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Dezastrul Rusiei în Extremul 
Orient ne învață să apreciem tot 
mai mult însemnătatea ce o are 
conducerea unui stat pe baze 
emanate din voința poporului.

Rusia mare,— cu populațiune de 
peste 120 milioane, cu teritoriu 
fără sfârșit, cu armată și bise
rică ascultătoare unui singur cap 

glumesc, voinței împărătești a Țaru
lui, —■ părea înaintea răsboiului, că 
se învârte într’o armonie perfectă. 

Doritorii de libertate, de adevăr, 
de control public au fost stigmati
zați de niște scelerați. pe cari cu 
cnuta sau Siberia i-ai putut vindecă 
de fantazia lor bolnăvicioasă.

Sigur pe tronul seu câștigat din 
însăși orânduiala lui Dumnezeu. 
Țarul propoveduiâ pacea nn i ver- 
sală și dezarmarea, ca eliberând 
astfel statele de sarcina militarismu
lui să aibă la dispoziție mijloacele 
de a ferici popoarele.

Aspirațiunile rusești de o lăcomie 
fără capăt și speculațiunile sfetnici
lor împărătești au provocat răsboiul 
din Extremul Orient. La porunca 
împărătească răspunsul a fost o 

j mobilizare plină de pedeci, dezertări 
cu miile, grevă și revoluție în toate 
centrele, dezastru pe câmp, dezastru 
pe mare.

Și cine sunt învingătorii? Uu 
popor, despre care se vorbiâ mai 
mult în glumă, dacă ar fi îndrăsnit 
cineva să presupună, că ar ajunge 
la răsboiu cu Rusia, colosul alb. 
care a amenințat deodată Europa și 
Asia. învingător este acel popor i:. lu
citor,care’și manifestăîntr’un regim 
constituțional democratic 
voința sa, care știe pentru ce este 
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între Francia și Italia, la țermul 
Mării Mediterane, se află o țeară mică, 
foarte mică : principatul Monaco. Acea
stă țeară are mai puțini locuitori decât 
un sat mai mare, cu totul vre-o 6000 
suflete, și are așa de puțin pământ, 
încât nu se ajunge pe fiecare locuitor 
nici un jugher. Dar cu toate acestea 
țeara are domnitor adevărat. Acest 
domnitor are cetate, sfetnici și miniștri, 
are episcop și generali, ba șî armată.... 
a avut.

Armată mititică, 60 oameni, dar 
totuși eră armată, ori cât de mică a 
fost. Venite avea puține principatul, 

-principele pune șl el contribuție pe 
tutun, pe vin, pe rachiu, ca șl alții; 
impune șî dare de venit; dar în Mo
naco înzadar fumează și beau mult 
cetățenii, dacă sunt așa de puțini; 
și principele nu s’ar puteâ susținea pe 
sine, pe lacheii și pe miniștrii sei, dacă 
n’ar avea un isvor special de venit. 
Acest venit special se adună din banca 

deslipit de familia și ocupațiunea 
sa. ca să’și sacrifice viața pentru o 
cauză, cu care se identifică întru 
toate, peutrucâ e convins, că statul, 
al cărui membru este și el, este 
condus de astfel de bărbați, cari 
sprijinesc toate aspirațiunile popo
rului supus acestei stăpâniri.

Regulamentele militai e de până 
acum pornesc dela presupunerea, că 
toate se execută în răsboiu ca și 
un marș de paradă la o defilare. 
Că oare se identifică luptătorul, 
părintele de familie chemat la arme, 
cu scopul răsboiului. pare a fi indi
ferent. Glonțul și spânznrătoarea 
an să supr me cea mai mică nesu
punere sau șovăire.

Răsboiul actual a demonstrat 
mai bine, că teoria ascultării 
oarbe își are margin ele sale, 
și închipuirea, că poți duce mili
oane în luptă ca și niște animale 
la abator, tară să pornească ideea 
răsboiului din convingerea mas- 
selor. — a dat cu totul faliment.

Rusia, puterea mare și cea mai 
temută. în momentul când a voit 
să-și arate în practică puterea, s’a 
prezentat ca și un organism în 
descompunere, a cărui formă 
mai e susținută numai prin înveliș 
artificial.

Mai mult decât dezastrul mili
tar, este dezastrul ce-1 sufere s i s 
temui despotic corupt al ab
solutismului birocrat rusesc. 
O reculegere din situația actuală 
nu se poate închipui, decât prin o 
schimbare în întreg sistemul 
de gu verna m e nL

Și Monarhia noastră a dat slabe 
probe de putere. în secolul trecut, 
de câte ori sa încercat să pășea
scă ca putere mare în vre-o con- 
de joc, din așa numita ruletă. Oamenii 
joacă, mai câștigă, mai perd, arendașul 
însă totdeauna își ia partea. Și aren
dașul plătește din câștig sumă enormă 
principelui. De aceea plătește așa de 
colosal de mult, pentrucă o astfel de 
bancă de joc se află acum numai una 
singură în Europa. Mai înainte erau 
șî în micile principate germane, dar 
aceste au fost sistate acum 10 ani. 
Le-au sistat pentrucă banca de joc e 
isvorul multor nefericiri. Ori cine, care 
merge acolo, începe să joace, și joacă 
nebunește, își perde tot ce are, ba 
chiar șî averea altuia o perde, apoi în 
supărarea sa se aruncă în apă de se 
înneacă, sau se împușcă. Germanii au 
sistat deci această rușine, au interzis 
micilor duci ca să țină bancă; dar 
principelui de Monaco nu-i poruncește 
nimeni. Și astfel numai el singur mai 
are acum bancă de joc.

De atunci încoace fiecare jucător 
se duce la el, perde la el și el bagă 
câștigul în buzunar. Din munca cin
stită a mânilor nu se pot zidî astfel 
de palate de peatră. Principele de Mo
naco știe, că întreprinderea lui e jos
nică, dar ce să facă? Șî el trebue să 
trăească. Și din tutun și rachiu nu 
prea poate trăi. Dar așa trăește prin
cipele, trăește și stăpânește, strânge 
bani grămadă și a introdus la curtea 
sa toate moravurile și obiceiurile ade- 
văraților regi mari. 

flagrațiune. Gloria imperială, care 
a alungat pe Turci dela Dunărea 
de mijloc și a recâștigat cu arma 
țerile ajunse sub semilună, a apus 
de-odată cu încetarea pericolului 
musulman. Spiritul lui Eugen de 
Savoya s’a conservat în armata 
vulturului cu două capete, însă s’a 
dovedit prea slab față de vulturul 
lui Napoleon, care a purtat — pe 
uude ajungea — pe aripile sale 
ideile inarei revolutiuni franceze.o

Reacțiunea dela începutul seco
lului trecut a susținut în armată 
principiile vechi. însă în 1848 s’a 
văzut incapabilă față de insurecți- 
unea ungară. De Solferino, Konig- 
grâtz sunt legate cele din urmă 
amintiri de răsboiu.

