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APARE:
MARȚI, JOI și SÂMBĂTĂ

Un număr singuratic 10 bani.

(Redactor responzabil: Dr. Corneliu Jurcst.

Cu 1 Iunie 1905 st. v. 
se deschide nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

Lugoj, 28 Mai (10 Iunie) 1905.

Departe de noi. la nordul Eu
ropei a ajuns o legătură dualistă 
de state în ultimul stadiu al 
crizei și ne arată ca în horoscop 
soartea ce așteaptă dualismul 
austro-ungar.

Raportul dualist dintre Nor
vegia și S v e di a. creeat prin con- 
cluzul celebrului congres vienez 
din 1814 și redus cu timpul la 
uniune personală — idealul 
actual al contelui Apponyi — și 
comunitatea reprezentanței co su- 
lare.... a ajuns îu ultimul stadiu 
al crizei.

Prin concluzul unanim luat 
Miercuri de pat lamentai Nrvegîa 
a încetat Regele Oskar — până 
acum Rege al Svediei și Norvegiei 
— de a mai fi Regele Norvegiei.

Antecedențele sunt de tot sim
ple. Regele a denegat sancționarea 
legii votate de parlament privitor 
la desfacerea comunității reprezen
tanței consulare. Guvernul, care și-a 
legat existența de sancționarea ace
stei legi, a demisionat. Ear Regele 
văzând că în situația dată nu poate 
numi un nou guvern, nu a luat la 
cunoștință demisiunea guvernului, 
căci nu putea lăsă țeara fără gu
vern.

Contrastul eră deci foarte as
cuțit și erumperea crizei finale 
iminentă.

în mod demn și serios, între 
acte de simpatie pentru dinastie

— Schiță —

De Sorin.

Foiță originală a «Drapelului».

Tabăra părea moartă. Unde și 
unde se mai vedeau câteva focuri de 
bună samă pentru soldații rânduiți de 
pază, încolo însă nimic nu conturbă 
tăcerea nopții. Pe lângă foc înfășurați 
în mantalele lor soldații durmiau, isto
viți de greutățile zilei. Din depărtarea 
îmbrăcată în întunerec, se auziau vi
brând strigătele răgușite ale sentine
lelor și din când în când vălul întu- 
nerecului eră despicat de câte o fășie 
■ le lumină; erau felinarele oficerilor 
cari făceau ronda.

I.
— Mă Ioane, ia mai aruncă un 

“inunehiu de crengi pe jar să mai 
. - r.dâ șî el viață — zise Tănase frun- 
*-i«ui. tolănit pe coastă lângă grămada 

jar, care scliporâ roșie în băzna 

și regatul svedian, a decis parla
mentul norvegian investirea guver
nului demisionat cu prerogativele 
regenței provizorie, a detronat pe 
Regele Oskar și. comunicându-i acest 
decis, în formă de adresă, l-a invi
tat să designeze pe on membru al 
dinastiei de succesor pe tronul 
Norvegiei.

Regele a protestat imediat con
tra acestor hotăriri ale parlamen
tului dar protestul a rămas pe 
hârtie, căci guvernul s’a constituit 
ca regență provizorie și Norvegia 
este astăzi stat independent.

Cu resuflarea reținută așteaptă 
lumea deznodământul final Știri 
anunță, câ atât Svedia cât și Nor
vegia face pregătiri de răsboiu. Nor
vegia. deși a căutat să rezolve con
flictul pe cale pacinică în mod 
demn și serios, este gata a-și apără 
independența și cu arma în mână

Erumpe-va ori nu va erumpe 
răsboiu între aceste două state, 
locuite de popoare surori ieșite din 
aceeași tulpină și cu limbă aproape 
identică, este o chestiune, care de
pinde dela prudența Regelui Oskar 
și a poporului svedian !

Dar ori va erumpe răsboiu ori 
nu și ori-ce șanse va avea eventua
lul răsboiu este evident, că pacea, 
liniștea și bunăînțelegerea nu se 
va restabili pănă ce deplina inde
pendență a Norvegiei față de Sve
dia nu va fi pe deplin asigurată.

Logica evenimentelor este supe
rioară voinței omenești Cu forța 
brută se poate împiedecă pe un 
timp oare-care procesul firesc de 
desvoltare. dar nu se poate opri 
învingerea acestui proces asupra 
volnicelor piedeci ce i-se pun în cale.

Deosebirile între Norvegia și Sve
dia. unul stat democratic—comercial 
înfundată a noppi. Ion se sculă și 
aruncă un braț de crengi peste jăratec. 
Flăcările începură a linge lemnul us
cat, ear Ion pironi privirea în lumina 
lor roșie, oftă odată din baerile pep- 
tului și zise trist:

— Mâne sară, cine știe, mai arunc 
eu crengi pe foc.

Fruntașul se uită la el lung.
— Ho mă, babă! — zise el zim- 

bind, — nu cumva ai visat rău azi noapte ?
— N’am visat frate, dar pare că 

mi-s’a pus o ghiață la inimă de azi 
dela asfințit și nu mă mai încălzesc. 
Hei — adăugă el trist și nu ’mi-i de 
mine, dar ce vor face amârîții mei de 
copilași, rămân pe drumuri sărmanii.

Pe fața brăzdată de vremi și de 
năcazuri se pogorî o lacrimă, ca un 
mărgăritar, perzându-se între firele 
mustețelor.

în loc de răspuns fruntașul, care 
în vremi de pace, acas’ în bisericuța 
de lemn, eră cântăreț de strană, începu 
să cânte trăgănat: «Cel ce dă hrană la 
tot trupul....», voind parecă să se 
mângăe pe sine, căci tare’l durea la
crima aceea, ivită pe obrazul lui Ion.

— Dar nu-ți băga gărgăuni mue- 
rești în cap, mă Ioane, că bare-mi tu 
ești român, știi că ce-i scris la om ră
mâne scris și pace bună, — zise apoi 
răgușit. •— Așa-i... așa-i — adăogă el — 
mai lasă-te, nu te frământă cu gândul.... 

și cestâlalt aristocratic—-agronom, 
sunt atât de mari, încât afară de o 
bună vecinătate nu pot fi aduse în 
nici o legătură mai strânsă unul 
cu altul, decât cu mijloace artifi
ciale.

Evenimentul istoric, petrecut 
Miercuri în parlamentul din Chri
stiania. a produs, bine înțeles, 
senzație în toată lumea, căci la o 
așa grabnică desfășurare nu s’a aș
teptat nimeni. La noi însă, în 
Austro - Ungaria, va produce cu 
mul' mai mult decât senzație. 
Nu este exchis chiar, că exemplul 
norvegian să trezească gustul în 
actualii detentori ai parlamentului 
din Budapesta de a-1 copia, mai 
ales că raportul dintre Austria și 
Ungaria pare și ma insutinabil de
cât părea raportul de pănă acum 
dintre Svedia și Norvegia.

Dualismul svedo-norvegian ajun
sese deja la punctul, pe care-1 pro
fesează acum cu atâta ardoare 
contele Apponyi, dar ajungerea 
acestui punct nu numai că nu a 
satisfăcut tendențele de despărțire, 
ci a format numai o ultimă etapă 
în calea desfacerii totale a Norve
giei de Svedia.

