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Viața politică națională a fraților 
noștri din Bucovina pare a reveni 
în văgașnl seu firesc. După frămân
tări îndelungate pate a sta viața 
politică a Bucovinenilor iarăși în 
preajma unirei tuturor de pu
tă ți lor români într’un singur 
partid, care — în urma firei lu
crului — va trebui să devină sim- 
burele majorității die ta le.

E aproape anul, de când s'a 
signalizat acest moment important 
pentru viața politică națională a 
fraților noștri din grădina Moldovei. 
Dar pare, că anul trecut a fost 
signalizarea prematură și a servit 
mai mult numai ca un eufemism 
pentiu a acoperi trista suspendare 
a apariției organului partidului na
țio nal-poporal «Deșteptarea» și 
totala desfacere a partidului p«po- 
ral-national.

Dela suprimarea «Deșteptării» 
încoace pare că a învălit un întu- 
uerec greu întreaga mișcare politică 
a fraților noștri din Bucovina. 
Anunțatul nou organ național de 
publicitate nu a mai văzut lumina 
zilei și despre raliarea tuturor de- 
putaților români într’un singur 
partid național român nu s’a mai 
auzit nimic.

Conducătorii fracțiunei popoiale 
naționale au trecut în pasivitate, 
deputății din marea proprietate 
s’au susținut și mai departe în 
cadrele «c 1 u bu 1 ui c on ser v a tor», 
iar deputății români liberali au 
remas și mai departe în societatea 
dubioasă a. așa zisei «însoțiri 
liberale», care constituia majori
tatea. dietei și cuprindea în sinul 
seu de-avalma Germani, Ovrei și 
Ruteni.

Deși dela început s’a considerat
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Pietrile Doamnei
De Carmen Sylva.
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Orele treceau. Soarele o înțepă 

oblu în creștetul capului. Ea îngenun- 
chiă încă ruptă de sete, și răzimându-se 
pe mâni, sciutâ cu ochii aprinși cele 
de jos. Căci o frică nouă o cuprinse. 
Dar dacă apărătorul ei s’ar întoarce 
și ea nu l-ar putea avertiză ? Dar dacă 
nu s’ar mai întoarce de loc? El s’a 
opăcit prea mult! Atunci desperarea 
^eră să-i dovedească sufletul vitejesc și 
eră pe-aci să cadă de agitație de pe 
stâncă. Dar cugetul, ca să-l rețină și 
să-l scape de primejdie pe prietinul 
ei, o întări în puteri. Un vultur regal 
își făcea târcoalele sale line în jurul 
stâncii dela picioarele ei. Altă mișcare 
nu eră. Soarele începu în sfârșit a se 
coborî; umbrele copacilor se întindeau 

această însoțire ca un tăt mort, 
care nu o poate duce mult, totuși 
— mai ales după ultimele alegeri 
dietale. la care a obținut majorita
tea maudatelor — pâreă că «fătul 
mort» prinde putere și imprimă 
signatura sa <ituațiunei politice.

Acum se anunță definitiva 
spargere a acestei «însoțiri» 
și desfacerea ei în elementele con
stitutive Deputății români liberali, 
conduși de dl Dr. Aurel Ou ciul, 
au anunțat definitiva lor repășire 
din însoțire. Prin această repășire 
a încetat însoțirea de a mai con
stitui majoritatea dietei. Cătrâ Ro
mânii repășiți s au alăturat și cei 
doi deputați «creștini germani »: 
Wiedm a n n și La n d weh r.

Procesul de disoluțiune a luat 
însă îndată proporții mai mari, căci 
restul însoțirii nu mai avea haz să 
existe ca club separat, dupâce 
scopul ce a adunat la loc diferitele 
grupuri — formarea majorității 
dietale — și-a perdut tot rostul. 
Astfel s’au constituit separat Ger
manii liberali și Ovreii ea «club 
al orașelor», iar Rutenii, deși aso- 
ciați cu acest club, remân iarăși 
un grup național separat.

S’a sfârșit deci cu «însoțirea li
berală» î

Cauza acestei spargeri este la 
aparență o chestie personală. întru 
cât disensiuuile s’au ivit la alegerea 
presidentului bancei țerii ce se înfiin
țează. fiind Românii de părere a 
alege president pe viață pe Di 
Florea Lupu. pe când Rutenii, ma 
ales, în urma intrigilor transfugului 
Coco Wassilko (născut Romă- 
și acum șef al Rutenilor’ voiau -î 
aleagă president numai pe timp ■> 
mitat.

Dar fie cât de importantă che
stiunea alegerii presidentului acestei 

lung. Ah, dacă ar înnopta înainte de 
ce s’ar fi întors el înapoi ? !

Atunci văzu ceva mișcare în pă
dure, și în momentul următor apăru 
Stefăniță cu o mână de păpușoi, pe 
care-1 ținea de frunze. Elena îi făcu 
semne din năframă. El nu se uită în 
sus. Ea ’și adună toate puterile din 
plumâni și-l strigă pe nume. El păși 
liniștit mai încolo spre speluncă. Gla
sul în spre deal trece departe, dar nu 
din sus în jos. Acum ajunse la intrare, 
apoi îl văzu cum se dădu înapoi. în 
clipa următoare aruncase departe tuleii 
de păpușoi și și trase spada scurtă 
din teacă. Valurile vehemente de sânge 
aruncau nori înaintea ochilor tinerii 
femei. Acum văzu pe ursul și pe Ste
făniță, care-1 așteptă stând sigur la 
atac. Fiara se ridică urlând cu tur
bare și eră cu un cap mai înaltă de
cât bărbatul. Dar acesta-i vârî deja 
spada pănă la mâneriu în grumaz. 
Apoi văzu cum loviă ursul cu labele 
Iui strașnice în toate părțile și-i păru, 
că au căzut amândoi la pământ. Eșită 
din fire de groază, cuprinsă de cuge
tul să-i alerge într’ajutor, ea lunecă 
repede ca vântul pe stâncă în jos și 
nu se opri pănă la Stefăniță, care ’și 
scoteâ tocmai ghiarele fiorii muribunde 
din umeri și se ridică de pe pământ. 

bănci. este evident ci na aceasta 
este cauza, ci numai incidentul, 
care a adus cu sine spargerea ma
jorității antinaționale a dietei de 
până acum.

Avem motiv a crede, că buna 
înțelegere a tuturor deputaților 
români din dieta Bucovinei a fost 
deja fapt împlinit în momentul, 
când -a ivit nn dental în sinul în
soțirii Iii«erale Nu avem informa
țiuni directe, ci ne facem deducțiile 
din starea faptică cum ni-se pre
zentă din rapoartele publicistice.

înființarea bancei țerii aduce cu 
sine și încorporarea bancei fonciare 
bucovinene. din care cauză au de
curs deja de mult tratative în pri
vința aceasta. Și este știut, câ banca 
fonciară bucovineană este în mâna 
marilor proprietari conservatori, în 
mijlocul cărora se află și deputați 
români conservatori.