De atunci avem 3 armate. Spi
ritul lor însă nu diferă mult unul 
de altul. în răsboiu devin iarăși 
una. Oare iarăși o armată ca la 
Solferino sau iarăși vor învia eroii 
din luptele în contra Turcilor ?

în dieta maghiară majoritatea 
susțină că introducerea co
rn a n d e i maghiare e singura 
condițiune, ca să aibă Ungaria, — 
făcând abstracție dela situațiunea 
celeilalte părți a Monarhiei, — o 
armată care să garanteze poziția 
de putere mare a Monarhiei. Și de 
ce comanda maghiară? Pentru ca 
soldatul să poată fi influințat și 
însuflețit mai direct. Așă moti
vează majoritatea coaliată. Dar ar
mata Ungariei nu este formată nu
mai din Maghiari. Ca să ajungi la 
acest scop, trebue maghiarizat pe 
toate căile, cu toate mijloacele, și 
chiar dreptul să fie pus astfel în 
practică, ca rezoanele maghia
rizării să fie mai presus de
cât rezoanele de drept. Ast-

Se încoronează, arangeazâ proce
siune, împarte favoruri, execută, agra- 
țiază, ține ședințe de consiliu, are legi 
și tribunale. Toate se îndeplinesc așă 
ca la adevărații regi. Dar numai în 
mic.

în acest mic cuib s’a întâmplat 
acum câțiva ani un omor. Poporul 
țerii e pacinic, mai înainte nu s’a în
tâmplat acolo astfel de crimă. Au 
compus momentan un tribunal și au 
început să judece în toată regula. Au 
fost acolo judecători, procurori de 
stat, jurați și advocați apărători. Au 
enunțat șî sentință; sentința a pretins 
decapitarea criminalului. Bine. Au în- 
eunoștiințat pe principele. Principele a 
cetit sentința și a aprobat-o. Deci va 
avea loc executare. Numai cât asta nu 
merge așă de ușor. în principat nu se 
află nici ghilotină, nici călău. Miniștrii 
și-au spart capul și în fine au hotărît, 
ca să roage pe guvernul francez: fi-va 
așă de bun să le împrumute pe scurt 
timp o ghilotină și un călău? Și cât 
ar costă acest împrumut? în acest 
senz au scris la guvernul din Francia. 
Peste 8 zile a venit răspunsul: Bucu
ros trimit mașina și pe călăul; cheltu- 
elile nu’s mai mari decât 16000 franci.

Au raportat principelui. Acesta a 
stat mult pe gânduri: 16000 franci! 
Viața ticălosului condamnat n’are atâta 
preț. Nu s’ar puteâ mai eftin ? 16000 
de franci! Dar asta îngreunează pe 

fel susține, vorbește, scrie baronul 
Bânffy. Dânsul reclamă contopirea 
tuturor popoarelor din Ungaria în 
poporul maghiar. Cere deci nimi
cirea, dispariția limbei noastre, a 
popoarelor nemaghiare, și pentru 
dânsul nu se găsește procuror.

Cu astfel de mijloace drastice 
trebue să elupți fericirea Ungariei. 
Cam același mijloc, precum în state 
catolice după reformațiune se per
mitea «liberul cult» și protestan
ților, însă serviciul divin protestant 
trebuia ținut într’un timp când nu 
se ținea cel catolic, copiii prote
stanți trebuiau să învețe și cate
hismul catolic, cununiile se strigau 
și în biserica catolică etc. etc., 
lucru care se întâmplă invers în 
multe state protestante.

Monarhia noastră într’adevâr 
poate avea aspirațiune de putere 
mare. Ca să ajungă însă de fapt 
la forța armată, la care poate 
contă sub toate împrejurările, tre
bue asigurată liniștea internă pe 
baza principiilor, cari stăpânesc azi 
lumea. Fără rezolvarea aspirațiu- 
nilor de limbă, naționale, într’un 
mod echitabil, ca popoarele din- 
prejurul Monarhiei să vadă în țe
rile dominate de Habsburgi desvol- 
tarea normală a tuturor popoarelor, 
— cu aspirațiunile naționale sa
tisfăcute,— nu se va naște spirit 
centripetal, bunăoară ca cel el
vețian sau belgian.

Tendențe de germanizare, ca 
sub absolutismul din anii 1850, sau 
fantazii de maghiarizare cum re
comandă puțin înțelepții politiciani 
de reclam de azi, pot avea numai 
efectul, ca la grele încercări, de 
cari nici un stat nu este cruțat, să 
ne aflăm iarăși în situațiuni ca și 
la Solferino sau Koniggrâtz.

fiecare locuitor cu peste 2 franci con
tribuție nouă. Locuitorii nu vor puteâ 
suportă această nouă sarcină. Proba
bil se șî revoltă !

Au convocat adunare: cum ar pu
teâ rezolvă afacerea ? Au hotărît, ca 
tot în această chestiune să se adreseze 
la regele italian. Guvernul francez e 
republican, nu stimează pe regi; dar 
regele Italiei e totuși de o pănură cu 
el, deci cu acela poți vorbî, acela de 
sigur va lăsă mai eftin. I-au scris și 
în curând a venit răspunsul. Guver
nul italian (pe atunci există încă în 
Italia pedeapsa de moarte) a răspuns: 
Cu cea mai mare plăcere trimite ma
șina și călăul. Spesele, toate laolaltă, 
socotind șî transportarea, fac 12000 
franci. — Asta a fost mai eftin, dar 
totuși încă scump. Nici atâta nu plă
tește mizerabilul criminal. încă tot 2 
franci se veniâ pe fiecare locuitor.

Din nou au convocat adunare. 
S’au sfătuit, au discutat afacerea din 
toate punctele de vedere : cum s’ar 
puteâ face mai eftin ? Probabil un sol
dat i-ar puteâ tăia simplu capul. Doar 
în răsboiu soldatul șî așâ ucide, asta 
e meseria ce o a învățat.