Acest mers lent dar firesc al 
procesului de diferențiare ne arată 
ca în horoscop punctul final, la 
care trebue să ajungă și dualismul 
pe cât de artificial pe atât de ne
firesc, care leagă astăzi Ungaria 
de Austria.

Trezirea vieții naționale în im
periul habsburgic a dat impuls 
puternic procesului firesc de dife
rențiare Dar chiar și în cele mai 
critice momente a culminat arta 
Vienei de a guvernă în . . exca- 
motarea justelor postulate ale 
popoarelor Monarhiei. După încer-

- Tu știi ce știi Tănase, eu simt 
însă că cu mine s’a sfârșit; așa-mi 
spune ceva aici înlăuntru — zise Ion, 
arătând spre inimă. — Săracii mei bo
boci, Dumnezeu vă ocrotească. — Și 
ochii lui se îndreptară spre bolta în
tunecată a ceriului perzându-se în za
rea nesfârșită a stelelor.

II.
Prin întunerecul nopții se auziră 

niște pași grăbiți, apoi licărirea unui 
felinar. Fruntașul sări în picioare, și 
ciuli întins.

— Ioane — se adresă cătră sol
dat — gată-te, vine patrula ; e unul 
după miază noapte, e rândul teu de 
sentinelă.

Soldatul nu răspunse nimic; în- 
copcie ranița subsuori, ridică pușca în 
cumpănă și întră în cercul de lumină 
al felinarului.

— Gata?
— Să trăiți die sublocotenent!
Pașii se depărtară în noapte, și 

limba de foc a felinarului părea din 
depărtare un pricolicii! de noapte, care 
sue și coboară.

Fruntașul privi încă mult în urma 
lui Ion — îi era lui așa nu știu cum 
— apoi dela o vreme se tolăni iarăși 
lângă foc.

Cu capul răzimat în coate, gândul 
lui sburâ departe spre satul cu căsuța 

cari zadarnice de a împiedecă și 
suprimă procesul firesc, a încremenit 
acesta în forma dualistă creeată la 
1867. Dar această transacțiune, cre- 
eată de nevoe și cu rezerve mentale 
pe ambele părți, nu a putut fi consi
derată nici pentru un moment ca 
punctul final al procesului de dife
rențiare.

în curând s’a și pus în mișcare 
acest proces în forma așă ziselor 
comentări ale transacției, 
cari au ajuns deja astăzi pănă 
acolo, că tocmai în virtutea trans
acției (!) se reclamă comanda ma
ghiară pentru armata ungară.

Dar nu va ajunge acest proces 
firesc punctul final de odihnă nici 
dacă se va admite comanda ma
ghiară la armata ungară și nici 
dacă se va realiză actualul program 
al contelui Apponyi, ci în mod 
firesc trebue să dee procesul de di
ferențiare tot mai repede înainte, 
pănă ce ajunge unde a ajuns Nor
vegia față de Svedia astăzi, adecă 
la desfacerea totală, care s’a și pre
cipitat odată, înainte de vreme, prin 
votul dietei dela Dobiițin. Logica 
evenimentelor trebue să se validi- 
teze la noi ca și în Norvegia. Nici 
un rezon istoric sau de drept public 
nu poate suprimă — în teorie — 
dreptul Ungariei la independența sa. 
Acesta este un adevăr atât de car
dinal ca de două ori doi patru.

Și dacă șchiopătează asemănarea 
între Austro-Ungaria și dualismul 
svedo-norvegian este, că politica 
inhibată de cel mai nesățios șovinism 
a conducătorilor vieții publice din 
Ungaria caută realizarea indepen
denței Ungariei pe căi lăturișe, cu 
mijloace ostile intereselor adevărate 
ale populațiunei țerii, compromi
țând — așa zicând — dela înce-

.................... ■■■■■■ ■■■_■■ 1 ........... ... .........

cu coperiș de stuf și la bătrâna mama 
... care abunăseamă ședea la fereastră 
și torcea și se gândiă la el...

Și cum îl furară gândurile, îl fură 
șî somnul.

Deodată sări în sus. Din depărtări 
se auziă ecoul surd al unui pocnet de 
pușcă, prelungindu-se lacom prin văile 
acoperite de întunerec.

Fruntașul își făcu cruce, murmu
rând printre dinți un: Doamne pă
zește...

III.
într’o căsuță mică, dintr’un cătun 

situat la poalele munților, la lumina 
oarbă a unui opaiț hrănit cu său, o 
femee ședea torcând. La vatra focului 
doi copilași se joacă, scormonind ce
nușa rece... Din când în când mama 
întoarce fața spre dânșii, îi privește 
lung, duios, cu durerea iubirii în ochi, 
apoi oftează lung, ca șî când s’ar 
perde sufletul ei pe cine știe unde... 
Capul obosit de atâtea gânduri, se 
pleacă răzimândn-se în coate';; opaițul 
sfârăe pocnind; iar copiii din vatră, cu 
creerul lor crud își aduc aminte da 
tată și de bătaia eu Turcii. Cel mai 
mare începe a se lăudă cu câte toate 
ce-i va aduce tătâne-so din bătăi... Cel 
mic nu lasă, șî el își cere partea :

— Mie-mi trebue numai «pitolul».
— Pistolul ala-i al meu, răspunde 

cel mai mare.



put ideea independenței. Orbia 
acestei politice este atât de mare, 
încât dacă în urma unei precipi
tări neașteptate a evenimentelor 
s'ar realiză în situația dată in- 
dependențaUng ariei, aceasta riar 
puteă fi altceva decât directă 
catastrofă pentru Ungaria.

Votul unanim dat Miercuri de 
Storthing-ul norvegian corespunde 
de fapt voinței unanime ațerii 
întregi.

Ajuns-a Ungaria la acest punct 
și peste tot poate ajunge la acest 
punct pe calea apucată de șovinis
mul dominant?!

Nu! De o mi ie ori nu!
Și evenimentul din Christiania ar 

trebui să pună pe gânduri pe ac
tualii conducători ai vieții publice 
maghiare, ca să nu o pată ca Mi
ronosițele din sfta Scriptură, pe cari 
le-a ajuns ceasul fără uleiu în can
delă !

——------------------------------------- —• *< — ----------------------------—--------------

Criza încă tot nu se mișcă din loc. 
Incidentul Kvassay s’a încheiat cu 
fiasco. Nici n’a mai ajuns să raporteze 
Maj. Sale despre demersurile ce le-a 
făcut, ci a primit ordin să se înapo
ieze imediat la__Constantinopole B
zice, că Kvassaya amenințat coali
ția, că va urmă un «Trotz und 
K a m p f-M i n i s t e r i u m», dacă nu 
se împacă cu situația. Această pre
tinsă declarație a lui Kvassay a pro
dus senzație penibilă atât în cercurile 
guvernamentale, cât și în cele vieneze. 
Acum nu se mai așteaptă nici un de
mers pănă după Rusaliile gregoriane.