Și este aproape de mintea omu
lui, că actualii detentori ai bancei 
fonciare nu vor fi fost dispuși a 
trece în banca țerii fără nici o con
diție din partea lor. O asemenea 
condiție pare a fi fost deci oferirea 
unei garanțe privitoare la persoana 
ce va conduce noua bancă a țerii. 
De aceea au cerut, ca postul de 
president al acestei bănci să se 
sistemiseze pe viață și pentru acest 
post să se designeze o persoană, 
care întrunește și încrederea gru
pului conservator. 0 asemenea per
soană pare a fi dl Dr. Florea Lupu, 
d»-și acesta tâceă parte din «însoți
rea lilteralâ» și a combătut pănă 
acum cu vehemență pe «boerii», 
cari formează grupul conservator 
și sunt cot.ducătorii bâncei fonciare. 
Înțelegerea între Românii conserva
tori și liberali pare a fi fost per
fectă — cel puțin privitor la con
ducerea bancei țerii — în momentul,

Cu toate durerile sale grozave, el 
scoase un strigăt de bucurie, când își 
văzu Domnița lângă sine, în viață. EI 
o socotise moartă, când a fost zărit 
ursul cu urmele sângeroase de carne 
pe gură. Mai întâiu nici n’a voit să-și 
arete ranele. Dar Elena nu cedă cu 
rugările și i-le legă cu mână gingașă 
întrebuințând o parte din albiturile 
sale.

— «Păpușoiul l-am furat!» — zise 
Stefăniță rizând, în vreme ce beliă 
ursul și-i luă pielea, ca să aibă Doamna 
pe ce durmî moale. Principesa îl privi 
cu mustrări.

— «Dar poate că au avut bieții 
oameni trebuință de el? Să-1 fi plătit 
barem!»

— «Cu ce?» — zise el și se opri 
puțin din lucru — «de altfel Vodă e 
scăpat. El este la Ciceu și-și adună 
oastea. în câteva zile Te va duce, 
Măria Ta!»

— «Și asta mi-o spui numai acum?» 
Stefăniță o privi cu coada ochiului:
— «Avusem mai întâiu o vorbă cu 

ursul, ăsta n’a vrut să aștepte!»
Acum pentru întâia dată resună 

risul Domniței curat ca argintul. Da, 
ea trebuia să ridă din nou de câte ori 
îi arătă el, cum i-a spus ursului cu un 
compliment curtuos : «Te rog fă bine!

A i -a ivit incidentul în sinul 
însoțirii liberale.

Și este tot aproape de mintea 
omului a înțelege, că acest aran- 
geainent nu a putut fi pe placul 
transtugului Coco Wassilko, spiritul 
coi. Jucător și creeatorul «însoțirii 
liberale», după-ce știut este, că 
ac -ta s'a lăpădat de neamul seu 
ș ■» mulează astăzi pe Ruteanul 
enrageat tocmai pentrucă înainte 
de aceasta cu un deceniu și mai 
bine nu a fost admis în conducerea 
bancei fonciare.

Socoteala lui Wassilko pare a 
fi fost a face și din postul de pre
sident al bâncei țerii un post de 
trafic între Români și Ru
teni, ca după expirarea manda
tului presidentului ales din sinul 
Românilor sâ ajungă dânsul, sub 
titlul de Rutean, în fruntea acestei 
instituțiuni importante a țerii. Ast
fel spera el să-și realizeze acum 
dorul vechiu, pentru care a trecut 
prin atâte aventuri politice.

Dar socoteala lui n’a isbutit și 
așâ s’a spart însoțirea liberală, a 
cărei viață — precum s’a dovedit 
acum — a fost legată de un fir 
subțire de ață.

Spargerea aceasta înseamnă 
earăși zile catastrofale pentru dietă, 
căci Ovreii, Germanii liberali și 
Rutenii conduși de Wassilko vor 
încerca earăși obstrucțiunea din 
trecut pentru a face imposibilă 
ori-ce lucrare a dietei. întru cât 
vor isbuti eu această tactică este 
acum greu de prevăzut, căci între 
Germanii liberali se află și repre
zentanții camerei comerciale și 
despre aceștia e greu de presupus, 
că vor da mână de ajutor în ac
tualul stadiu al lucrurilor la ză
dărnicirea inactivării băncei țerii, 
la a cărei înființare au conlucrat 
pănă acum din resputeri.

Scuză dragul meu! Voiu să raportez 
mai întâiu Doamnei, și după aceea 
apoi o să stăm de vorbă!»

Elena alese doi tulei frumoși și-i 
puse la foc să se prăjească, pănă ce 
boambele aurii se făcură brune. Acum 
îi dete unul lui, iar pe celalalt îl luă 
la buzele sale roșii. Stefăniță priviâ 
la Doamna, cum rodea ea jur-împrejur 
la boambe cu dințișorii sei albi ca de 
șoareci.

«De-aș ști barem» — zise ea 
deodată, oprindu-se — «ce s’a ales de 
Toma, care-mi dăduse calul seu?»

— «E mort» — răspunse Stefăniță 
— și mânca liniștit mai departe.

— «Mort?!» — grăi juna nevastă, 
desfăcându-și mare ochii sei frumoși — 
«mort! și pentru mine!»

El mușcă afund în cocianul de 
cucuruz și borborosi ceva despre feri
cire, dar ea nu-1 înțelese.

— «Dar cum l-au prins?»
— «El s’a dat prins».
— «Cum? s’a dat prins? lan spu

ne-mi dar, Stefăniță!»
— «El le-a spus, că este Domnul 

și ei i-au crezut și s’au întors cale 
lungă înapoi cu el și erau veseli, 
pănă ce proștii de țăreni, cari nu-și 
pot ținea gurile nici odată, nu le-au 
spus, că cine este, și apoi i-a cuprins
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Dar fie cum va fi, pentru noi 
nu șansele acțiunei dietale sunt de 
prima importanță, ci faptul că lo
gica evenimentelor a adus cu 
sine realizarea unei vechi dorințe: 
unirea tuturor deputaților ro
mâni într'un singur partid.

Astăzi nu măi stă nimic în ca
lea ralierii conservatorilor ro
mâni cu liberalii români și după 
ce grupul aliat român este cel mai 
puternic în dietă și după-ce atât 
Germanii creștini, cât mai ales Po
lonii (Armeno-Polonii) conservatori 
sunt aliați cu Românii, nu mai stă 
nimic în cale, ca earăși să iee 
Românii în mână conducerea 
dietei.

Salutăm din inimă frățească 
această nouă evoluținne politică a 
fraților noștri din Bucovina și do
rim, ca noua închegare a Români
lor în partid național condu
cător să nu mai fie de caracter 
efemer, de azi pe mâne, ci să con- 
stitue baza trainică a desvoltării 
adevăratei politice naționale ro
mâne în Bucovina.