Generalul a vorbit cu soldații: n’ar 
vreâ vre-unul din ei să îndeplinească 
acest lucru? Dar nici unul n’a avut 
poftă. Ei au zis: Nu! nu ne pricepem 
la asta, asta n’am învățat-o. Ce va fi 
acum? Din nou s’au sfătuit, au convo-
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Mandatul premierului Tisza. Pertrac
tarea petiției date la Curie de cătră 
aderenții contelui Iuliu Andrâssy con
tra fandatului de deputat al ministru
lui president Tisza, ales în cercul cen
tral al Budapestei, s’a terminat în 
favorul lui Tisza. Curia a respins 
petiția și a judecat pe petenți să plă
tească 5000 coroane lui Tisza și 5000 
coroane alegătorilor cari au apărat 
alegerea. Mai departe Tisza are să 
plătească apărătorului seu Dr. Filip 
Dar vai 5000 coroane, apărătorul ale- 
gerei Dr. Lud. Ragâlyi are să pri
mească dela mandatarii sei 5000 co
roane, ear reprezentantul petenților 
Dr. Alex. Frivaldszky are să pri
mească dela petenți 5000 coroane. Mo
tivul principal, pe baza căruia a res
pins Curia petiția, este, că renumita 
cină din 19 Ianuarie nu s’a dat alegă
torilor pentru a-i atrage pe partea lui 
Tisza și de altfel nu se poate presu
pune, că cina aceea a influințat con
vingerea politică a alegătorilor, chiar 
nici a celor mai săraci.

Dieta din Budapesta.
în ședința de Vineri a ținut un 

mare discurs pentru tariful vamal 
autonom maghiar contele Arved 
Teleki. Acesta susține, că teritoriul 
vamal independent maghiar ar 
fi foarte favorabil țerii, pentrucă ime
diat s’ar desvoltâ enorm industria un
gară și prin aceasta ar încetă șî 
emigrările în massă, având cetă
țenii săraci destul teren de muncă și 
de câștig în patrie. Cât de pernicioasă 
pentru țeară e comuniunea vamală cu 
Austria, se vede șl de acolo, că «noi 
exportăm în Austria numai 18°0 a 
productelor noastre cele agrare, pe 
când Austria exportează la noi 40°jo a 
productelor sale de industrie textilă». 
Independența economică e de o însem
nătate așâ de mare, încât «foarte greu 
pot constată, că oare ce e de mai 
mare folos: validitarea limbei maghiare 
în armată sau independența economică?» 
Din partea sa, contele Arved Teleki 
dorește realizarea uniunei perso
nale cu Austria, în locul transacției 
din 1867, iar primul pas spre uniunea 
personală e separațiunea economică, 
eliberarea de sub jugul economic au
striac. Contele Teleki află necesare 
următoarele reforme economice: r e- 
ducerea progresivă a dărilor 
directe, fixarea minimului de 
existență, executarea proectului de 
colonizare al lui Darânyi și altele.

Desbaterea se închide. Dieta pri
mește cu mare majoritate propunerea 
lui Kossuth despre tariful vamal auto
nom maghiar.

cat adunare, comisie, subcomisie și au 
deliberat mai departe. Cineva a zis: 
pedeapsa de moarte trebue schimbată 
în temniță pe viață. în modul 'acesta 
șl principele își exercitează dreptul seu 
de agrațiare și șî cheltuelile sunt mai 
mici. Principele s’a învoit și chestiunea 
a fost rezolvată. Numai cât acum alt 
năcaz. Nu există în principat nici tem
niță specială, în care ar fi putut închide 
pe cineva pentru toată viața. Se află 
câte o carceră mică, în care închideau 
pe vre-unul pentru scurt timp, dar tem
niță solidă, pentru a trăi în ea pănă 
la moarte, — nu eră. în fine totuși au 
aflat un loc. Pe mizerabilul l-au închis, 
înaintea lui au pus o sentinelă.

Sentinela sta de pază și în fiecare 
zi la ameazi aducea criminalului prânz 
din bucătăria cetății. Așâ a petrecut 
criminalul 6 luni... un an întreg. La 
finea anului principele a cenzurat chel
tuelile și venitele principatului și a 
aflat la cheltueli o nouă poziție: susți
nerea criminalului. Și poziția nu eră 
mică.

Sentinelă separată și previziunea 
întreagă! Pe an făcea 600 franci. Și, 
afară de asta, ticălosul eră sănătos ca 
mărul; e în stare să mai trăească 50 
ani! E ușor de socotit ce cheltueală 
mare va fi cu el. Sumă enormă. Ei, 
asta nu mai merge! Principele a che
mat la sine pe miniștrii.

— Gândiți-vă, cum am putea eșî 
mai eftin la cale cu acest piizerabil!

Se continuă apoi desbaterea adre
sei comitatului H e v e s. Dep. loan 
Hock constată, că e în pericol consti
tuția. Acum însă poporul însuși ar 
trebui să sară în ajutor pentru apă
rarea constituției periclitate. Dar 
cum va apără poporul constituția, 
când massele mari ale cetățenilor n’au 
drept de alegător? E deci necesară 
lărgirea dreptului electoral 
în cerc cât mai extins, ca să nu se 
întâmple șî la noi, ca în Franța pe 
timpul lui Napoleon, când muncitorii 
învitați din partea deputaților să le 
vină în ajutor pentru salvarea consti
tuției au zis în bătae de joc: «Nu ne 
vom riscă viața pentru diurnele voa
stre».

Dep. socialist Wilhelm MezSfi: 
Trăească sufragiul universal și secret!

Dep. Nicolae Bartha: Vorbă de 
măgar!

Dep. socialist Mezofi: Aceea nu 
poate fi vorbă de măgar, când 
cineva vrea, ca aceia, cari își 
jertfesc sângele și banii pen
tru țeară, să aibă șî drepturi.

Dep. Hock își continuă discursul. 
Susține, că Austria nu va mai există 
mult timp și atunci unicul razim 
al dinastiei poate fi și va fi 
numai Ungaria. Dinastici trebue 
să se contopească cu națiunea, 
precum s’a contopit cu națiunea dom
nitorul din România, cel din Bulgaria 
și cel din Grecia. Așâ ar trebui să 
facă șî Habsburgii.

în ședința de Sâmbătă Francisc 
Kossuth a făcut în numele partidu
lui seu declarațiunea, că partidul in- 
dependist — în scopul potențării puterii 
de rezistență a națiunei — a luat în 
programul seu ca punct cardinal su
fragiul universal și ține șî mai 
departe neclintit și necondiționat la 
acest punct de vedere principial.

S’a continuat apoi desbaterea adre
sei comitatului Heves.

bucovina.
Miercuri noaptea spre Joi s’a în

cheiat sesiunea dietei Bucovinene cu 
o ședință memorabilă, în care au eșit 
Românii biruitori pe întreaga 
linie. A fost așâ zicând proba de 
foc a nou cimentatului partid 
național român.

Ședința s’a început Mercuri (31 
Mai) la orele 97, n. a. și a ținut — cu 
o întrerupere de 2 ore — pănă noaptea 
la orele 2.

Rămășițele însoțirii liberale au în
cercat un mare asalt asupra Români
lor, în deosebi asupra foștilor lor aliați 
conduși de Dr. Aurel Onciul, dar asal
tul s’a dat în vânt. Ca rezultat se 
poate consideră cel mult o șî mai in-

Miniștrii și-au spart mult capul. 
Unul a zis: Domnilor, eu cred că sen
tinela am puteă-o delăturâ.