Mandatul dela Dobra. La Dobra a 
fost ales deputat guvernam. Lâzâr 
Lâszlo contra candidatului naționalist 
român Dr. Aurel V1 a d rămas în mi
noritate cu 32 voturi. Aderenții lui 
Vlad au dat în terminul legal petiție 
la Curie contra alegerei lui Lâzâr și 
contra presidentului de alegere Mihaiu 
Csernovitz. Alaltăeri s’a început la 
Curie pertractarea petiției. Reprezen
tantul petenților este Dr. Victor B o n- 
tescu, advocat în Hațeg, apărătorul 
lui Lâzâr este Dr. Ludovic R aga Ivi, 
iar al presidentului de alegere Illes 
Gâbor. în petiție se spune, că presi- 
dentul alegerei a fost părtinitor față 
de alegătorii lui Lâzâr, iar alegători
lor din partidul lui Vlad le-a interzis 
să între în Dobra fără legitimație de 
alegător și apoi nu le-a dat tuturora 
bilete de legitimație și astfel mulți 
alegători din partidul lui Vlad n'au 
putut veni la alegere. Afară de aceea

Micuțul se scoală, aleargă la mama 
adormită, o trage de mână... Ea se 
trezește și întreabă speriată :

— Ce-i ? ce aveți ?
— Ete mamă, io capăt pitolul 

tatii, nu Radu...
— Tu, tu dragul mamii, numai să 

aducă Dumnezeu dragul pe tată-to în- 
napoi în pace.

— Dumnezeu îl poate aduce? — 
întrebă micuțul, nedumerit — unde-i 
Dumnezeu ?

Cel mai mare ride...
Iar mama îl ia de mâni, i-le îm

preună frumos și zice: Să ne rugăm 
Radule pentru tată-to.

Prin liniștea nopții, o rugă mută 
sboară spre eternul nemărginit, rostită 
din inimi pentru o inimă...

Afară crivățul toamnei apucă prin 
horn, și scutură ușa de brad urlând... 
în fundul grădinei un câne urlă fioros 
în noapte la scliporul de stele... copiii 
se lipesc de sinul mamei, iar mama-și 
scuipă în sin îngrozită...

IV.
A doua zi la apel loan al Marincăi 

lipsiă. Sergentul raportă, că a fost 
pușcat în decursul nopții în avantpos- 
turi. în jurul lui zăceau trei nizami, 
străpunși de baionetă. 

s’au comis: tractație cu mâncare și 
beutură, presiune oficială, mituiri, pro
misiuni de bani și favoruri. Petenții 
cer invalidarea alegerei sau cel puțin 
subtragerea voturilor inficiate cu trac
tație și cu presiune oficială etc. și de
clararea lui Dr. Aurel Vlad ca deputat 
ales. Curia a ordonat anchetă, pentru 
constatarea abuzurilor descrise în pe-
tiție.

Domnitor detronat.
Regele Oscar al Suediei și Norve

giei a fost Mercuri la 7 Iunie n. detro
nat de pe tronul Norvegiei prin un 
concluz unanim al storthing-ului nor
vegian. Uniunea Norvegiei cu Suedia 
— deși eră numai personală — a fost 
ruptă cu puterea și Norvegia s’a făcut 
stat cu totul independent.

Storthingul votase o lege, în care 
se ceruse consuli norvegieni în statele 
străine. Pănă acum interesele Norvegie
nilor în străinătate erau reprezentate 
prin consulii Suediei. Deoarece Regele 
a refuzat sancționarea acestei legi, gu
vernul și-a dat demisia și nu s’a aflat 
nici un Norvegian, care să formeze nou 
ministeriu, pănă ce Regele nu sancțio
nează legea despre consulatele norve
giene. De aci conflictul între Rege și 
națiunea norvegiană, doritoare de in
dependență deplină. De acî detronarea.

în ședința de Mercuri a storthing- 
ului din Cristiania guvernul a demisionat 
apoi storthingul a votat fără desbatere 
și unanim următorul concluz:

«Fiindcă toți membrii consiliului de 
stat au demisionat; fiindcă Majestatea 
Sa Regele a declarat, că nu-i capabil 
a da țerii guvern nou și fiindcă puterea 
constituțională regală a eșit astfel din 
vigoare, — storthingul împuternicește 
pe membrii consiliului de stat, repășiți 
azi, ca pănă la alte dispozițiuni să ex
ercite în calitate de guvern norvegian 
puterea c e’i c o in p e t e r e g e 1 u i, în 
consonanță cu constituția Norvegiei și 
cu legile în vigoare, însă cu acele mo
dificări, cari au devenit necesare prin 
faptul, că uniunea cu Suedia sub 
un singur rege s’a dizolvat, 
deoarece Regele a încetat de a 
funcționa ca rege norvegian».

Ministrul president Michelsen a 
primit această încredințare onorifică 
dar grea. Apoi storthingul a votat o 
adresă cătră Rege, în care-i co
munică deciziunea luată și că Regele 
sued a încetat de a ]i rege și în 
Norvegia și roagă pe Regele să con
lucreze, ca un prinț mai tinăr din 
casa regală Bernadotte să se 
suie pe tronul Norvegiei.

Adresa a fost trimisă imediat rege
lui Oscar la Stockholm. Regele a răs
puns telegrafic:

«Am primit comunicatul consiliului 
de stat și in modul cel mai hotărît 
protestez contra procedurei guver
nului*.

E teamă, că se va iscă r ă s b o i u 
între Norvegia și Suedia. în Norvegia 
a fost chemată la arme armata terito
rială și rezerva. Comandantul armatei 
teritoriale a ținut revistă asupra trupe
lor, ear admiralul Sparre a ordonat 
concentrarea flotei. Suedia asemenea 
se pregătește de răsboiu ordonând mo
bilizarea.

Pănă acum încă mai e speranță, că 
înțelepciunea regelui Oscar va evită 
isbucnirea răsboiului.

Căutați urmele 
trecutului vostru!

Am cetit acum câteva zile într’o 
foaie românească din Ardeal, că un cu
cernic părinte protopop a cumpărat la 
o vânzare, cu un preț destul de mic, 
multe hârtii privitoare la viața Româ
nilor din România. Cumpărătorul dădea 
lucrul acesta de veste, pentruca să se 
știe, că la Sfinția Sa se află acte așă 
de folositoare. Se așteptă poate un sfat 
și nu i-se poate da altul decât să le 
păstreze bine cu bucuria, că a putut 
aduce o mică jertfă pentru cunoștința 
trecutului nostru, să le arăte apoi ori 
și cui ar dori să le vadă și să’și facă 
astfel pănă la sfârșit datoria de Român 
bun, râvnitor, cult și desinteresat.