.  ---------■—

Simpatia Italienilor pentru România. 
Camera română în ședința sa de Sâm
bătă a însărcinat cu unanimitate pe 
presidentul seu Gr. Trandafil să 
exprime camerei și guvernului italian 
mulțămitele ei pentru manifestațiu- 
nile călduroase făcute față de România 
în chestiunea Românilor macedoneni, 
în urma acestei însărcinări s’a trimis 
camerei italiene următoarea telegramă :

«Camera deputaților din România, 
atinsă prin dovada de frățească 
simpatie din partea colegilor din 
Italia și de amiciția guvernului ita
lian pentru cauza Românilor din Mace
donia, m’a însărcinat să le transmit 
adâncă recunoștință. Preș. Camerei de
putaților: Gr. Triandafll*.

Telegrama a fost cetită în ședința 
de Marți a camerei italiene și a fost 
ascultată cu mare atențiune, ear la 
sfârșit au isbucnit aprobări una
nime din partea întregei camere. Ear 
presidentul a zis:

«Eutrimitdin toată inima 
salutări cordiale fraților ro
mâni și exprim pentru camera depu
taților din România sentimentele 
celei mai vii simpatii din partea 
Italiei și Camerei italiene». (Vii și 
generale aprobări).

Camera italiană a răspuns la tele
grama camerei române prin o telegramă, 
în care se exprimă din nou simpatia 
Italiei pentru România și pentru 
cauza dreaptă a Românilor macedoneni. 
Telegrama s’a cetit în ședința de Mer- 
turbarea! Se ’nțelege, că l-au ucis 
într’un chip îngrozitor!»

Domnița se înfioră.
— «Sărmanul Toma!» — zise ea 

cu lacrimi în ochi.
— «Te-a mântuit Măria Ta!»
Rana lui Stefăniță n’a fost așâ de 

ușoară, după cum zisese el întâiu. îl 
prindeau niște friguri strașnice și ză
cea în speluncă aiurind și grăind tot 
de Elena. Ea nu mai avea decât câțiva 
tulei de cucuruz, căci ursul păpase tot 
ce a găsit. Ea culese fructe din pădure 
cât putu. Dar observă în curând, că 
puterile sermanului bolnav scad ne’n- 
cetat. Atunci se decise să meargă la 
vânat, și, după câteva pușcături gre
șite, aduse totuși destul vânat pentru 
hrana bolnavului. într’una din zile îl 
lăsară frigurile și Stefăniță căzu într’un 
somn adânc, recreator. Atunci îi păru, 
că aude un țipet scurt de groază și 
apoi un sforăit greu și zgomot de 
luptă. într’o clipă sări în picioare și-și 
căută armele. Nu le găsiâ; numai o 
săgeată stă lângă părete, el o apucă 
în mână. Când eșî înaintea speluncii, 
văzu pe Domnița apărându-se cu spada 
în mână împotriva alor doi Turci, ca 
o leoaică.

(Finea va urmă.) 

curi a camerei române și a stârnit apro
bări generale.

în ședința de Mercuri a Camerei 
italiene a avut loc o nouă manifestațiune 
de simpatie pentru România. 
Dep. Romani vorbind despre apla
narea conflictului româno-turc a zis 
între altele: «Să dea Dumnezeu, ca 
nobilul popor român, fratele 
nostru, să ajungă tot mai fericit prin 
victoria civilizației asupra barbariei». 
Presidentul B u o n a spune că e vesel 
de această manifestație, la care se aso
ciază. (Bine. Bravo!) Min. de externe 
Tittoni spune, că guvernul italian e 
foarte fericit că se poate uni la salutul 
ce se aduce amicei România.

Conflictul româno turc. în ședința 
de Mercuri, 24 Mai n., a Camerei ro
mâne fostul ministru al externelor 
Brătianu și-a exprimat în numele par
tidului liberal satisfacția pentru apla
narea conflictului româno-turc. El a 
zis: Puterile sprijinesc pretenziunile 
României, pentru-că politica României 
corespunde intereselor europene în 
Balcani. Toți Românii fără deosebire 
de partid trebue să fie recunoscători 
puterilor pentru sprijinul oferit Ro
mâniei.

Ministrul actual de externe, La
ho vary declară între aplauze gene
rale, că conflictul, aplanat acum în 
mod fericit, n’a fost provocat prin gu
vernul turcesc, ci prin valiul din Ia- 
nina, care a fost în contra creeării con
sulatului român la Ianina și contra 
școalelor aromâne de acolo. El (valiul) 
a arestat pe revizorii școlari exmiși 
de Poartă și i-a exilat împotriva ordi
nului marelui vizir. România a trimis 
o notă la ministeriul de externe în 
Constantinopol și a cerut satisfacție 
momentană și deplină. Sultanul, care 
cunoaște ținuta loială a Aromânilor, a 
acordat satisfacția cerută. Valiul din 
Ianina a făcut vizită conzulului român, 
a promis rehabilitarea revizorilor șco
lari și s’a rugat, ca cele întâmplate să 
se dea uitării. Afară de aceea Sultanul 
a lansat o iradeâ, prin care se recu
noaște naționalitatea Aromâ
nilor. Aromânii vor aveă de aici 
înainte limba lor proprie în bi
serici, în școale și în comune 
și vor alege înșiși pe primarii 
lor. Ministrul mulțumește Sultanului 
pentru purtarea prevenitoare și presei 
străine pentru ținuta ei binevoi
toare și mai ales puterilor pentru 
s pr i j i n ui lor. Discursul ministrului 
a fost primit cu aprobări entuziaste.

Mandatul lui Dr. Teodor Mihâlyi. 
Contra mandatului deputatului naționa
list român Dr. Teodor Mihâlyi s’a 
dat jalbă la dietă, în care se cere nimi
cirea mandatului. Comisia III cenzură- 
toare a dietei, sub presidenția lui Bela 
B a r a b â s, a pertractat Mercuri această 
jalbă, în care se spune, că la alegerea lui 
Mihâlyi s’a comis agitație și tero
rism. Preoții români au agitat poporul, 
zicând, că Maghiarii vor să răpească 
nu numai școalele, ci șî bisericele ro
mâne și să rupă crucile de pe ele. A so
sit timpul să scuturăm jugul maghiar. 
Dacă alegătorii români nu votează pe 
Mihâlyi, vor ajunge earăși Maghiarii 
deasupra. Cine totuși ar cuteză să vo
teze pe Simd Bela (contracandidatul 
lui Mihâlyi), acela să nu cuteze a se 
mai întoarce în satul seu, căci va fi 
ucis. Alt motiv, pe care se cere nimi
cirea mandatului, este că presidentul 
alegerei a comis abuzuri, anume n’a 
luat jurământul martorilor de identitate 
și n’a subscris lista votanților. Repre
zentantul reclamanților la pertractare 
a fost Filip Darvai, apărătorul ale
gerei a fost Dr. loan Erdelyi. Acesta 
arată, că nu există nici un motiv pen
tru nimicirea alegerei. Dovedește, că nu 
aderenții lui Mihâlyi, ci aderenții lui 
Si mo Bela au agitat și terorizat. Arată 
abuzurile oficianților administrativi cu 
ocaziunea alegerei. Probează, că între- 
lăsarea presidentului de alegere nu e 
motiv pentru invalidarea alegerei. Co
misia cu unanimitate a ordonat a n- 
chetă spre a se constată: 1) în ce 
măsură și în ce mod s’a comis «agi
tarea» alegătorilor români; 2) avut-a 
influință terorizătoare amenința
rea, că cine votează pe candidatul 
maghiar să nu cuteze a se mai în
toarce în sat, căci va fi omorît; 3) 
faptul, că presidentul alegerei n’a luat 

jurământul martorilor de identitate, 
avut-a influință asupra rezultatului 
votării; și 4) agitația, terorismul și 
întrelăsarea presidentului de alegere 
avut-a influință decizătoare asupra 
mersului și rezultatului alegerii. Cu 
îndeplinirea anchetei a fost încredințat 
Barabâs Bela.