Altul a zis: Bine, dar atunci con
damnatul dezertează.

— Las să dezerteze!
Au raportat principelui. S’a învoit. 

Au destituit sentinela. Apoi au luat 
sama, că ce se va întâmplă? Și iată: 
Când a venit vremea mâncării, robul 
a eșit, a căutat sentinela, n’a aflat-o și 
a mers în bucătărie să’și aducă prânzul. 
A doua zi s’a întâmplat întocmai. A 
eșit din chilia sa, dar nu ca să fugă, 
ci ca să’și aducă prânzul. Ce să facă 
acum? Din nou și-au spart capul. Tre
bue să-i spunem criminalului verde în 
față, că n'avem lipsă de el. Să meargă 
la dracu. Așâ va fi bine. Ministrul de 
justiție îl cheamă la sine și-i spune:

— De ce nu te duci d-ta ? Nici n’are 
cine să te păzească. Poți merge unde 
vreai. Principelui nu-i pasă de tine.

— Principelui nu-i pasă, se poate, 
— răspunde condamnatul — dar eu nu 
mă pot duce nicăiri. Unde să mă duc? 
Voi rn’ați timbrat cu judecata, acum nici 
dracu nu mă mai primește, sunt exchis 
din societatea oamenilor. V’ați bătut joc 
de mine. Asta nu-i cu cale. M’ați con
damnat la moarte. Bine. Dar ar fi tre
buit să mă șî executați, — dar asta 
n’ați făcut-o. Asta-i una. Mie nu’mi pasă. 
După aceea m’ați condamnat la temniță 
pe viață, ați pus sentinelă lângă mine, 
ca să aducă mâncare, apoi mi-ați luat 

timă consolidare a Românilor, cari 
după atâte aventuri s’au regăsit.

Eră superb să vezi pe contrarii de 
odinioară, Dr. Volcinschi, condu
cătorul Românilor conservatori, și Dr. 
A. Onciul conducătorul Românilor 
liberali, luptând cu succes umăr la 
umăr contra perfidelor atacuri ale ră
mășițelor «însoțirii liberale» Dr. S k e d 1 
(german liberal), Titt înger, Dr. 
Straucher (ambii Ovrei) și Coco 
W a s s i 1 k o (român rutenizat), cari cău
tau să arunce zizanie între Români, 
apoi între Români și Armeno-poloni, 
și între Români și Germanii creștini- 
sociali, cari au sprijinit poziția luată 
de Români. Dar toate au fost înzadar. 
Românii au învins.

Majoritatea dietei a luat următoa
rele concluze:

Fondarea bancei țerii, resp. inacti- 
varea ei.

Fuziunea băncii fonciare cu banca 
țerii.

Cumularea postului de president 
al băncii țerii cu un mandat în comi
tetul țerii.

Alegerea presidentului băncii țerii 
pe viață cu salar de 16,000 cor. la an.

President al băncii țerii a fost ales 
cu majoritate dl Dr. Florea L u p u, 
care în consecință va trebui să re
nunțe la mandatul în camera impe
rială și la postul de consilier la tribu
nal, fără de a renunță însă la man
datul de deputat în dieta țerii și la 
mandatul în comitetul țerii.

Director al băncii a fost numit Dr. 
Pasckis, fostul director executiv al 
băncii fonciare, care a fusionat cu noua 
bancă a țerii.

Lupta a fost vehementă și bogată 
în veleități personale, provocate de 
însoțirea ovreo-ruteană, dar s’a termi
nat cu învingerea Românilor. Dee 
Dumnezeu să fie în ceas bun !

Eră dejâ pe la orele 2 noaptea 
spre Joi, când a declarat mareșalul 
țerii — între urale la adresa împăra
tului — sesiunea de închisă.

Acum e rândul Românilor ca în 
mod energic dar prudent să tragă fo
loasele din situația enorm de favora
bilă, cum de mult n’a mai fost pentru 
Românii Bucovineni.

Răsboiul ruso-iaponez.
Capitularea lui Nebogatow.

Se susține, că Nebogatow eră 
un tiran și pe drumul spre Extremul 
Orient a spânzurat 40 matrozi. Din 
cauza aceasta matrozii s’au revoltat 
contra lui și când s’a apropiat flota 
iaponeză au legat pe Nebogatow și pe 
ofițeri și au arborat steagul alb. Ve- 
sentinela. Asta-i a doua. Nici de asta 
nu’mi pasă. Mi-am adus singur mân
carea. Iar acum îmi spuneți: Cară-te! 
Apoi, ori-ce veți face cu mine, eu ră
mân aici!

Ce eră de făcut? Din nou au con
vocat adunare: ce să facem cu el? nu 
vreâ să se ducă. Și-au spart capul: 
să-i dea penzie, altfel nu scapă de el. 
Au făcut raport principelui. Nu-i alt
ceva de făcut: trebue să ne scăpăm 
de el. îi votează o rentă anuală de 
600 franci și-i comunică deciziunea.

— Apoi bine, dacă plătiți totdeauna 
punctual, atunci mă duc.

Pe anul prim a căpătat înainte 
penzia, și-a luat frumos adio dela fie
care și a părăsit principatul. Drumul 
lui a fost... numai un sfert de oră cu 
trenul. S’a așezat în apropiere, a cum
părat un petec de pământ, grădină, și 
trăește șî azi și îi merge foarte bine. 
La timpul hotărît merge totdeauna ca 
să-și încaseze renta. După ce-a primit-o, 
se abate puțin pe la banca de joc, joacă 
pănă la 2—3 franci, câștigă sau perde, 
apoi pleacă acasă. Trăește astfel în 
pace și în voie bună.

Ce noroc are, că n’a săvârșit crima 
într’un astfel de loc, unde oamenilor 
nu le pare rău de cheltuelile decapi
tării sau ale temniței pe viață.

Trad. de Gen O. 

nind Iaponezii, n’au întimpinat rezis
tență, au ocupat cele 4 năi și au luat 
în prinsoare pe Nebogatow cu toți 
oamenii lui.

Perele rile de oameni.
Perderile Rușilor în lupta navală 

sunt prețuite la 7000 -9000 oameni. 
afară de prisonieri. Se crede, că cea 
mai mare parte din ei s’a prăpădit. 
Marea a aruncat la țermuri mulțime de 
cadavre.

Perderile Iaponezilor în strâmtoa
rea Tsusima sunt 113 mori și 424 ră
niți.

Rosdestwenski operat.

Pe admiralul Rosdestwenski, care 
e grav rănit, l-au operat în spitalul din 
Saseho. Viața lui e în pericol. Medic.; 
au constatat, că i-s ’ a înveninat 
sângele, pentrucă deodată cu glonțul 
au întrat în corp șî bucăți dc vestminte.