Cu acest prilej, m’am gândit încă 
odată cât e de trist, că nu se află pană 
astăzi o singură istorie a Românilor din 
Ardeal, a vieții lor, așă smerită cum a 
fost. Nici la un popor nu se mai pome
nește un lucru ca acesta ! Din câteva 
milioane de oameni se aleg câteva mii 
de cărturari, și ce fac acești cărturari 
pentru a lămuri pe toți asupra rostului 
lor ? Răspunsul trebue să fie : mai ni
mic. «Transilvania» scoate din când în 
când pagini de socoteli; în ziare nu se 
vorbește decât de întâmplările și gâl- 
cevile zilei și apoi se tot înșiră anec
dote proaste, scrise cu foarfecile. Iar, în 
privința istoriei Românilor din Ardeal, 
cei bătrâni cred în toate năzbâtiile mu- 
cegăiate, de cari ride străinătatea în
treagă de vre-un secol, ear cei tineri se 
întreabă oare cât adevăr să fie în cu
noștințele, pe care le-au căpătat la Uni
versitatea celorlalți. De câte o carte 
ce apare întâmplător se ține prea puțin 
samă. Câți din Ungaria au cetit oare 
acea carte «Sate și preoți din Ardeal», 
pe care am scris-o cu muncă și grije 
de adevăr, având gândul meu cătră 
dânșii? în prefață făgăduiam să dau șî 
o urmare, dacă se va arătă cât de pu
țină simpatie pentru cea dintâiu lucrare. 
Am tot așteptat. Nici o mulțămită, nici 
un îndemn. Doar batjocurile anonimilor 
ortodoxi din Sibiiu, mult mai mult ano
nimi decât ortodoxi. Deci, urmarea 
n’am mai dat-o și n’o voiu da-o. Sunt 
sătul să-mi citesc singur cărțile, în chio
tele pătimașilor și ale celor ce nu în
țeleg. Nu m’a osândit nimeni la o ase
menea rușinoasă robie.

Dar nu pentru aceasta am început 
aceste rânduri. Eată ce voiu să mai zic. 
E plin Ardealul, e plin Bănatul, sunt 
pline șî alte părți ungurești de o sumă 
de răvașe, foi de zestre, hârtii și hâr- 
tiuțe scrise în românește pe vremurile 
când erau alte rosturi pe acolo decât 
astăzi. De câte ori n’am dorit să le 
văd și am întrebat în dreapta și în 
stânga ! însă cu ce folos ?

Pentru mulți eu poate să fiu un 
străin, pentru șî mai mulți un necunos
cut. Mă las deci la o parte pe mine 
și întreb pe atâția tineri cu învățătură, 
profesori, preoți, unii cu diplome de fi
lologie și istorie, de ce nu caută aceste 
urme ale vieții românești, păstrate încă 
în cărți, în lăzi și poduri și care mâne 
nu vor mai fi? Urme bune și scumpe 
din care se vor putea alcătui mâne- 
poimâne opere mari?

De ce să simțim oare nevoia de a 
fi șî în această privință cel din urmă 
printre popoarele ce locuiesc acestea 
părți ? Să fim noi clădiți numai din in
diferență și lene? — Cetitorii acestei 
foi pot răspunde.
(«Răvașul») N. lorga.

Expoziția „Asociațiunii*1.
O altă parte din programa expo

ziției Asociațiunii, asupra căreia ținem 
să atragem din vreme atențiunea ceti
torilor noștri, și care — după natura 
ei — se va putea aranja numai cu con
cursul cercurilor largi ale poporului 
nostru, este:

Secț XVi. Vânatul și Pescăritul.

(§ 41) în această secțiune se vor 
expune toate armele și sculele devânat 
și pescărit, obicinuite la poporul ro
mân, arătându-se la fiecare obiect nu
mirea ce i-se dă în popor. îndeosebi 
se vor expune:

a) arme de vânat, cu cremene, 
capse, etc.;

b) recuisite vânătorești folosite de 
vânători mai renumiți;

c) curse;
d) fotografiile vânătorilor renumiți 

sau ale monumentelor acestora;
e) instrumente folosite de popor 

pentru prinderea peștilor și păstra
rea lor.

Secț. XVII. Industria minieră.

(§ 43) în această secțiune se vor 
expune:

a) harțe și tabele statistice despre 
mine de aur, fer, cărbuni, sare, etc., 
lucrate de minieri români;

b) sculele folosite de acești minieri 
(cu arătarea numirei lor poporale) și

c) colecțiuni de producte miniere.

Pentru înzestrarea acestui despăr
țământ se face apel la proprietarii și 
funcționarii de mine români, și se în- 
vită minieri români ca să prezinte fe
lul lor de lucrare în praxă (s. ex. spă
latul aurului, etc.).

Biroul expoziției se adresează pe 
această cale cătră toți aceia cari po
sed obiectele înșirate mai sus, să par
ticipe la expoziție. Tot asemenea roagă 
pe cei ce știu de existența unor atari 
obiecte pe la alții, să comunice aceasta 
biroului ca acesta să știe cui și unde 
să se adreseze.

Convocare.
P. T. domni membri ai reuniunii 

învățătorilor români dela școalele • 
fesionale gr. or. rom., despărțămân
tul Bisericii-albe, precum șî toți spri
jinitorii cauzei noastre școlare sun' 
poftiți la adunarea despărțământului, 
ce se va ținea Mercuri, în 1 Iunie 
st. v. a. c. în școala confesională gr. 
or. rom. din II adia cu următorul

PROGRAM:
1. Dimineața la orele 9 azistare in 

corpore la chemarea Duhului Sânt.
2. Azistare la examenele locale.
3. Deschiderea adunării.
4. Constatarea membrilor prezenți.
5. Observări critice asupra exa

menelor despărțământului, observări 
susținute de comisarul școlar N. Mircea.

6. Cetirea operatelor intrate și even
tuale prelegeri de model.

7. încasarea taxelor.
8. Designarea locului pentru adu

narea proximă.
9. Alegerea comisiunii pentru au- 

tenticarea protocolului.
10. Propuneri.
Ni coli nț, 24 Mai 1905.

Sofronie Avramescu, Mateiu Milencovici, 
president. notar.

Răsboiul ruso-iaponez.
Rebeliune pe naia rusă *Orel*.

Pe când vasul rusesc de răsboiu 
«Orei», care a capitulat, erâ transpor
tat de Iaponezi spre portul Saseho, 
s’au conjurat 10 mașiniști să arunce 
naia în aer. în 28 Mai conjurații au 
pus un fitil sub magazinul de praf de 
pușcă și i-au dat foc. Căpitanul năiei 
a prins de veste și a împedecat catas
trofa. S’a iscat apoi bătaie între ma
trozii ruși și la porunca căpitanului 
8 conjurați au fost împușca ți. 
După acest incident tragic, a urmat 
altul. Doisprezece matrozi ruși, chinu- 
iți de ranele dureroase, au început să 
strige: «Cruțați-ne durerile și omorî- 
ți-ne!» în absența Iaponezilor Rușii 
au aruncat p e c e i 12 matrozi 
în mare. Iaponezi! au mustrat aspru 
pe Ruși pentru barbaria aceasta. Că
pitanul năiei, fiind grav rănit și nepu
tând împedecă această cruzime, s’a 
rugat de Iaponezi să erte totul. în- 
datăce a sosit «Orei» în portul japo
nez Maizuru, a murit căpitanul, chinuit 
de răni și de scenele grozave, ce s’au 
întâmplat.

Comandantul suprem Lenewits 
sigur de victorie.

Corespondentul ziarului «Nowoje 
Wremja» a interviewat ia 5 Iunie pe 
comandantul suprem al armatei ru
sești din Mangiuria în privința cata
strofei ce i-a ajuns pe Ruși în strâm
toarea Tsusima și asupra influenței ei 
asupra răsboiului pe uscat. Genei . .. 
Lenewits a zis: «Ca soldat voiu face 
ce-mi poruncește domnitorul meu : per
sonal sunt totuși pentru continuare -. 
răsboiului. înfrângerea noastră pe 
mare nu mi-a turburat planurile. Eu 
mă simt acum așă de tare, încă mă 
pot nu numai susținea în pozițiuniie 
prezente, ci pot începe chiar ata
cul. Deși nu-s profet și nici nu vreau 
să fiu, cred că pe Iaponezi îi pu
tem bate și stârpi din Mangiuria. 
Durere, fără flotă nu putem transpun^ 
în Iaponia teatrul răsboiului».



lașele «Orei* și «Nicolae*.
Iaponezii au restaurat perfect va

sele rusești «Orei» și «Nicolae», ajunse 
în mânile lor, și le-au botezat din nou 
numindu-le Tvani și I k i.