CRIZA.
Cu mână goală s’a dus contele 

Iuliu Andrâssy, acum spre varia- 
țiune ca «omul coalițiunei» — 
mai înainte venise ca «omul Rege
lui» încoace — și s’a înapoiat dela 
Viena tot cu mână goală.

Rolul contelui Andrâssy, cre- 
eatorul actualei situațiuni parlamen
tare, pare a se fi încheiat definitiv cu 
acest demers. Nici de sus în jos și 
nici de jos în sus nu a fost în stare 
să facă ceva pozitiv pentru limpezirea 
situațiunei.

Contrastul este astăzi bine definit. 
Maj. Sa Monarhul nu mai poate 

face concesii militare, afară de 
cele cuprinse în programul celebrei 
comisii de 9 de acum doi ani.

Coalițiunea opozițională nu poate 
conlucră la descurcarea situațiunei fără 
concesii noui militare.

Evident, că fără de concesii din o 
parte sau alta nu se poate găsi calea 
spre descurcare.

Contele Iuliu Andrâssy a declarat 
după audiența de Miercuri, că el nu cu
noaște în situația dată nici un mod 
de soluțiune.

Este însă curat, că un oare-care 
mod de soluțiune trebue să se gă
sească. Și pare a se găsi. Acest mod 
însă presupune înainte de toate di- 
soluțiunea coalițiunei opozi
ționale.

Semnele se arată deja.
Nu numai Bânffy a pornit pe 

căi lăturișe, ci șî . . . Gabriel Ugron. 
în ziua, în care s’a prezentat Andrâssy 
în Burgul Vienei ca trimisul coalițiunei, 
a apărut în un organ vienez un articol 
scris nemțește de Ugron, în care 
arată modalitățile, între cari este da
toare coaliția a sprijini un eventual 
guvern, care vine șî fără con
cesii militare.

Contrastele în sinul coalițiunei se 
ascuțesc mereu și erumperea crizei 
coalițiunei pare a fi numai che
st i u n e d e timp.

De aceea e probabil, că acum va 
urmă de nou o p a u z ă în încercările 
de soluțiune a crizei, căci pănă nu se 
va găsî o majoritate dispusă a dă 
adresei dietei interpretațiu- 
nea dorită de Coroană, nu pare 
probabilă deslegarea — fie șî numai 
provizorie — a crizei.

Absolvarea definitivă a cabinetului 
Tisza se așteaptă pe Marți. în locu-i 
se va numî — după cum se svonește 

un ministeriu neparlamentar (ca în 
Austria) pentru conducerea agendelor 
curente.

Congregația
de primăvară.

Curenda comitatului Heveș.
Amăsurat principiului «nici cu Tur

cul nici cu Neamțul» — principiu de
venit actual prin nesiguranța situațiunei 
— conducerea comitatului nu a cutezat 
să iee poziție contra curendei dela He
veș, dar n’a cutezat nici să o pri
mească fără rezervă. Pe acest motiv 
a propus comitetul permanent o adresă 
specială cătră dietă, în care dorește 
deoparte restabilirea grabnică a func
ționării normale a aparatului constitu
țional, ear de altă parte declară, că 
«spiritul adresei votate de dietă 
îi umple cu mulțumire patriotică» și 
închee cu următorul petit cătră dietă: 

«ca prin perse ver a nță împreu
nată cu moderațiune înțeleaptă 
și cu maturitatea politică pro
prie națiunei maghiare în ore de pri
mejdie, cu înțelepciunea bărba
tului de stat, în deplin acord și în 
completă bună înțelegere a
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factorilor chemați, a legislați- 
unei și a Coroanei, să rezolve criza 
politică, care de ani apasă greu țeara, 
în astfel de mod, ca stabilindu-se lu
crarea folositoare și binecu
vântată a dietei și constituționali- 
mul milenar al patriei maghiare prin 
validitarea postulatelor na
ționale juste și legale să fie in
violabilitatea constituționa
lismului asigurată pe viitor .

Bine înțeles, că acest <ibis-redibis> 
nu a putut mulțumi nici pe membrii 
mai independenți ai partidului liberal 
de pănă acum. Așâ s’a întâmplat, că mo
țiunea propusă de comitetul permanent 
s’a prezentat fără nici un discurs de 
recomandare — obicinuit pănă acum - 
și că — contrar tradiției — doi mem
bri mai marcanți ai partidului del i 
putere, rămas acum fără nume, anume 
baronul Bruckental și marele pro
prietar Huszâr au luat poziție con
tra textului echivoc al adresei.

Anunțându-se dl Coriolan Bre- 
dice an u la cuvânt, se strigă din mai 
multe părți «ungurește! ungu
rește!», semn că și cei ce nu pricep 
bine românește erau doritori a ascultă 
expunerile oratorului nostru. Dl Bre- 
diceanu începuse a vorbi, ca de obi? 
ceiu, românește, dar resunând șî din 
partea Românilor strigătul: «Fă-le pe 
plac. Spune-le ungurește buchile», a 
schimbat vorba și a vorbit ungurește.

Dăm aici acest discurs în extras:
Dl Coriolan Brediceanu : Fie voia voa

stră! Nu vă cunosc! Voi, aderenții de 
eri ai lui Tisza, voi liberali intrepizi, 
voi cutezați a prezentă o astfel de pro
punere cu o astfel de motivare?! Mi
nune! Voi ați devenit peste noapte 
aderenți ai coaliției din dietă, kossuth- 
iști din creștet pănă în tălpi. Ce me
tamorfoză ! ? Ce joc frivol! ? Ce-o să 
zică opiniunea așâ zisă publică din 
comitat, care a dat în 6 cercuri elec
torale mandat tiszaiștilor «liberali»? Ce 
vor zice înșiși acești 6 deputați tisza- 
iști, aleși pe teritoriul comitatului no
stru? Unde sunt acești deputați? De 
ce nu vin să apere aici partidul «li
beral»? Ei nu vin, ci, ca cloțanii, 
părăsesc naia care stă să se 
cufunde. y

Noi avem, har Domnului, câțiva 
deputați naționali. Aceștia au prezeu- 
tat dietei Adresă separată cătră Tron, 
Adresă foarte rezervată și moderată.

Noi nu putem consimți cu Adresa 
coaliției dietale și astfel nu putem 
aprobă propunerea comitetului perma
nent. Noi nu propunem nici o 
adresă cătră dietă.