Admiralul Folkersam a murit

Rusia continuă răsboiul.
Țarul și sfetnicii sei au decis con

tinuarea răsboiului. în curând vor 
merge pe câmpul de răsboiu încă 
200.000 soldați. Din cauza aceasta e 
teamă de noui turburări revoluționare 
în Rusia.

Convocare.
Membrii Despărțământului învăță- 

toresc Oravița sunt prin aceasta con- 
vocați la adunarea generală (a doua), 
ce se va țineâ în Cacova, Mercuri la 
1|14 Iunie 1905.

PROGRAMUL:
1. Deschiderea.
2. Discuție asupra examenelor.
3. Licvidarea restanțelor.
4. Designarea localității pentru pro

xima adunare generală.
5. Propuneri.
Oravița, 20 Mai (2

Alexandru P. Popoviciu,
president

Iunie) 1905.
loan Mărita, 

secretar.

Informatiuni.>

Aniversarea nașterii lui Cipariu. Desp. 
Blaj al Asociațiunei va serbătorî a 
doua zi de Rusalii aniversarea a 100 
ani dela nașterea marelui savant 
Cipariu, ținând adunarea sa generală 
în comuna Pănade, locul natal al lui 
Cipariu. Tot atunci se va săvârși pa
rastas și se vor ținea vorbiri comemo
rative asupra marelui bărbat. în prima 
Duminecă după Rusalii, la 25 Iunie n., 
se va celebră în catedrala din Blaj 
liturgie pontificată de î. P. S. Sa ine- 
tropolitul Mihâlyi. Dl canonic Dr. 
Augustin B u n e a va rosti un panegiric. 
După liturghie va avea loc procesiune 
la biserica parohială, lângă care e în
gropat Cipariu. După ameazi, în ace
eași zi, societatea de lectură a studen
ților va aranja ședință festivă cu dis
cursuri, declamațiuni, cântări etc. Zia- 
rul «Unirea» va apărea în ediție se
parată.

Palatul băncii „Poporul" din Lugoj a 
fost Duminecă inaugurat. P. S. Sa dl 
episcop Dr. V. Hossu a săvârșit ser
viciul sfeștaniei, stropind apoi cu apă 
sfințită localitățile palatului. La acest 
act solemn a luat parte multă inteligință 
și popor.

Dl Dr. Pavel Obădeanu, candidat de 
advocat, a dat în 13 Maiu 1905 la Târgu- 
Mureșului cenzura de advocat și se v 
instala ca advocat în Becicherecul-mare

Vasile Alecsandri și «Luceafărul 
6/19 Iunie se va desvălî la Iași stat ja 
nemuritorului nostru poet V. Alec
sandri. Din acest prilej, redacția re
vistei literare «Luceafărul» (Buda
pesta, IV str. Zoldfa 7) va închină^" 
numărul seu proxim memoriei ..
poet. Numărul «Alecsandri; va apare 
în mărime de 32 pagini, având de co
pertă statua dela Iași, opera sculpto
rului W. Hegel. Afară de numeroase 
ilustrațiuni privitoare la poet, familia 
și prietinii sei, «Luceafărul» va pu
blică un vast material de cercetări cri-
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tice, precum șî scrisori și lucrări ine
dite de-ale poetului. Neabonații, cari 
doresc să aibă acest număr, care se 
va publică numai într’un număr re
strâns de exemplare, sunt rugați a 
trimite la adresa revistei, pănă la 15 
Iunie n., prețul lui de 80 bani (în Ro
mânia 1 leu).

Telegrama Sultanului cătră Regele Ro
mâniei. Cu ocaziunea solemnelor festivi
tăți dela Constanța, aranjate din inci
dentul afundării cablului Const-nța- 
Constantinopol, regele Carol a trimis 
împăratului Wilhelm și Sultanului tele
grame de salutare. La telegrama trimisă 
Sultanului a răspuns Sultai.nl prin 
următoarea telegramă: -Cu foarte mars 
bucurie am cetit telegrama, pe care ai 
binevoit a uri-o adresa din incidentul 
afundării cablului. M’au impresionat 
adânc cuvintele telegramei, cari se re
fer la excelenta amiciție și la 
sincera simpatie, ce există de mult 
între guvernele noa^re. Cu bucurie mă 
folosesc de ocaziune, ca să mulță- 
rnesc Majestații Tale și sâ’Ți doresc 
deplină sănătate».

Păcat strigător la cer. Earăși trebue 
să amărîm inima cetitorilor noștri cu 
o vpste tristă, pe care o împrumutăm 

" din «Gaz. Trans. > Comuna mărișoară 
și aproape curat românească Mică- 
sasa de pe Târnave în Ardeal a des
ființat școala sa românească gr. 
cat. și și-a dat învoirea, ca în lo
cal școalei române să se înființeze 
școală de stat. Și acest păcat strigă
tor la cer s’a făcut cu aprobarea atât 
a comitetului parohial gr. cat., în frunte 
cu preotul, cât șî a comitetului co
munal. Și ce e tot așa de tragic, învă
țătorul, cu purtare bună, dela școala 
română, junghiată acum în inimă, și-a 
perdut postul și va trebui să ia lumea 
în cap, ca să-și câștige traiul vieții. 
Oare ajutorul de stat, oferit de guvern 
cu atâta «dărnicie» preoților români, să 
fie cauza condamnabilei sinucideri dela 
Micăsasa ? Sperăm că forurile biseri
cești vor schimbă totul spre bine.

Preoți din Transilvania pentru Dobrogea.
Sfântul Sinod al României a hotărît să 
aducă preoți din Transilvania la bise
ricile din Dobrogea, la caz că preoți 
din România nu vor voi să se ducă în 
Dobrogea. Ministrul român al cultelor 
a aprobat hotărîrea Sfântului Sinod, 
dar a cerut, ca preoții români din Tran
silvania, cari voesc să treacă în Dob
rogea, să-și câștige mai întâiu recunoa
șterea calității de cetățeni ai României.

Ciobanul Cârțan fotografat cu familia 
regală română. La serbările grandioase 
dela Constanța (botezul vaporului «Ro
mânia» și afundarea cablului Constanța- 
Constantinopol) a luat parte și ciobanul 
Cârțan, vestit pentru naționalismul seu 
mare. Regina Elisabeta a zărit în 
port pe ciobanul Cârțan, pe care îl 
primise odată în audiență la castelul 
Peleș. Regina zise Regelui: «Uite cio
banul dela Peleș!» și a stat apoi cu 
Cârțan de vorbă. Regina a rugat apoi 
pe Regele să-și dea învoirea a se foto
grafia împreună cu Cârțan. Regele s’a 
învoit și Cârțan a avut onoarea să se 
fotografieze împreună cu familia regală.