Informatiuni.
5

Bustul lui Vasite Maniu la Călărași
Ni-se scrie că zilele trecute a fost de> 
vălit cu mare solemnitate la Călărași, 
capitala județului Ialomița în România, 
bustul regretatului Va si le Maniu, 
originar din Lugoj, care a trecut după 
revoluția din țeară în Muntenia și s’a 
distins prin o deosebită activitate pe 
toate terenele vieții publice de acolo. 
Român dela noi, care își are partea sa 
la creearea regalității României. A fost 
membru al Academiei Române, a fost 
deputat și senator în corpurile legiui
toare ale României, ales in județul 
Ialomița atât în opoziție cât șî la gu
vern, după cum se succedau partidele 
de guvernament. în recunoașterea me
ritelor ce și-a câștigat pentru acel județ 
i-s’a ridicat bustul pe una din piețele 
orașului Călărași. La desvălire au ro
stit discursuri marele proprietar Radu
lescu, prefectul județului Ialomița, 
precum șî alți notabili din partea locu
lui. Suntem mândri că un fiiu al orașu
lui nostru a fost sărbătorit în mod așă 
de impozant de frații din regat și ne 
alăturăm la sentimentele lor de pietate, 
cu cari privesc la bustul regretatului 
nostru și al lor Vasile Maniu!

Dl Dr. Constantin Ignea, medic român 
cu praxă mare, specialist în mai multe 
ramuri ale medicinei, fiu al orașului 
nostru, s’a re’ntors din călătoria sa 
întreprinsă în streinătate pentru com
pletarea studiilor și experiențelor me
dicale și s’a stabilit definitiv la Lugoj, 
în palatul institutului de credit «Popo
rul» și primește vizite pentru conzul- 
tațiuni medicale în fiecare zi la orele 
10—11 a. m. și 2 -4 d. m.

Hymen. Dl Iosif Schlinger și 
amabila d-șoară Rosa Au spitz din 
Lugoj, se vor cunună Luni în 19 Iunie 
n. la orele 9 a. m. Felicitări.

— D-nul Dr. Ioan V a j d a s’a 
cununat la Cluj cu dșoara Elena H o s s u 
fiica d-lui jude de tablă Vasile Hossu. 
— Dl Dumitru Drago mir din Valea- 
Boului s’a cununat în 1 Iunie n. cu 
d-șoara Elena Doboș an, fiica consi
lierului orășenesc Aurel Doboșan din 
Caransebeș. — Dl Ioachim Micșa, 
oficiant la direcțiunea financiară din 
Lugoj, s’a cununat la Timișoara cu 
d-șoara Iulia Muntean, fiica d-iui 
loan Muntean, oficiant i. p. la direc
țiunea financiară. Felicitări.

f Constantin Paulcescu membru in 
direcțiunea institutului de credit și 
economii «Mureșanul» din M.-Radna a 
încetat din viață la 3 Iunie 1905 in 
Lipova. înmormântarea a avut loc la 4 
Iunie st. n. Nobilul defunct a testat 
întreaga sa avere, în valoare 
cam de 35000 coroane, pentru 
studenții săraci. — Fie-i țarina 
ușoară și memoria binecuvântată !

Dl Dr. Pavel Obădeanu. advocat, ne 
aduce la cunoștință, că și-a deschis 
cancelarie advocațială în Be- 
cicherecul-mare (Nagybecskerek) în ca
sele Demko.

Aplanarea conflictului româno-turc. Cei 
2 inspectori români de școale, a căror 
expulzare din Macedonia dăduse anză 
la conflictul româno-turc, s’au re’ntors 
la I a n i n a în Macedonia și și-au re
început activitatea.

t Arhiepiscopul rom.-cat. din București 
Xavier de Hornstein a murit la Evian-les- 
Bain (Francia) în etate de 65 ani.

Hotărîre șovimstâ a orașului Baia-mare. 
Reprezentanța orașului Baia-mare în 
ultima sa adunare generală a denegat 
advocatului român Dr. Teofil Dragoș 
primirea în legăturile orașului «din 
cauza purtării sale politice și 
din cauza nepatriotismului 
seu». Ziarul «Nagy-Bânya» aducând 
această știre zice următoarele : ,«Nu 
discutăm : fost-a corectă sau necorectă 
hotărîrea adunării, dar că a fost ile
gală, e sigur. Noi din parte-ne nu 
suntem prietinii creeării de «martiri». 
Societatea patriotică a orașului e des

tul de tare și puternică, ca orice di
recție nepatriotică s’o facă odată și 
pentru totdeauna imposibilă, iar dacă 
ar fi vorba de aspirațiuni ilegitime, 
autoritatea la tot cazul știe și va ști 
să-și facă datorința».

10 milioane mărci (= 12 milioane 
coroane) a testat pentru scopuri filan
tropice și știențifice inventatorul curei 
naturale, Dr. Lahmann, decedat 
zilele aceste la Drezda.

Propunere dictată de șovinism. Comisia 
petiționară a dietei a luat zilele aceste 
la pertractare numeroasele petițiuni, 
adresate și trimise dietei. Din aceste 
amintim petițiile adresate dietei în che
stiunea reformei instrucțiunei 
poporale (proectul lui Berzeviczy). 
Comisia a decis să facă dietei propu
nere, ca aceste petiții să fie predate 
comisiunei de instrucție publică, afară 
de petiția adunărei poporale 
române din Chișineu, despre care 
propune comisia petiționară, ca să fie 
pusă în arhivui dietei din cauza ten
ii e n țe i ei separatistice și pen- 
trucă motivarea petiției e nebazată.

Caz rar. Pe Albert Szârka din 
Lugoj l-a apucat sughiț continuu, 
care durează de câteva zile. Medicii 
au încercat să-i o rească sughițul prin 
slobozire de sânge, dar fără rezultat. 
Pacientul a slăbit mult din cauză că 
nu poate mânca. Cineva a recomandat 
spaima ca mijloc de cură contra su
ghițului. Soția pacientului a primit șî 
acest sfat și a speriat pe bolnav în fel 
și chip, dar toate în zadar, căci sughi
țul continuă.