Punctul nostru de vedere îl cu
noașteți. Eu sunt naționalist curat. O 
știe aceasta dl Pattyânszky, depu
tatul Lugojului, care — așâ se vede— 
vrea să-și asigure mandatul 
contra naționaliștilor și de 
aceea a cerut în comisiunea cenzură- 
toare dietală, care s’a ocupat cu man
datul naționalistului V. Damian, ca 
dl Damian să prezinte comisiei progra
mul seu respective programul parti
dului nostru național.

Așa o batjocurire a liberei con
vingeri politice nu s’a mai pomenit și 
toată lumea stă uimită și așteaptă cu-— 
încordare: unde va eșî această orbie 
și intoleranță șovinistă ? Nu s’a mai 
pomenit caz, ca un deputat ales să-și 
peardă mandatul numai pentrucă cu
prinsul programului seu politic nu e 
pe placul altor partide parlamentare.

E prea comod a te scăpă de con
trari pe această cale, fără să-ți mai iai 
osteneala a combate programul care 
nu-ți place. O astfel de procedură nu 
e nici dreaptă, nici constituțională, nici 
loială.

Ce privește adresa propusă de 
d-voastră cătră dietă, motivarea acest»-, 
adrese e diametral opusă cu însaș 
adresa. Așâ se pare, că orbecați în 
întunerec, nu știți în ce direcție se va 
rezolvă criza și v’ați lăsat ușă deschi 
să, ca să fiți apoi cei dintâi, car. 
să salutați guvernul nou și astfel săjr 
vă puteți susținea — tot pe nedrept—^ 
heghemonia în acest comitat.

Din aceste motive noi nu primim 
adresa cătră dietă, propusă de comite
tul permanent, ci propunem trecerea 
la ordinea zilei.

Dl Alexe Pattyânszky recunoaște, că 
deșî în dietă nu a votat pentru Adresa 



coalițiunei, consimte cu spiritul ce 
transpiră din ea și tocmai de aceea 
sprijinește din partea sa petitul pro
pus de comitetul permanent. Nu vede 
în aceasta nici o contrazicere, ci nu
mai împlinirea unei datorințe patrio
tice.

Reflectând d-lui Brediceanu, de
clară că cunoaște de mult pe dl Bre
diceanu și în tot trecutul acestuia n ' a 
găsit nimic ce ar stă în con
trazicere cu postulatele pa
triotismului.

Dl Brediceanu: Asta va să zică probă 
negativă de patriotism! Nu reflectez 
la asta !

Dl Pattyănszky: Durere însă, că nu 
se poate zice aceasta despre toți Ro
mânii !

Strigăte : Ho ho ! Probe ! Asta-i bă
nuială !

Dl Pattyănszky: Principiul care m’a 
condus în întreaga mea activitate pu
blică a fost să netezim contrastele, să 
stabilim reciproc o bunăînțelegere în
tre Maghiari și Români și respectân- 
du-ne reciproc convingerile și senti
mentele să emulăm întru îndeplinirea 
datorințelor noastre cetățenești.

Strigăte: Fraze! De aceea ai pro
pus revidarea programului cu care a 
fost ales Damian, din punct de ve
dere ... patriotic ! !

Di Pattyănszky: Adevărat că fac 
parte din comisia dietală care cenzu
rează acel mandat, dar actele nu sunt 
încă încheiate și nu mă consider în 
drept a da aici explicări.

Strigăte: Las’ că ne mai întâlnim!
Pattyănszky: Recomand adresa co

mitetului pormanent spre primire.
Congregația primește cu majori

tate proectul de adresă propus de co
mitetul permanent.

Dieta din Budapesta.

După câteva zile de pauză dieta 
și-a reînceput ședințele. în ședința de 
Mercuri (24 Mai n.) Kossuth a prezen
tat o propunere, în senzul căreia roagă 
dieta să creeze tariful vamal au
tonom independent maghiar pe 
baza tarifului vamal autonom al teri
toriului vamal austro-ungar. Tot în 
această ședință dep. Dr. Alex. Si- 
m o n y i - S e m a d a m prezintă o propu
nere privitor la țermurirea emi
grărilor.

în ședința de Joi Kossuth și-a 
motivat propunerea, zicând că țara se 
află acum «de iure» pe baza teritoriu
lui vamal independent și astfel e nece
sar ca să aibă șî un tarif vamal auto
nom maghiar. Din acest motiv trebue 
transformat tariful vamal austro-ungar 
în tarif vamal autonom maghiar.

Dep. Simonyi-Semadâm își moti
vează propunerea despre țermurirea 
emigrărilor. Arată, că dela intra
rea în vigoare a legei de emigrațiune 
emigrațiunea a crescut colosal. Pe când 
mai înainte nu emigrau într’un an mai 
mult de 59.000, în anul acesta au 
emigrat numai în decurs de o luni 
108.000 persoane, așa că ne putem 
așteptă ca pană la finea anului să emi
greze 400.000. Cere ca propunerea sa 
să fie pusă la ordinea zilei.

Premierul Tisza combate aserțiu
nile lui Simonvi-Semadam. Cauza spo- 
rirei emigrărilor nu e legea de emigrare, 
ci situația rea economică. Interesul 
statului este șî acum, ca să micșoreze 
emigrarea și să o controleze.

Propunerea se va predă unei co- 
misiuni spre studiare.

Răsboiul ruso-iaponez.
Svon despre 

înfrângerea Japonezilor.
Biroul Reuter anunță: Vești ne

confirmate susțin, că între flota rusă 
și iaponeză a avut loc luptă spre 
sud dela Formosa și că Iaponezii 
au fost bătuți.

Dela Port-Arthur.
Se anunță ziarului «Daily Tele

graph», că 20 vapoare mari și mici 

dela Port-Arthur au fost ridicate din 
apă și reparate perfect, încât se pot 
folosi. Se crede, că toate năile rusești 
de răsboiu, scufundate la Port-Arthur, 
(chiar șî vasul Sebastopol») vor pu
tea fi reparate deplin și se vor putea 
folosî.

Informatiuni.>

10 Mai. în anul acesta s’a serbat la 
București ziua de 10 Mai cu mare so
lemnitate. S’a celebrat serviciu divin 
solemn prin î. P. S. Sa metropolitul 
primat și î. P. S. Sa metropolitul Mol
dovei, azistați de numeroși preoți. La 
serviciul divin au fost prezenți Regele, 
Regina și întreagă familia regală, apoi 
miniștrii și reprezentanții tuturor au
torităților civile și militare. Regina 
eră îmbrăcată într’un frumos 
costum național. A urmat defila
rea trupelor în fața Regelui și a fami
liei regale. Mai întâiu a defilat ba
talionul școalelor rurale din 
județul Ilfov. Acest batalion format din 
copii dela țeară, în vârstă de 12 — 14 
ani, poartă opinci, ițari, căciuli de do
robanți și puști Mannlicher. Ei pășesc 
voioși și mândri, în ținută uimitoare 
și defilează ca niște vechi soldați pe 
dinaintea Suveranului. Entuziasmul pu
blicului față de acest batalion de șco
lari eră de nedescris. După ameazi a 
avut loc o mare serbare școlară în gră
dina Oismegiu. La serbare au luat parte 
șî principele Carol și principesa Elisa- 
beta. Semi-batalionul de copii a execu
tat mânuirea armelor cu preciziune 
uimitoare. A urmat apoi defilarea tu
turor școalelor. Apoi profesorii și învă
țătorii au ținut discursuri școlarilor, 
arătându-le însemnătatea zilei de 10 
Mai. 3 copii, cari s’au distins în semi- 
batalionul de copii, au primit câte un 
ceasornic de argint din partea Regelui. 
Prefectul județului Ilfov a promis, că 
va face tot posibilul, ca toți copiii din 
școalele rurale din județul Ilfov să fie 
organizați militărește.