Examenul de gimnastică la gimnaziul 
î de stat din Lugoj va avea loc Duminecă 

în 25 Iunie la orele 5 d. m. pe terenul 
de joc al gimnaziului. în programul 
examenului se pune deosebit pond pe 
exercițiile gimnastice, cu cari s’a dis
tins tinerimea gimnazială din Lugoj la 
concursul regnicolar de gimnastică, ce 
a avut loc zilele trecute la Budapesta, 
unde gimnaziul din Lugoj a obținut 
31 medalii și 4 diplome. Intrarea la 
examen e liberă și contribuirile bene
vole se primesc cu mulțămită și se vor 
adauge la «fondul concursului de gim
nastică al tinerimei». în caz că în 25 
Iunie va fi vreme rea, examenul se va 
țineâ în 26 sau 27 Iunie la orele 5 d. m.

Banii emigraților. Ceice s’au îngrozit 
mai mult de numărul enorm al emi- 
granților în America, au puțină mân- 

~<_găere în faptul, că emigranții trimit 
■acasă mulți bani și prin aceasta țeara 

e recompensată încâtva pentru capitalul 
de muncă și de bani perdut prin emi
grare. în anul 1902 au emigrat din 
Ungaria 91.762 indivizi, în 1903: 119.921, 
în 1904: 158.321, la olaltă 370.000 emi- 
granți. Cheltuelile de drum și banii, 
ce-i iau emigranții cu sine, sunt în cifră 

medie 300 cor. de persoană, astfel că 
370.000 emigranți duc cu sine la Ame
rica 111 milioane coroane. Emigranții 
trimit apoi șî în Europa o parte din 
banii câștigați în America, și anume: 
în 1902 au trimis 34 milioane dolari, 
în 1903: 37 milioane și în 1904: 45 mi
lioane dolari, la olaltă 116 milioane 
dolari sau 580 milioane coroane. Partea 
mai mare a acestei sume a fost trimisă 
în Ungaria. Să zicem că a fost trimisă 
în Ungaria suma de 300 milioane co
roane. Subtrăgând din această sumă 
111 milioane coroane spese de drum 
etc., rezultă pentru țeară un câștig de 
189 milioane coroane. Eată pentru ce 
se bucură de emigrare unii părinți ai 
patriei!

Convenire te caleși după 10 ani de 
despărțire. Suntem rugați a publică ur
mătoarele : în înțelesul pactului de con
venire din 20 Decembrie 1895. toți co
legii, cari au absolvat clasa a VIII-a 
a gimnaziului din Blaj în anul 1895, 
sunt rugați a luă parte la convenirea 
fixată pe 27 Iunie n. 1905 în Blaj. în 
numele comitetului de trei: Reci ța 1 
Iunie 1905. Victor Blăsian ing. mon- 
tanist.

Concert și teatru la M St. George. 
Corul bisericesc gr. or. român din M. 
S. George și Berecuța aranjază la 26 
Mai v. în sala școalei gr. or. române 
din M. S. George concert și reprezen- 
tațiune teatrală din incidentul sfin
țirii școalei române gr. or. de 
acolo. Sfințirea școalei va avea loc la 
8 oare a. m. După sfințire va avea loc 
examenul școlarilor, ear la orele 67« d. 
m. cină comună și în fine seara la orele 
8 concert și teatru. Programul este 
următorul: 1. «Lăudați pe Dumnezeu» 
duet pentru școlari de Porurabescu. 2. 
«Norocu ’n casă» comedie în 1 act pre
dată de coriștii: Teodor Oala, Ion Sem- 
tion și Sofia Dumitru. 3. «Iată ziua» 
cor mixt de Podolean. 4. «Din viața 
dela sat» comedie în 1 act de Grofșan. 
Predată de coriștii: Stefan Mircea, Ni- 
colae Nicolescu și George Ciorba. 5. 
«Cântecul străinătății» cor bărb. de I. 
Vidu. 6. «Otrava femeiască» deȚințariu. 
Predată de: Floare Nicolescu Vasilie 
Mircea, Ion Semtion și Petru Muneraș. 
7. «Logojana» cor mixt de I. Vidu.

Tinerimea maturizantă din Beiuș aran- 
gează la 15 Iunie n. petrecere cu dans 
în sala mare a hotelului «Stâna de 
vale». Oferte marinimoase se primesc 
cu mulțămită și se vor publică . în 
ziare. Venitul curat e destinat spre 
ajutorarea studenților lipsiți.

Tolstoi despre religiune Un iaponez a 
pus lui Tolstoi mai multe întrebări și 
mai ales întrebarea : care religie e mai 
bună? Tolstoi i-a răspuns prin urmă
toarea scrisoare, scrisă in original în 
limba germană: «în operile mele «Doc
trina creștină» și «Religiunea mea» vei 
aflâ răspunsul la întrebările ce mi-le 
pui. Nu trebue să fii nici creștin, nici 
buddhist, nici confucian, nici tao-tsist, 
nici mohamedan. Nu există autoritate 
exterioară, în care trebue să creadă 
omul, dar fiecare trebue să’și 
aibă religia sa, adecă explicarea 
rezonabilă și definițiunea scopu
lui vieții. Această explicare rezona
bilă a vieții sale fiecare o poate află 
în religiunea sa. Ea este aceeași în toate 
religiunile. Eată în ce consistă ea: 
Omul este servitorul puterei supreme, 
care se numește Dumnezeu, și el trebue 
să execute voința lui Dumnezeu. Voința 
acestei puteri este uniunea tuturor 
oamenilor, care se poate ajunge prin 
iubire. Cel ce împlinește aceasta, nu 
cunoaște nici un rău nici în viață nici 
în moarte. Aceste adevăruri se află în 
toate religiunile: brahmanism,buddhism, 
iudaism, creștinism etc..., ele n’au tre
buință de nici o autorizațiune pentru a 
fi acceptate și profesate, pentrucă ele 
cuprind în sine autoritatea supremă 
care poate să existe: justificația 
interioară a conștiinței. Numai 
o astfel de religiune poate salva pe 
oameni de relele, pe cari le creează ei 
înșiși. Astfel sunt convins, că prima și 
principala necesitate a omului este a 
distinge superstițiunile, cari diformează 
toată religiunea, și a propagă această 
religiune, singura universală. 14 Martie 
1905 L. Tolstoi».

400 studenți eliminați dela universitate. 
Universitatea din Sofia a fost închisă 

din cauza turburărilor, ce au avut loc în 
Bulgaria, și 400 studenți au fost elimi
nați pentru 2 semestre dela universitate, 
din cauză că au luat parte la tulburări. 
Cei mai mulți dintre studenții eliminați 
se vor înscrie la universitatea din Za
greb.