Reprezentanța orașului Lugoj va ținea 
Joi în 15 Iunie n. 1905 adunare 
generală cu următoarea ordine de 
zi: 1) Raportul primarului despre pă
trarul I al anului 1905. 2) Raportul 
comisiunei de scontrare. 3) Publicarea 
concluzului ministrului de interne re
feritor la bugetul orașului pe anul 
1905. 4) Publicarea concluzelor munici
pale. 5) Transformarea teatrului oră
șenesc. 6) Măsurarea și nivelarea ora
șului. 7) Repararea stradelor pardosite. 
8) încuviințarea rezultatului licitațiunei 
referitoare la udarea stradelor. 9) Pro
curarea unui car mortuar pe seama 
spitalului orășenesc. 10) Propunerea 
referitoare la modificarea parțială a 
mersului trenurilor intrat în vigoare 
cu 1 Mai 1905. 11) Statorirea taxelor 
de rescumpărare a teritoriilor câștigate 
în urma ridicării de clădiri și prin 
regularea de strade. 12) Desocotirea 
speselor împreunate cu repararea ca
selor vamale. 13) Raport despre ter
minarea tăiatului de lemne de foc în 
«Biniș». 14) Fundațiunea nouă de 2000 
cor. făcută de societatea de masă a 
vânătorilor pe seama școlarilor săraci 
dela școalele elementare din Lugoj. 15) 
Dedarațiune aprobatoare referitor la 
rugarea comunei Boddfalra pentru 
câștigarea dreptului de târg săptămâ
nal. 16) Rugarea «reuniune* de ajuto
rare a arestanților » pentru votarea 
unui ajutor. 17) Rugarea lui loan 
Rec sei pentru descrierea taxelor de 
pășune. 18) Rugarea medicului opidan 
Dr. Iacob Major pentru prelungirea 
concediului seu.

Pastori de vice ■•tai. Au devenit 
vacante posturile de vice-notari în co
munele Jupanec și Pervova. La 
primul post terminul de concurs e 10 
Iulie n., la al doilea 14 Iunie n.

Examenele publice dela șcaala : < la de 
fete a „Asociațiunii" la finea anului școlar 
1904/1905 se vor ținea la Sibiiu în loca
litățile școalei conform următorului pro
gram : M e r c u r i în 21 I u n i e. a) îna
inte de ameazi: dela 8-11 ore Religiu- 
nea cu elevele din toate clasele civile. 
Dela 11 — 12 ore limba franceză, clasa 
III—IV. b) după ameazi: dela 3—6 ore 
clasa I civilă, din studiile: Limba română, 
geografia, Istoria naturală și limba 
maghiară. Joi în22Iunie. a) înainte 
de ameazi: dela 8—12 ore clasa III 
civilă, din studiile: limba română, arit
metica, limba germană și limba ma
ghiară. b) după ameazi: dela 3—6 ore 
clasa II civilă, din studiile: geografie, 
limba română, limba maghiară și isto
ria universală. Vineri în 23 Iunie, 
a) înainte de ameazi: dela 8-12 ore 
clasa IV civilă, din studiile: limba ma
ghiară, istoria patriei, limba germană 
și limba română, b) după ameazi: dela 

3—6 ore muzica instrumentală (fpiano, 
violină) cu elevele din toate clasele 
civile. Duminecă în 2 5 Iunie, a) 
înainte de ameazi: dela 11 — 12 ore în- 
cheerea solemnă a anului școlar și distri
buirea atestatelor. Lucrurile de mână, 
de caligrafie și desemn, sunt expuse în 
decursul examenelor într’una din șalele 
institutului. Oaspeții sunt bineveniți! 
Direcțiunea.

Rigorozitate suspectă. Sub acest titlu 
scrie «Tel. rom.»: La gimnaziul de stat 
din Sibiiu au făcut examenul de pe 
clasa VIII și au fost admiși la exame
nul scripturistic de maturitate 14 absol
venți maghiari, 12 Români și 2 Sași. 
La examenul oral însă dintre cei 12 
Români au fost admiși numai 6 și 
chiar șî dintre aceștia abia 3 inși au 
reușit, pe când 2 au picat de tot, ear 
unul din 1 studiu. Dintre 12 inși au 
reușit deci abia 3 inși, pe când dintre 
cei 14 absolvenți maghiari numai 3 inși 
au picat și numai din câte un studiu. 
Spre ilustrarea aparițiunii acesteia enig
matice și neobicinuite pănă acum la 
gimnaziul de stat din Sibiiu relevăm 
că tinărul G., care a făcut clasele gim
naziale toate ca prim-eminent, la 
maturitate abia a isbutit să’și forțeze 
— prin răspunsurile sale — nota gene
rală «bine». Spre completare mai amin
tim, că dintre cei 2 absolvenți sași unul 
nici n'a fost admis la examenul oral, ear 
celălalt a fost trântit.

Concert și teatru în Brașov. Corul 
bisericei române gr.-or. din Brașovul- 
vechiu arangează în ziua de sf. Ru
salii, Duminecă în 18 Iunie n. concert 
și reprezentațiune teatrală, căreia îi 
va urmă dans. Corurile sunt dirigiate 
de dl St. C. Voicu, absolvent al 
conserv, din București și dirigent al 
corului bisericesc. Venitul curat este 
destinat pentru sporirea fondului co
rului bisericei «Sfintei Adormiri» din 
Brașovul-vechiu. Program: 1. Muzică. 
2. «în pădure» de executat de co
rul bărb. 3. «Țiganul recrut», dialog 
de predat de 2 coriști. 4. «Nușca», 
de Val. Magdu, cor mixt în 6 voci. 5. 
Declamațiune. 6. Solo de violină, exec. 
de dl dirigent al corului St. C. Voicu. 
7. Teatru: «Ruga dela Chiseteu», 
comedie poporală într’un act cu cân
tece și joc, de Iosif Vulcan.

Cutremurul teribil din Skutari. Maj. 
Sa împăratul și Regele nostru a dă
ruit 25000 cor. ajutor pentru locuitorii 
orașului Skutari din Albania, ruinat 
cu desăvârșire prin cutremurul din 1 
Iunie. Paguba cauzată prin cutremu
rul uriaș e prețuită la 50 milioane 
coroane. Cutremurul s’a repetat de 
mai multe ori și panica între locuitori 
crește. Biserica catedrală și biserica 
Franciscanilor stă să se dărime. Popo
rul locuește în corturi și e amenințat 
de foamete, deoarece ajutoarele pro
mise încă n’au sosit.

Pistrui, «grăboațe. pete diformează 
fața și, afară de aceste, și soarele și 
vântul au influință asupra pielei obra
zului. De aceea folosesc nu numai dame, 
a și domni renumita cremă «Mar- 
șareta.’ a lui Foldes. Această alifie 
de obraz, scutită prin lege, nu conține 
nici argint viu nici plumb, del ă tură în 
câteva zile pistrui, alunele (pete de 
ficat), șgrâbuoțe și toate necurățeniile 
de obraz, netezește crețele și dă te
nului o coloare fină, tineri și tranda
firie. Flacon mare 2 coroane, mic 1 i 
coroană. Se poate procură la produ- 
centul: Clement de Foldes. farmacist l 
in Arad, și in toate farmaciile.

Cjmaade aan de torpile la F ume. Dela 
fabrica de torpile din Fiume a coman
dat Iaponia 200 torpile. Rusia 140 tor
pile, iar Austro-Ungaria, Italia, Fran
cia, Olanda și Bulgaria încă au făcut 
comande mai mari. Prețul unei torpile 
e pentru Austro-Ungaria 6000— 7000 
cor., iar pentru statele străine 11000— 
12000 coroane.