Dar p. î. pentru biserică. Maj. Sa Mo
narhul s’a îndurat să trimită prin Ven. 
Conzistoriu din Caransebeș comunei 
bisericești din Macedonia suma de 200 
cor. ajutor pentru procurarea recvizite- 
lor bisericești trebuincioase în locul ce
lor arse împreună cu biserica la anul 
1903. Dl paroh Ioan Tinea din Mace
donia aduce șî pe această cale în nu
mele comunei bisericești gr.-or. române 
din Macedonia mulțumită prea grațio
sului Monarh, rugând pe Atotputerni
cul Dumnezeu ca să-i lungească firul 
vieții cu pace și sănătate încă inulți ani.

lubileul primatelui. Primatele rom. cat. 
al Ungariei Kolos Vaszary și-a ser
bat eri iubileul de 50 ani, de când a 
fost hirotonit întru preot. Din acest 
incident a primit telegrame de felici
tare dela Maj. Sa Regele, dela Papa 
Pius X, dela guvernul țerii, dela min. 
Berzeviczjr, etc.

Emigrarea. Pănă acum au emigrat 
în anul acesta din Europa în America 
peste un milion de oameni. Guvernul 
Statelor-Unite a pornit acțiune ca emi- 
granții să se stabilească mai ales în 
statele agricole sudice.

Deschiderea cablului Constanța-Constan- 
tinopol. Mâne are loc Ia Constanța 
deschiderea cablului Constanța-Con- 
stantinopol în prezența Regelui Carol, 
a familiei regale, a miniștrilor și a 
ambasadorului german și turc.

25 milioane prefăcute în fum. Dela 1 
Ianuarie pănă la 1 April s’au fumat în 
Ungaria tutun, țigări și țigarete în preț 
de 25,767.852 coroane 5 bani, cu 142.183 
cor. 55 bani mai mult decât în acelaș 
restimp al anului trecut.

Princesa Luiza de Koburg a avut mult 
de suferit în viața ei. Ea e fiica rege
lui Belgiei și a fost măritată cu de-a 
sila după principele Filip de Koburg. 
Căsătoria ei a fost foarte nefericită și 
princesa, ca să scape de multele sufe
rințe, a fugit în lume cu locotenen
tul Mattasich. Au fost însă prinși și 
Soarte amară au îndurat de acî îna
inte amândoi. Locotenentul a fost în
chis în temniță, iar principesa Luiza 
a fost pusă sub curatelă și internată 
într’un sanatoriu. în fine locotenentul 
a scăpat și primul lui gând a fost să 

elibereze șî pe principesa din sana
toriu. A pândit momentul potrivit, a 
salvat noaptea pe principesa și au fu
git cu automobilul pănă la Paris. 
Princesa, fiind acum în siguranță, a 
început să lucreze pentru recâștigarea 
tuturor drepturilor sale și pentru scă
parea de sub curatelă. Ea, care a fost 
închisă în sanatoriu sub pretextul, că 
n’are mintea întreagă, a rugat pe cei 
mai distinși medici din Paris să o 
examineze în mod cât se poate de 
conștiențios și să constate de este ea 
cu mintea întreagă sau nu. Luni de 
zile a ținut examinarea și toți medicii 
examinatori au constatat, că principesa 
e pe deplin sănătoasă la creeri și poate 
să-și aranjeze singură afacerile sale. 
Acum probabil principesa va reuși ca 
să scape de sub curatelă. Cât de sbu- 
ciumată a fost pănă acum viața prin
cipesei Luiza, se vede de acolo, că în 
total 14 medici au vizitat-o, ca să afle 
de e principesa cu mintea întreagă 
sau nu și abia acum s’a constatat 
adevărul: principesa nu e bolnavă la 
creeri. Principele de Koburg, aflând 
rezultatul la care au ajuns medicii pa- 
risieni, a declarat, că va intenta proces 
de divorț contra principesei.

Leac contra tusei măgărești. Medicul 
italian Dr. Giovanni Ferrari din 
Udine a descoperit serum-ul tusei mă
gărești, care chinue și omoară așa de 
mult copiii. Dr. Ferrari susține, că prin 
serum-ul seu se poate vindecă în 3—8 
zile tusa măgărească. El a aplicat în 50 
cazuri serumul seu și totdeauna cu 
succes deplin.

Revoluția în Rusia. Mercuri după 
ameazi a fost ucis prin o bombă de 
dinamită guvernorul din Baku, princi
pele Nakasidze. Deodată cu acesta 
a fost ucis șl un ofițer de Cazaci, care 
treceâ din întâmplare chiar atunci pe 
la locul exploziei. Se știe, că în timpul 
recent s’a întâmplat în Baku măcel 
înfricoșat. Sute de Armeni, bărbați, 
femei, copii au fost uciși în fața poli
ției și armatei, care n’a voit să inter
vină. Trei zile a durat măcelul. Ar
menii din Caucaz au ajuns la convin
gerea, că măcelul a fost organizat cu 
intențiune de guvernorul din Baku și 
astfel l-au condamnat la moarte. I-au 
șî comunicat de 2 ori sentința, iar 
acum sentința fu executată. — La 
Varșovia s’au întâmplat Mercuri bătăi 
sângeroase între muncitorii ovrei și 
muncitorii creștini. Două-zeci au fost 
uciși și foarte mulți răniți.

Catastrofe mari în Rusia. La 24 Mai 
a ars jumătate din orașul Alatyr 
(guvernamentul Simbirsk). Cu o zi 
mai înainte a derailat în apropiere de 
Losotvaja (guvernamentul Charkow) 
un tren. 25 vagoane s’au sfărimat. 
Mulți călători au murit și șî mai mulți 
au fost răniți.

Execuarea ucigașului marelui duce 
Sergius. Marți dimineața a fost executat 
prin ștreang Kalajew, care a ucis la 
Moscva prin o bombă de dinamită pe 
marele duce Sergius, unchiul Țarului. 
Pănă la ultimul moment condamnatul 
a manifestat liniște eroică. înainte de 
a fi spânzurat a strigat cu voce tare, 
că n’a cerut grație și moare bucuros 
și fericit, pentrucă și-a împlinit bine 
și cinstit datorința.

