Macedonia încă se comit foarte 
adeseori atentate cu bombe. Ultimul 
atentat a avut loc la 17 Mai n. Doi 
bulgari tineri din Monastir împache
taseră mai multe coșuri cu legume și le 
așezau pe cal. In legume eră ascunsă 
o bombă, care a explodat și a ucis pe 
cei 2 bulgari și calul. Poliția a mai 
aflat încă 6 bombe.

Pedeapsa poporului. în trei sate din 
Rusia (guvernamentul Wolhynien) ță
ranii, ajutați de coloniștii germani și 
de nobili, și-au răsbunat în mod în
grozitor asupra numeroșilor hoți de 
cai. Hoții au fost torturați în modul 
cel mai barbar, și după ce și-au măr
turisit tâlhăriile, au fost bătuți cu bâte, 

cu drugi de fer și cu îmblăcii. Optzeci 
hoți au fost grav răniți, unsprezece au 
fost uciși.

Om de 113 ani. în Rimafurdo a mu
rit deunăzi cel mai bătrân om din 
Ungaria Martin Suhay, care a trăit 
113 ani. Suhay eră om de statură uri
așă, n’a fost niciodată bolnav și pănă 
la sfârșitul vieții a putut ceti fără 
ochelari.

BIBLIOGRAFIE.
Teatru la sat: Vrăjitoarea, Tine- 

rețe-Nebunețe, piese teatrale, și Băr
batul cu muierea, dialog comic. Scdse 
din viața poporului dela sate, de George 
O ă t a n ă, învățător. Această broșură 
formează nrul 11 din Biblioteca teatrală 
a «Aurorei» din Gherla. Broșura s'a 
tipărit la tipografia A. Todoran, Gherla 
de unde se poate procură. Prețul nu’l 
cunoaștem.

VARIETĂȚI.*
.Vumărul Rutenilor. Ziarul «Rus- 

-ische Revue» află, că la începutul se
colului XIX numărul Rutenilor din 
toată lumea eră de 12,300.000. Pănă 
la 1900 numărul lor a crescut la 28 
milioane, dintre cari 24 milioane locu- 
esc în Rusia, 3 milioane în Galiția, 
300.000 în Bucovina, 430.000 în Unga
ria și cam 250.000 în America.

Știri ultime.
Contele Iuliu Andrăssy a de

clarat eri coaliției, că primește ro
lul de mandatar al coaliției și va 
comunică Regelui punctul de ve
dere al partidelor coaliate și va 
da Regelui toate lămuririle privi
toare la programul coalițiunei pănă 
în cele mai mici detalii.

Astfel misiunea baronului Bu
ri ă n e împlinită și Buriăn s’a în
tors eri la Viena și a făcut raport 
Regelui despre rezultatul misiunei 
sale.

Pe mâne se așteaptă sosirea 
contelui Iuliu Andrâssy la Viena, 
spre a reîncepe tratativele cu 
Coroana în privința rezolvării cri
zei. în special: va comunica Re
gelui condițiunile, sub cari primește 
coaliția resp. Andrăssy formarea 
ministeriului din sinul partidelor 
coaliate.

Cursul pieței, Ligoj.
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Institut de credit și economii societate pe acții.

Invitare
la adunarea generală

extraordinară
a

Stâncii industriale lugoșane, institut de 
credit și economii societate pe acții

BilzNaturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de casă, infalibil șt 
practic. Cartea aceasta să nu lipsească 
din nici o familie, în care se cetește 
nemțește. Red. (15-11.)

Solviri în
— rate — 
se admit.

Cercfprospecte gratuite și franco, 
■leia Reprezentantul general: 

^Rerormschriftsteller^ 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

Prețul opului in ediția 
de 1 volum cor. 19’20 bani.

Preț^p\n ediția de 3 
volume 4p.qrj.3O —

care va avea loc la 8 Iunie 1905 d. m. la orele 3 in localitățile băncii. 4

ORDINEA ZILEI:

Ofert de căsătorie.
Un candidat de advocat din fami

lie bună, dorește să se căsătorească 
cor asemenea din familie bună, ca ast

fel să fie ajutorat în privința 
. teri ala la rigorosul ultim, 

33 și la cenzura advocațiatlă.
Recercări numai dpla

1) Ridicarea capitalului de acțt; del 30,000 cor. la 60,000 
prin emiterea a 250 acții noui in valoare nominală de 120 cor.