Mormintele regilor egipteni. De curând 
s’a aflat în Egipet locul de înmormân
tare al regilor egipteni din dinastia a 
18-a, și s’au găsit antieități foarte 
interesante. Mormintele au remas in
tacte pănă azi și sunt pline de obiecte 
scumpe. Micul cimiter datează de pe 
timpul, când Egiptul stăpâniâ întreg 
Orientul. Săpăturile s’au făcut în pre
zența profesorului M a sper o, cel mai 
mare egiptolog, și a principelui de

Connaught. Camera nu era mare, pă- 
reții nu erau decorați, dar eră plină 
cu cele mai prețioase comori ale Egip
tului antic. Lângă păreți erau așezate 
morminte aurite, vase puternice de ala
bastru foarte frumoase, scaune aurite și 
lăzi minunat zugrăvite, apoi o trăsură 
de gală, ale cărei roți aveau câte 6 
spițe. Cripta e de 9 metri lungă, */, 
metru lată și 2', metri înaltă. îndără
tul mormintelor se aflau ulcioare mari 
pecetluite, pline cu oleiu și cu vin, 
apoi lăzi de lemn în formă de scoică, 
zugrăvite negru, în cari se aflau bu
căți de carne. Descoperirea aceasta e 
cea mai însemnată dintre toate desco
peririle făcute pănă acum în Egipet. 
Din ea se pot face prețioase deducții 
despre arta Egiptenilor și despre in
dustria lor de casă desvoltată în grad 
mare.

Pedeapsă riguroasă pentru falsificarea 
făinei. Primpretorele din Gyergyoalfalu 
a pedepsit pe morarul loan Beldi din 
Demeterfalva la 10 zile arest și 1000 
coroane amendă, pentrucă a falsificat 
făină de grâu, amestecându-o cu fenol- 
stalin, prin ce s’au bolnăvit mai mulți 
mușterii de-ai lui. Beldi a apelat la 
ministru. Ministrul de comerciu a apro
bat în întregime sentința.

Poamele. Se apropie timpul, când 
putem mânca poame. Atragem atenția 
tuturor asupra avantagiului mare de a 
mânca poamele cu pâne. Mai ales co
piii, dacă mănâncă poame fără pâne, 
capătă ușor dureri de stomac și in
testine. Părinții deci fac bine, dacă 
dedau pe copiii lor, încă de mici, să 
mănânce poame numai cu pâne. în 
Francia e semn de creștere rea, a 
mânca poame fără pâne.

VARIETĂȚI.
»

împăratul Wilhelm și cartea 
postalăilustrată. împăratului german 
Wilhelm îi place să trimită, când se 
află în călătorie, cărți poștale ilustrate 
soției sale, fiilor sei și prietinilor. Car
tea poștală a împăratului nu merge la 
destinație ca scrisorile celorlalți muri
tori, ci ca scrisorile împărătești. Ea nu 
e lăsată deschisă, ci e închisă într’o 
covertă sigilată, pe care stă scris «che
stiune prea înaltă». Ea nu numai e 
liberă de porto, ci e transportată cu 
mult mai repede, ca celelalte scrisori. 
Nu stă nicăiri pe loc, ci e transportată 
fără întrerupere ziua și noaptea pe 
tren și prin curieri. Se întâmplă adese
ori, că respectivul, căruia împăratul i-a 
trimis carte, e deșteptat noaptea din 
somn, ca să ia în primire cartea împă
rătească.

Cursul pieței Lugoj.
arfa.

•a
I

co
ro

an
e

ba
ni

Gria primi calitate 90 15 20
» de mijloc 85 j 14 80

Săcară prima calitate . 
• de mijloc

80 14 60
75 14;-

On prima cantate .
• de mijloc ....

80 14 60
75 14 —

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

Cucuruz pruna calitate . 85 16 20
de mijloc . 85 15 60

» nou .... • 10 — 1 —
Făină 0..................................... 75 27 20

• prima .... 72
70

26 40
. albă .... 25 40
» brună . 68 25!-

Orez........................................ 1- 40 —
Gris........................................ 80 32 -
Arpăcaș . 70 36 i —
Mazăre . . 90 40 -

. Linte........................................ 85 60 -
1 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 1 20

» » » II. » — ! 1 12
Unsoare de porc . — 1 68
Sămânță de chimin 84: -
Sare, bucăți ....
Zăhar ................................

— 22 —— 92 -
Vin........................................ — 80 -
Spirt I...................................... — 15 | -

« II....................................... — 14 i -
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Banca industrială din Lugoj,
institut de credit și economii societate pe acții. *

P. T.
Avem onorul a vă aduce respectuos la cunoștință, că adu

narea generală extraordinară ținută în 8 Iunie a. c. a decis urcarea 
capitalului de acții dela 30000 coroane la 60000 coroane și noua 
emisiune se va face în senzul prospectului aprobat de adunarea 
generală.

7. Dreptul de opțiune poate\fi exercitat dela 15 Iunie 190c 
zi dela

Prospect
opțiune 
cât mai

1. Banca industrială din Lugoj urcă capitalul seu de acții 
dela 30000 coroane la 60000 coroane prin emisiunea alor 250 bucăți 
acții noui nominale â 120 coroane va. <re n >minalâ.

2. Opțiunea se ofere acționarilor actuali astfel, câ pe lângă 
prezentarea alor 2 acții vechi. în valoare nominală de 60 coroane, se 
poate exercită dreptul de opțiune la o acție nonă în valoare nominală 
de 120 coroane.

3. Acel acționar vechiu. care are numai o acție veche, nu 
are dreptul de opțiune la o acție nouă, ci acția veche remâne mai 
departe ca jumătate acție.

4. Se decide în princip a retrage acțiile vechi și pentru câte 
2 acții vechi a emite celui îndreptățit acții noui in valoare nominală 
de câte 120 coroane, libere de competințe și de spese.

5. Cele 250 acții noui, ce se vor emite, sunt fixate per 140 
coroane în prețul de curs. Din aceste trec 
de acții, ear 20 coroane pentru fondul de 
timbru se solvește după scala II

6. Pot subscrie acții și cei ce până

până inclusive 15 Iulie 1905 în localm institutului în fiecare
9—12 ore. u

După expirarea acestui termin, înceată dreptul de 
și direcțiunea e împuternicită, ca acțiile neoptate să le vindă 
bine, dar la nici un caz sub prețul de 140 cor. fixat mai sus.

8. Acei acționari, cari voesc să-și exercite dreptul de opțiune, 
au să prezinte acțiile lor. fără cupoane, pentru stamp ilare la cassa 
institutului și totodată să plătească în bani gata prima rată.

Plățile
cor. la
cor. la
cor. la
cor. la
cor. la
cor. la
cor. la

. Acei acționari, cari 
interese de întârziere, 

provocare nu e plătită rata scadentă, perde

9.
20
20
20
20
20
20
20
10.

teascâ 6°/0 i

sunt a se face în modul următor: 
exerciarea dreptului de opțiune, 
15 Iulie 1905,
15 August 1905,
15
15
15
15

1905,
1905,
1905,
1905.
nu plătesc la termine 

dacă mai departe după 
respectivul

120 coroane in capitalul 
rezervă. Competința de

acum nu sunt însemnați 
ca acționari în registrul de acții al institutului; în prima linie însă 
se asigură acționarilor vechi dreptul de a avea acții noui. ear restul 
acțiilor eventual neoptate va fi împărțit între subscribenții noui în 
proporția bucăților subscrise.