Turburările din Macedonia. La 24 Mai 
a avut loc la mănăstirea Atanasie, 
aproape de Salonichi, luptă între trupe 
turcești și o bandă de revoluționari 
greci. Banda a lăsat pe câmpul de 
luptă 25 morți, între cari se află șî 
comandantul bandei, A f o t i s din Creta.

Un «artist» în flămânzire. La Viena 
se află un italian cu numele Sacco, 
care s’a rămășit, că nu mănâncă nimic 
21 zile. Mercuri seara a mâncat bine, 
apoi l-au închis într’o cameră de sticlă, 
în care nimenea nu poate întră și din 
care Sacco nu poate eșî. Aici trebue 
să stea Sacco nemâncat 21 zile. în 
acest timp de foame el trăește numai 
cu apă minerală.

Spaima lupilor. Nu știm, dacă e ade
vărat ce spunem mai la vale, dar la 
tot cazul e interesant. Ziarului «B. H.» 
i-se scrie din Bistrița, că în munții 
Bârgăului trăește un țăran român cu 
numele Mihail Boz ga, care de 20 ani 
în fiecare primăvară cutrieră munții, 
caută culcușurile lupilor și prinde puii 
de lup. Cu totul a prins pănă acum 

280 pui de lup. Deunăzi acest român 
înd-răsneț a fost pe muntele Piatra 
după pui de lup. Pe drum s’a abătut 
într’o cârciumă să se întărească cu pu
țin vinars. Aici ciobanii l-au îmbiat cu 
beutură și l-au întrebat: - Spune-ne, 
bade, ce faci dacă te întâlnești cu lu
poaica ? — Nimic, stau pe pace și li
niștit, ca acum. — Dar ai cel puțin vre-o 
armă la d-ta ? — Uitați-vă în traista 
mea ! Păstorii au vizitat traista omului, 
dar n’au găsit decât un băț de alun. 
Plini de curiozitate 3 din ciobanii mai 
voinici au mers cu Bozga în munți, ca să 
vadă cum prinde puii de lup. Ciobanii 
s’au ascuns într’o peșteră și de acolo 
au putut observă totul. Românașul 
Bozga a dat de cuibul lupilor într’o 
scorbură de copac. Erau 2 pui. Bozga 
a vârît mâna și a scos puii de i-a bă
gat în traistă. De-odată se apropie lu
poaica urlând înfiorător. Ciobanilor din 
peșteră le înghețase sângele, de frică. 
Bozga însă și-a făcut liniștit cruce și 
așteptă să vie lupoaica. Când lupoaica 
mai aveă o săritură pănă la om, Bozga 
s’a ridicat repede în picioare (pănă 
acum stătuse plecat pe cuib) și a privit 
țintă la lupoaică în ochi, fără să zică 
nici o vorbă. în acest moment lupoaica 
încă s’a o.»rit în loc. Apoi feara turbată 
s’a întors îndărăt și a luat-o repede la 
fugă. Ciobanii, cari erau martori la 
această scenă teribilă, zic că Bozga are 
putere supraomenească, prin care vră
jește lupii.

VARIETĂȚI.»
Flotele de răsboiu a le puterilor 

mari. în parlamentul englez s’a pre
zentat de curând deputaților raport 
despre starea actuală a flotelor de răs
boiu, pentru a se demonstra, că — în 
butul înarmărilor colosale ale statelor 
mari — Anglia le întrece totuși pe toate, 
în Anglia s’a dat în ultimii ani lozinca, 
că flota engleză trebue sa fie mai mare 
decât flotele altor 2 puteri mari laolaltă. 
Și în adevăr: Anglia posede azi 178 
vase de răsboiu, Francia 93, Statele- 
Unite 75, Germania 69 și Rusia 44. 
Francia și America au deci numai 168 
vase de răsboiu față de 178 vase ale 
Angliei. în privința vaselor de răsboiu 
de clasa I este raportul șî mai favora
bil pentru Anglia, anume Anglia are 
50 vase de I clasă, America 25 Germa
nia 22, Francia 17 și Rusia 13.

Populațiunea Belgiei. Conform 
numărătoarei de popor terminate la 
31 Decembrie 1904, Belgia are 7,074.000 
locuitori. în 1890 populațiunea Belgiei 
eră de 6,069,321 locuitori. Astfel în 14 
ani s’a sporit populațiunea Belgiei cu 
1 milion de suflete.

Cursul pie1țel Lugo fi
]•
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Grâu prima calitate 90 16 40
» de mijloc 85 — —

Săcară prima calitate 80 14 60
» de mijloc 75 14 _

Orz 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 —
» nou . 10 — —

Făină 0. . . . 75 27 60
> prima . 72 26 80
» albă 70 25 80
» brună . 68 25 40

Orez .... 1- 40 —
Gris .... 80 32 -
Arpăcaș 70 36 —
Mazăre 90 40 —
Linte .... 85 60 —
Fasole 80 34 -
Mălaiu mărunt 70 — —
Cartofi — 9 —
Fân prima calitate . — 10 —

» de mijloc 9 —
Paie .... — -
Stejar — 6 20
Cărbuni de peatră .

> de Petroșeni
— 4 40
— 4 —

Oloiu de rapiță — 80 —
Lumini de stearină — 80 —

> topite . — — —.
Săpun - 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

. . . II. » — 1 12
Unsoare de porc — 1 60
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar — 92 —
Vin .... — 80 —
Spirt I. — 15 —

« II. 14
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Arveresi hirdetmeny.
A lUgosi kir. tbrvenyszek mint telek- i 

».ny .i hatosag kozhirre teszi, hogy Dr. 
Dobrin Gyorgy tigyved lugosi lakos vegre- 
najtatonak ifj. Jaritz Nândor lugosi lakos 
vegrenajtâst szenvedo elleni 300 kor. toke, ' 
94 kor. per es vegrehajtâsi mâr megâllapi- ■ 

e- ezennel 16 kor. 60 fill, megâllapitott 
ar.eres keresi valamint a meg fel merii 1 endo 
âc.’.-egek behajtâsa vegett, tovâbbâ ugyan- 
csak nevezett vegrehajtato 12 kor. 30 filler/ 
s'ernheim Jeno 200 kor. toke s jar. ugy, 
Mayer Kâroly 261 kor. 72 fill, toke s jar.-I 
bol âllo kbvetelesenek is vegrehajtâsi uton 
vald behajtâsa vegett ifj. Jaritz Nândor 
vegrehajtâst szenvedonek a lugosi kir. tor- 
ve yszek mint telekkonyvi hatosâg terii- 
letehez tartozo Nemet Lugos kozsegi 667. 
sz. tjkvben A. I. I—2. sorszâm alaft felvett 
ingatlant 2433 kor. es A II. 1—6. sorsz. in- 
gatlant 98 kor. kikiâltâsi ârban egeszben 
es kiildn az egyidejuleg kibocsâjtott ârve- 
resi feltetelek ertelmeben osszesen 2531 kor. 
kikiâltâsi ârban az

1905. evi jul. ho 28.-ân d. u. 3 orakor

A X
Cofetăria fXina

Î n

eagiuBa deosebii de favorabila I!
: lunilor de vară pretiurile în m-^

Dantele, stofe de dantele, broderii pentru rufe, corsete și bluze însemn,‘t. anume.

pentru-că vânzarea acestor articoli o sistăm CU totul.

costă 
costă 
costă

8
16
24

bani 
bani 
bani 
28 bani.