(Prospectul se poate vedea la Institut).
2) Modificarea statutelor și anume a §S- 5. 9. 18. 19. 20. 32.

37, 38, 39 și 52.
(Detalii speciale și proectul de modificare se pot vedea la Institut), ori rudenii mai apropiate

3) Eventuale propuneri.

i

ma- 
precum

părinți
se vor

Lugoj, 21 Mai 1905.
Direcțiunea

9

luă în considerare.
(Adresa la Redacția acestei foi). 

Red. (3-2)

Acei domni acționari, cari doresc să exercite la adunarea generală dreptul lor; 
de vot, sunt rugați — conform §-lui 20 al statutelor — să depună acțiile lor la; 
cassa „Bâncei industriale lugoșene“ până cel târziu 1 zi înainte de adunarea generală, i 

Nr. 103 (1-1)

patentat.
1

//

* *

TIPOGRAFIA

* -............................. .................. *

Prt»i»tă ta Tiaușaara

■+• la 1891. —î-

X - -------- ■ X

1
I

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

Reclama |
4Reclama stabilă, efectuoasă și ■ 

practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum. unde 
și când poți publică anunțuri mai 
efect, mai bine și mai eftin, te ] 
informă la

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-korut 54.

unde se poartă grije cu deosebită cu
noștință specială în mod conștiențios, 
punctual și eftin, de inserate și re
clame în toate foile din Budapesta, 
din provință și din străinătate, pre
cum și în calendare.

i cu 
poți

Red (x—7/

Preliminare de spese I 
si planuri gratis.

>

CAROL TRAUNFELLNER
în Lugoj, vis-â-vis de casa orașului •

primește spre efeptuire 'A -ts «A «A «a *.* șa *A ȘA

tot felul de tipărituri
cu prețurile cele mai moderate.

Comandclc din afar’ x efeptuesc in timpul cel mai scurt

Un învețâce! român se primește imediat.
I

de autoritățile publice

'J® se poate căpăta sjg,

> în cantități mici și mari «j

Nr. 10 țx-371
Lugojul-român

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Cu 1 Mai 1905 st. V.

s'a deschis nou abonament lu

ziarul „Drapelul™ cu prețul

indicat în capul foii.

E. Fiți

„Lu^oșana”
institut de credit și economii

ca societate pe acții-în Lugoj.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
ZDep’o.x^eri spre frxxctifxcare

------------------------- 1,500.000 Cor. ------------------------- 
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7 — 8%, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 °/0, cu anunț o°/0 .

9V Darea după interese o solvește însuși institutul.

Nr. 8. x—25.

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 ai iui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpără 
acest prav. Despre modul de folosire se i ___ _____ ____ __ _____
iau bucuros deslușiri în localul de vânzare on. mei mușterii, precum șl P. T. pub- 
amintit mai sus. , Hcului, că mi-am provăzut compao-

toria, esistentă din anul 1847, cu 
mașinele cele mai noui.

Principiul meu este: lucru punctual 
și curat, serviciu prompt și prețuri eft ne 
Lucrări primite de afară se lifereaza 
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 prega- 
tesc chiar lucrări de artă și auriturHJii 
cea mai frumoasă esecutare.

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

mai nainte

Kehrer
compactorie în Lugoj întocmit* 

cu mașini.

Lugoj, str. Timișoarei.

Prima

’IMT’ înființată în anul 1847.
Am onorul a aduce la cunoștința

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

de Petru Maior
preț redus de 1_ cor.

Direcțiunea.

Tipografia Caro! Traunfellner,

adresa la cassarul Socie- 
J tații MIHAIU ȘERBAN stud, fii., 
W Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, II, 

10 A., trimițând de fiecare exemplar 
1 cor. + 20 bani porto.

Red. (x--28)
Lugoj.

Nr. 158 (x-28)

cele mai bune puteri

cu distinsă stimă

E. Fitz