Acțiile noui vor fi eliberate celor îndreptățiți începând dela 
15 Decembrie, după predarea acțiilor vechi, asemenea acțiile nou 
subscrise și pe deplin plătite vor fi eliberate subscribentului tot înce
pând dela 15 Decembrie.

BTlTPATTPCl BUDAPESTA.. UHlLNlllO, VI, Vâezi-knrut61. 
Reprezentanță generala și magaz ii a. 
fabncei imp. și reg. priv. de «nșmt ș-i 
motori «urmașul lui Brauner <£• :
Ing. E. Plewa»

recomanda
MOTORI de 2-100 HP.

do benvin, gaz. și aburi.
Locomobile de beiizin de 2 — 20 

HP, stabilimente de gaz absorbitor în 
orice mărime. Cheltuelile de uzină 2—3 
bani pe HP și pe oră. Prețuri eftina. 
Solviri favorabile.
" " Catalogul prețurilor gratis. __

Se caută reprezentanți solizi în 
provincie. Nr. 66 (12—8)

Nr. 119 (1—1).

X-Tou. I ITou I

Septembrie 
Octombrie 
Novembrie 
Decembrie

Lugoj la 8 Iunie 1905.

Prețul locurilor: loc 1 40 bani, Ioc II 30 bani, pentru copii și soldați 
20 bani.
Nr. 116 (2—2) Francisc ZEZolosei, proprietar.

»

'0

Cele mai mari și mai senzaționale curiozități. în special relevăm:
Fecioara ele Orleans. ---------------

Războiul ruso-iaponez pe uscat și pe mare. 
Lnpta Iapon°zilor dela Port-Arthur și Mukden etc. etc.
Afară de aceste se vor reprezenta mai multe opere de cete mai noui 

din toate părțile lumei, tablouri vii distractive, științifice și artistice.

Reprezentațiuni se țin : în zile de luciu după ameazi la orele 7 și 9 seara, 
Cumineca și în serbători dela 3—10 ore seara în fiecare ceas.

au să plâ
15 zile de 

orice drept 
la acțiile signale și ratele plătite dejă trec în favorul fondului de
zervă.

11. Acțiile optate sunt liberate la 15 Decembrie 1905 
lângă retragerea acțiilor vechi, asemenea și acțiile subscrise și 
deplin solvite. Acțiile optate participă la profitul curat al anului 
cietar 1905, dar acția subscrisă numai la profitul curat al anului 
cietar 1906, pentru solvirile făcute se plătesc însă începând din 
Iulie netto 6% interese pro rată.

Direcțiunea bancei industriale 
din Lugoj.

valo behajtâm vegett Petrovics Miklos •' 
(Nikoiâe) vegrehajtăat szeuvedonek a lugosi ) 
kir. Torveuynek mint telekkonyvi hatosăg (* 
teruletehez tartoto Szkeus kozsegi 713. sz. 
tjkvben A. L 1—5. sorszâm alatt felvett 
mgatianât 484 kor, tovâbbâ az A. + 1, 2. 
es 3. sz. alaui ingatianăt 62 kor. illetv>* P 
46 kor. es 30 fi iL, vâgre Szkeus 634. szămu 

j ujkvbec A. L 1 * r»z alatt felvett ingatlanăt
15 kor. kiluâltâsi âr- an egeszben es kuldn, 

j 'az egyide -i-g *iboe>âjtott arveresi feltetelek 
pțW ;erteitnebei. hnr. kikiabâsi âr-
is* i ban az

<><
începând din 10 Iunie n. se poate vedea zilnic 

lângă cazarma artileriei.

1905. evi jun. ho 3Â-ân d. e. 11 orakor

I

5105|90o. tkvi szârn.

Arveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint telek- 

konyvi hatosăg kozhirre teszi, hogy az 
Agricola hitelbank vegrehajtatonak Petro- 
vics Jânos es Miklos szkeusi lakosok vegre- 
hajtăst szenvedok elleni 112 kor. toke. ennek 
az 1904. evi szeptember ho 8. napjătol 
szămitando 6°/0 kamatai, 8 kor. 35 filler 
ovăsi, */,®|0 vâltodij, 23 kor. 50 filler per es 
vegrehajtăsi mâr megăllapitott koltsegek 
es ezennel 12 kor. 60 fill.-ben megăllapitott 
ârveres keresi valamint a meg felmerulendo 
koltsegek behajtâsa vegett, tovăbbâ Dr. 
Pârtos Jeno îigyved 18 kor. 20 filler toke 
s jar. ugy csupân a szilhai 713. szămu 
tljkvi i'ngatlanât illetoleg Dr. Szorenyi 
Arthur îigyved 9 kor. 26 fill, toke s jăr.- 
bol ăllo kovetelesenek is vegrehajtăsi uton

J

j Szkeus kozseg hâzauâi megtartandd nyil-1 
: vânos arveresena legtobbe* igeronex szukseg ; 
i eseten a kikiâltâsi aron a.u. etlcg a adatni. j

Arvereini kivândk tartoznak banat
; penzul az ingatlanok kikiâltâsi arânak 20®, 
; keszpenzben ragy ovadekkepes ertekpapir-1 
I ban a kikuldo:t kezehez letenn:. avagy az 
1 annak elozetes biroi ietetbe helyezăeet ta-: 
nusito szabăiysz. elismervenyt axszolgaitatni.

Vevo koteles a veteiăr *» reszet az
I ârveres jogerore emelkedes-» nspjâtoi sx.,-
* mitott 30 nap alatt, a mâsodik *» răase: 
ugyanazon naptol szămitott 60 nap aiac,

: a harmadik **, reszet ugyaucsak az ârve- 
res jogerore emelkedâse napjătol szami- 
tando 90 nap alatt, es az ârveres napjâtoi 
jăro 5*/a kamataivai szabâiyszeru ieteti 
kerveny mellett a lugosi kir. ăilampenztâr 
mint biroi Ieteti penztârba befizetni.

A bânatpenz az utolso reazletbe fog 
beszamittatni.

A megâilapitott arveresi felteteleket a 
hivataios orâk alatt a teiekkdnyvi hatosăg- 
nai. ugyszinten Szkeus kozseg Eioljârb- UUI țtrUtU
sâgânâl vag}- a biroi kikiîldottnel megte- 
kinthetok. - - -

Az elrendelt ârverest a. fobetetul szol-
gâlo Szkeus kozsegi 713. szămu telek- înppnp în 30 
jegyzokony v C. lapjân feljegyezni rendeli.! ' 1" 1 1

Dela primăria orașului Lugoj. Ș Pentru cancelaria subscrisului se
1---------- -  \cautâ

ad. 1905i I
Publ ic ați une, iUM

- - - — I
Lugoson, 1905, evi mârez. ho 24-en : fini în 2

j
Bagyik

kir. tszeki biro. P. P. 20 (3 — 1).Nr. 118(1-1)
Tipografia Caro! Traunfellner. — Lugop

candidat
de advocat

ii - - . .j cu praxa, care e in stare să-mi 
yI conducă cancelaria ~.tu un

penzionat pe timp mai în- 
Nr. 109 (5—5).

proxim al Lugojului se
Iimi6 Șl St' delungdt.

Iulie 19O5J Făgăraș. 28 Mai 1905.

Primarul ^r- Nicolae Șerban,
' advocat.