I I
a tkvi hatosâg hivatalos helyisegeben meg- 
tartando nyilvânos ârveresen a legtobbet 
igeronek sztikseg eseten a kikiâltâsi âron 
aiul is elfogja adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bâuat- 
penziil az iugatlanok kikiâltâsi ârânak 20° 0 
keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikiildolt kezehez letenni, avagy az 
annak elozetes biroi letetbe helyezeset ta- 
nu8itb szabâlysz. elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vetelâr ‘4 reszet azi 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol sză-1 
mitott 30 nap alatt, a mâsodik ', reszet 
ugyanazon napi bl szămitott 60 nap alatt,: 
a harmadik ’/, reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tando 90 nap alatt, es az ârveres napjâtol 
jâro 5% kamataival szabâlyszerii leteti 
kerveny mellett a lugosi kir. âllampenztâr 
mint biroi leteti penzt.ârba befizetni.

A bânatpenz az utolsd reszletbe fog I 
beszâmittatni. <}

A megâllapitott ârveresi felteteleket a : 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hatosâg-; 
nâl, ugyszinten Lugos vâros tanâcsănâl' 
vagy al.................

Az elrendalt ârverest a fobetetiil szol- 
gâlo Nemet Lugos kozsegi 667. szâmu 
telekjegyzokony v C. lapjân feljegyezni 
rendeli.

1 tăietură Înghețată
2 tăieturi înghețată
3 tăieturi înghețată 
I pahar cafea înghețată costă

Cumpărându-se odată 10 înghe
țate sau cafele înghețate se dă 
a unsprezecea (11 a) gratuit 
rabat.

Prăjituri cari au costat până
Lugojul german. Strada Regală. Vis-â-vis de otelul «Regele Ungariei» acum 10 banț He reduc la 8 ham.

Nr. 95 6-3). cari au costat 12 bani se reduc 1a
-------------------------------- -------------------- ------ ------ ----- ——------------- — 10

Cel mai 
hun 

cosmetic!

lui

indispe n- 
zabii 

pentru 
dame !

1

Pudră-

I

I

Aceasta 
pomadă de 
obraz, renumită 
delătură pistrui, alu
nele (pete de ficat), sgră- 
bnrițe, mftncărimi și alte necu
rățenii de piele, ba și creț.', bubulițo. 
face fața albă, delicată, tină și fragedă 
Prețul ; Flacon mare 2 cor., mic 1 cor., 
Margareta (în 3 colori) 1 cor. 20 bani, Săpun- 
Margareta 70 bani, Pastă de dinți Margareta 1 cor.. 
Apă p. obraz Margareta 1 cor. Prin postă
cu rambursa sau după trimiterea înainte a suinei expedează

KELEMEN de FOLDES, farmacist, Arad.

Frumseța femeei 
se poate câștigă, perfecționa și susținea prin 

mai excelentă și cea mai sigură, 
chemic curată, neoonținând nici ar

gint viu (hidrargir) nici plumb, 
de tot inofenzivă, de căpătat 

în ori-ce farmacie, dro- 
guerie și parfumerie

Efect minunat 
grabnic

— și sigur. -

Scutita prin lege.
Feriți-vă de 
imitațiuni.

Nr.

^SZlIlten nugos varos taUBCMlidl
biroi kikiildottnel megtekinthetbk. | Depozit principal în Lugoj: I. Huczik & Comp, drog., Ferd. Rieger, Lud. Vertes.

bani.
Recoraa dându-mă binevoitoru- 
sprijin al onoratului public 

semnez cu distinsă stimă 

Carol Kina 
cofetar — Lugojul român.

sz.
kig. 1905.

&firdetmeny.

Bilz NaturheilbuchLugoson, 1905. evi mâj. ho 15-en.

Nr. 107(1 — 1)

Lugoson 1905. evi mâj. hO 24-en.

*-■------

Bagyik
kir. tszeki

JxzfaxsoNzszlxsr. s. k.
P. 17 (3—2) polgârmester .

Cereți prospecte gratuite și franco, 
deia Reprezentantul general: 

^Reformschriftsteller^" 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

Solviri în
— rate — 
se admit.

casă, infalibil și 
să nu lipsească 
care se cetește

Red. (15 12.)

6

.patentat—

de autoritățile publice s^,

‘J? se poate căpătă sg

în cantități mici și mari gg
Reclama

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Cântări poporale și Motto-uri

.zf\.nton. ZZa/berelim
Nr. 10 (X 89f

------ Lugojul-român -

Mijloc excelent și sigur cfg, 

pentru combaterea incendiilor

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 ainin'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 î 
mijloc contra incendiilor bântnit.oare.

Se recomandă fiecăruia a cumpără * 
acest prav. Despre modul de folosire se 1 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare • 
amintit mai sus. !

Cel mai excelent sfetnic în toate 
c-zurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de 
practic. Cartea aceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

Piețul opului în ediția 
de 1 volum cor 19'20 bani.

Prețui în ediția de 3 
volume cor. 30 —

jtovUde âivxv JBanat

es a kdrdeses alaplajstrom 
ăltal betekintheto, es hogy 

alkalmas egyennek kihagvăsa 
nem alkalmasnak bojegyzese 

, a fenti 15 nap alatt bărki 
valamint hogy

Ezennel kozhirre tdtetik. hogy 
az 1906-ik evre osszeâllitott eskudt- 
kepes egyenek alaplajstroma folvo 
evi Junius h6 1-tol kezdve 15 napon 
ât Balogh Lâszl6 vârosi tanăcsos- 
nak irddâjâban kozszemlere kiteve 
van, 
bărki 
akâr ;J

. akâr
' miatt,
| lelszolalhat, valamint hogy a fel- 
|szâl.ilâsokra, melyek a ferit emlitett 
țirodâban ugyancsak kozszemlâre 
kiteve lesznek, tovăbbi 8 nap alatt. 
bărki âszreveteleket tehet.

A felszâlarnlâsokat es az eszre- 
veteleket alâlirott polgârmesternel 
kell irâsban benyujtani vagy szO- 
val eloterjeszteni.

din compozițiunile d-lui loan Vidu și alții.
I

i
I

Culese de Nicolae Jugănaru.
Prețul 20 bani plus porto postai.

Se află de vânzare la Redacția «Drapelul» în Lugoj și la librării. 

I Red. (x—2)
, 1 ’

Reclama stabilă, afectuoasă și I 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afacri comerciale. Cum. unde 
și când poți publică anunțuri mai cu 
efecfij mai bine și mai eftin, te poți 
inforfnă 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.

Red (x — 9,

Tipografia Carol Traunfellner,