Nouă colone de Maghiari in Bănat. 
Conducătorii comitatului Torontal, la 
intervenția și cu sprijinul reuniunei 
maghiarizătoare D. M. K. E., au pornit 
acțiune pentru a înființa o colonie de 
Maghiari între comunele Rudoifsgnad 
și Perlasz din com. Torontal. Acolo se 
află 1000 jugăre pământ de prima cali
tate, pe care voesc săT colonizeze cu 
Maghiari de pe șesul cel mare al Un
gariei. Pământul e proprietatea comu
nei Orlov at și acum vice-comitele Ja n k 6 
Ăgoston vrea să’l cumpere dela comună 
pe seama coloniștilor.

Familie trăsnită. Vineri după ameazi 
»’a deslănțuit o mare furtună asupra 
Seghedinului. A trăsnit în mai multe 
locuri și fulgerul a nimicit familia lui 
D o b 6 Illes. Acesta a căzut mort. So
ția lui, care zăcea bolnavă, asemenea 
a murit. Fata lor, în etate de 13 ani, 
a fost rănită mortal. Numai băiatul de 
15 ani al lui Dobo și copilașul lui de 
leagăn au scăpat ca prin minune. 
Cauza trăsnetului este, că ușa și fere- 
strile casei lui Dobo au rămas deschise 
pe vremea furtunei îngrozitoare.

Accident de tren. între stațiunile 
Ivan și Rastelica de pe linia ferată 
Mostar-Serajewo a derailat un tren și 
șease muncitori și-au perdut 
viața, iar cinci au fost grav răniți. 
Toți aceștia au fost de religiune mo- 
hamedană.

Cutremurul teribil din Skutari. Orașul 
Skutari din Albania a fost total ruinat 
în urma cutremurului vehement din 1 
Iunie. Jumătate din case s’au dărimat, 
cealaltă jumătate s’a ruinat. O sută 
oameni au murit, 250 au fost ră
niți. Poporul a fost cuprins de panică 
enormă. Cutremurul a făcut șî în Dal
mația mari stricăciuni. în Virbazar s’au 
dărimat 6 case; un om a fost ucis, o 
femee a fost grav rănită. în Sutomore 
s’au dărimat 10 case. în valea Berce 
s’a despicat pământul în două și a eșit 
din lăuntrul pământului o columnă de 
fum. Multe familii au părăsit satele și 
orașele și au petrecut mai multe nopți 
pe năi.

Mulțămită publică.

Prin jertfa adusă cu inimă curată 
și cu suflet evlavios din partea mai 
multor fii credincioși și fiice credincioase 
ale sfintei noastre biserici dreptmări- 
toare s’au făcut 2 icoane pe capela din 
cimiteriul nostru, și anume: dl Con
stantin Radu și soția sa dna Maria 
Radu, împreună cu dna Maria Rusă
li n au spesat 23 coroane pentru icoana 
«Sf. Petru și Pavel», ear dl Mitru 
Olarescu și soția sa dna Maria Ola- 
rescu au spesat 23 coroane pentru 
icoana «Sf. Constantin și Elena». S’au 
mai colectat dela mai mulți credincioși 
tot spre astfel de scop 19 coroane, ear 
dela fondul onoraților economi 10 co
roane, laolaltă 29 coroane. Din această 
sumă s’au spesat 18 coroane pentru 
inscripția dela poarta principală a ci- 
miteriului, ear restul de 11 cor. a remas 
ca fond pentru restaurarea sfintelor 
icoane.

Au contribuit următorii credincioși: 
Dr. George Popovici, protopresbiter 2 
cor. Dr. Cornel Jurca, advocat, 2 cor. 
Nicolae Sintescu 2 cor. loan Preda 2 
cor. D-nele: Văd. Maria Iorga 2 cor. 
Văd. Maria Crețu 1 cor. Elena Franțiu 
2 cor. Văd. Ilca Andrei 2 cor. Văd. 
Ana Cornea 1 cor. Ecaterina Foaie 1 
cor. D-șoara Sofia Florescu 1 cor.

Primească dnii contribuenți și dnele 
contribuente mulțămită noastră. Dum
nezeu să le răsplătească jertfele aduse 
pe altarul sf. noastre biserici.

Lugoj la 1 Iunie n. 1905.
în numele epitropiei parohiale:

Vasite Dobrin. 
epitrop.

BIBLIOGRAFIE.
Legile grănițerilor năsăudeni despre 

administrarea pădurilor, regularea 
proprietății, contractul din 1872 și 
pacea judecătorească din 1890, cu 
ordonanțe de executare și explicări. 
De Dr. Victor Onișor. Bistrița, 1905. 
Tipografia G. Matheiu. Prețul 80 bani.

VARIETĂȚI.9
Durerea de cap. Dintre numeroa

sele boale, ce chinuesc omenimea, cea 
mai lățită e durerea de cap. Ea e mai 
ales de 2 feluri: durere de craniu și de 
vârful capului, apoi durere în celelalte 
părți ale capului. între cauzele durerei 
de cap, în primul loc stă anemia (lipsa 
de sânge). Durerea cauzată de anemie 
se simte în vârful capului și bolnavul 
trebue să rămână câteva zile în pat. 
Anemia se manifestă șî prin obrazul 
palid, tras, ochii scufundați, insomnie, 
oboseală și prin bătaia slabă a inimei. 
Sunt apoi dureri de cap, cauzate de 
iperemie (prea mare abundanță de 
sânge), care se manifestă mai ales prin 
bătaia puternică a vinelor dela tâmple. 
Astfel de dureri de cap obvin șî atunci, 
când sângele circulează prea repede, 
de pildă când stai mult în soare, după 
muncă spirituală prea mare etc. Alte 
dureri de cap sunt durerile de nervii 
capului, cari exercitează influență șl 
asupra creerului, așa că simți în creeri 
dureri înțepătoare. Când pricina dure
rei de cap sunt nervii, bolnavul e foarte 
nervos, extrem de irităcios, simte du
reri violente și de multe ori vorbește 
aiurea. Dureri de cap se pot produce 
șî prin înveninări, ce obvin adeseori 
în viață, de alcohol sau plumb. în 
acest caz, dacă înveninarea e mare, 
durerea de cap se poate potența pănă la 
delir. Astfel de dureri enorme de cap 
pot fi cauzate șî prin boale interne, ca : 
aprindere de creeri, gălbinare etc. Sunt 
apoi dureri mai mici, de pildă: dureri 
în jurul orbitelor și dureri în frunte. 
Durerile mai ușoare de cap se vindecă 
sigur dacă rămâi o zi două în pat și 
în deplină liniște.

Cura de poame. Cura de poame 
constă în mâncarea regulată, zilnică, 
de cantități mai mari de fructe. Influ- 
ința lor binefăcătoare asupra corpului 
omenesc se atribue zăharului și acrelei 
ce o conțin. Zăharul este hrănitor, iar 
acrelile au influință bună asupra mis
tuirii și provoacă o ușoară diareă. Ză- 
har mult conțin strugurii, apoi cireșile. 
Fructe cari conțin multă acreală sunt 
strugureii, smeura de munte, murele 
și fragile. Din aceste din urmă pentru 
cură ai să mănânci în decurs de mai 
multe săptămâni zilnic câte ‘A—1 kilo.

Cursul pieței Lugoj.
ZLzL arfa-

gr
eu

ta
te

a 1
co

ro
an

e 1
ba

ni

Grâu prima calitate 90 15 20
• de mijloc .... 85 14 80

Săeară prima calitate . 80 14 60
» de mijloc . 75 14

Orz prima calitate . . • . 80 14 60
de mijloc................................ 75 14

Ovăs prima calitate 45 14 80
» de mijloc .... 40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 20
de mijloc .... 85 15 CO

» nou................................ 10 - —
Făină 0............................................. 75 27 20

» prima................................ 72 26 40
» albă................................ 70 25 40
» brună ................................ 68 25 _

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 .... — 4 40

» de Petroșeni . 4 —
Oloiu de rapiță .... — 80 —
Lumini de stearină — 80 —

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

» > » II. > , . . 1 — 1 12
Unsoare de porc .... — 1 68
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin................................................ — 80 —
Spirt I.............................................. — 15 —

« II. , , , , , . — 14 -

Sultai.nl
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Cuprinși de nespusă durere aducem la cunoștința tuturor 
ccnsângenilor, pretinilor și cunoscuților noștri, că iubitul nostru fiu

Valeriu
a trecut din viață, Duminecă la ***“, 1905 la orele 9‘, din zi după 
grele și prelungi suferințe, în frageda, etate de doi ani și șepte luni.

înmormântarea s’a făcut Luni la *a o, e*e d. m-
în cimiteriul gr. or. român din Lugoj, celebrându-se funeraliile 
după ritul bisericei dreptmăritoare românești.

Rug ați-Vă pentru el!

Lugoj, 1905.
Jalnicii părinți:

Maria si Dr. Valeriu Bramsce.
t

Reclama I în cancelaria subscrisului caută

Nr. 59. - 1905.

Villa Vanilă Vatușescu
Bâile-Emilane (Mebatiia).

Villa de primul rang’' =
------------ ----------- pentru familii, 
aranjata cn cel mai mare-’confort modern, 

în uemijlocita apropiere cu fântâna arteziană; cea mai minunată 
priveliște.

’Camere pentru familii și pentru particulari dela 1 cor. 60 în sus.
Serviciul prompt. Villa, mobiliarul și toată rufăria sunt cu totul 

noui.
Garantez cea mai exemplară curățenie.

Petru Valușescu,
Nr. 111 3—2) proprietar.

Sezonul durează pănă la sfârșitul lui Septembrie.

BilzNaturheilbuch
Cel mai exc -lent sfetnic în toate 

■ zuriie de boală pentru casași familie. 
Cei mai bun medic do 
practic. Cartea aceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

Prețul opului în ediția 
tie 1 t olum cor. 19’20 bani.

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 —

casă, infalifiil și 
să nu lipsească 
care se ceteșt e

Red. (15 14.)

Reclama stabilă, efectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum. unde 
și Când poți publica anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
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

de advocat
un candidat

cu praxă. care e îu stare să-mi 
conducă cancelaria, sau un jaxcLe 
penzionat pe timp mai în
delungat. Nr. 109 (5-3)

Făgăraș. 28 Mai 1905.

Z>r. Nicolae Șerban, 
advocat.

Red. (x—12/

Preliminare de apese I 
si planuri gratis. |

Pravul Bauer

Cereți prospecte gratuite și 
ilela Reprezentantul general :

Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărit să vi udă 

„Istoria Românilor” |

Solviri în
- rate — 

admit.
i

franco,

813. vegreh. szâm. 1904.

Arveresi hirdetineny.
Alulirt birosâgi vegrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel 
kozhirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâs- 
birosâg 1904. evi V. I. 2180 szâmu vegzese 
kovetkezteben Manaradiân Gergely iigyved 
âltal kepviselt Arzsoka Tunei Anna javâra 
Arzsoka Joszif ellen 390 kor. es jar. erejeig 
1904 evi november ho 16-ân foganatositott 
kielegitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 
2400 kor.-ra becsiilt 240 juh nyilvânos âr- 
veresen eladatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâsbirosâg 
1904. evi V. I. 2180,15 szâmu vegzese folytân 
340 kor. tokekoveteles, ennek 1904. evi aug. 
ho 13 napjâtol jârd 5°/0 kamatai, 7,°0 vâlto- 
dij es eddig osszesen birdilag mâr megâl- 
lapitott koltsegek erejeig Lugoson leendo 
eszkozlesere

1905. evi jun. ho 27.-en d. u. 3»/, orâja 

hatâridoul kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
ronek becsâron aiul is elfognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingo- 
sâgokat mâsok is le- es feliilfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna, e- 
zen ârvere» az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§. ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Lugoson 1905. evi jun. ho 1-en.

Schieszler VHmos 
Nr. 113 (1—1) kir. birosâgi vegrehajto.

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor

se adresă la cassarul Socie- 64 pagini și

patentat—

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat 

de autoritățile publice

Șp ep se poate căpătă £ 

în cantități mici și mar 

la fierăria

^K.xxtozx Ha/bexelxxxx
Nr. 10 (X-4Î

Lugojul-român ■

Cărți si reviste
Intrate la redacția farului ,.D rape Iul"

Am primit:
t

Povești alese, scrise de Ioan Pop
iReteganul. Această carte formează 
i nr-lll 1 din biblioteca „Victoria11, ce apare 
i la Șimleul-Silvaniei (Szilâgy-Somlo) în 
’editura, tipografiei „Victoria". Cartea con- 

_ _ i costă numai 25 bani. 
Cuprinsul: 1) Cine a adus sărăcia în lume?

A
tații MIHAIU ȘERBAN stud, fii., „ , ,
Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, IT. J Dumtwzeu toa“> le răsplătește împătrit.

rf) Degetul lui Dumnezeu. 4) Prăbușita.10 A- trimițând de fiecare exemplar. &) Toader g intpn
1 cor. + 20 bani porto. :

Red. (x -32) -------------

©S 
o 
® 
© 
©

©
©
©

vis-ă-vis de eateueaua >Corso«

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

proprietarii de realități, etc. etc. a
E supremă necesitate a aduce respec- /g» 

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

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

©

institut (ir credit și rcoiiDinii
(‘ii S(M‘iet<itc pe ,‘icții iu Lutioj.

j Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor. j

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
ZDep-a.n.exi spre fx\xcti±icaxe

------------------------  ±,500.000 Oor. ------------------------
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu8't> 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până ia 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7 - 8"/a, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 "/0, cu anunț o11/,, .

Darea după interese o solvește Însuși institutul,

Direcțiunea. @
_________________________________________________ _______

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Nr. 8. x—28.


