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De săptămâni de ine agită 
opinia publică din Monarhie și stră
inătate o broșură apărută sub pseu
donimul «Zeysig» la Berlin, cu 
vedita tendență de a influență po- 
zițiunea ce a luat-o Maj Sa Mo
narhul în actuala criză nesfârșită 
a Ungariei.

Tenorul acestei broșuri senza
ționale se poate cunoaște din ur- 
mătoriul pasagiu, care trece ca fir 
roșu peste toate paginile ei:

«In mersul fatal al procesului 
de disoluțiune al Monarhiei Austro- 
Uugare a rezervat Providența un 
rol de deosebită importanță Hohen- 
zollernilor, anume: 1) de a îm
piedecă ca Austria să se transforme 
într’o zi într’un stat federalist cu 
prepotența popoarelor slave și 2) de 
a sprijini Ungaria în teiidențele 
sale de a reconstrui vechea coroană 
a Sftului Ștefan într’un stat suve
ran, absolut independent și de a-i 
asigură rangul unei mari puteri 
orientale prin anexarea Galiției, 
Bosniei și Dalmației».

Pasagiul acesta lămurește în
tregul tenor al broșurei, așă că 
putem renunță la un extras mai 
detaliat, negreșit supărăcios în toate 
direcțiile.

Broșura a apărut în luna August 
la un termen fix, anume în preajma 
serbării zilei natale a Maj. Sale 
Monarhului nostru și p rimele 
exemplare s’au trimis — deodată 
din Viena și Berlin — direct 
cancelariei de cabinet a Mai. 
Sale.

Evident deci, că tendență bro
șurei nu a fost a face în străină-
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Banchetul.
Sala imensă a berăriei d-lui Barbu 

a fost tixită. Locurile erau puține la 
mese, ear scaune de loc. Năvală și 
confuzie la superlativ, zgomot nesăr
bătoresc și dispoziție răsboinică erau 
notele distincte la început. Două sute 
cinci-zeei de persoane, că ce’nsem- 
nează numărul acesta de stomacuri re
bele, numai acela știe care e otelier, 
care dă banchetul și e pregătit numai 
pentru nouă-zeci și patru câți s’au 

j^nunțat mai înainte. Fiecare își poate 
închipui situația hotelierului. Se zice 
că e o slujbă ingrată dăscălia! D’apoi să 
iertați, nici hotelier să fii și să dai ban
chet încă nu-i o ispravă vrednică de 
invidiat. Un dascăl năcăjit, eră revol
tat în nobila lui inimă că la friptură 
nu i-s’a ajuns sălata. Treaba stă așă

tate agitație pentru ideea funda
mentală cuprinsă în ea. ci de a 
exerciâ o influență oare-care asupra 
deriziunilor ce avea să iee Maj. Sa 
Monarhul tocmai In acele zile pri
vitor la ci za ungară.

Ajuns-a atunci «an nu conținu
tul broșurei la cunoștința M Sale 
Monarhului nostru, nu știm. Cu atât 
mai puțin putem ștL de a avut 
vre-un efect asupra deciziutiilor M. 
Sale.

Știm însă, că în cercurile mai 
înalte berliueze a făcut broșura o 
senzație penibilă, căci părea 
aptă a tulbură bunele relații din
tre dinastiile Habsburg și Hohen- 
zollern. Și presa oficială berlineză 
a și căutat imediat să arete, că 
— deși e tipărită broșura în Ger
mania — autorii ei intelectuali nu 
sunt a se căută în Germania, ci 
în . . . Ungaria.

Pare chiar că în afacerea acea
sta odioasă a avut loc o interven
ție diplomatică din partea Germa
niei la Viena.

Astfel s’a pus poliția capitalei 
ungare în mișcare și fără multă 
greutate a reușit să descopere pe 
autorul broșurei, un gazetar ma
ghiar, deținut de prezent în tem
nița procuraturei regești din Buda
pesta.

Dar deodată cu descoperirea 
autorului acestei broșuri a fost 
evident pentru toți, că gazetarul 
deținut nu a scris broșura de ca
pul seu, ci pus la cale. Gazeta
rul deținut e doar tipul conde
iului simbriaș, care scrie pentru 
cela ce plătește. Și tocmai în de
cursul crizei actuale a scris dife
rite broșuri volante pentru diferiți 
că sau remâi cavaler flămând — erau 
în vecinătatea lui mai multe dame — 
sau derbedeu sătul. Eu am fost ferit 
de calamitatea asta cavalerească, pen- 
trucă mi-am impus unele precauții. 
Așă cam între noi apoi, trebue să spun, 
că ar fi lucru urban ca pe viitor toți 
învățătorii să se anunțe la timp ca să 
poată aveă chiar șl vin gata pe masă, 
nu numai salată la friptură. E chestie 
elementară de demnitate bărbătească 
apoi, că dacă nu s’a anunțat la ban
chet Ia timp, să-și tragă consecințele 
cuviincioase, ear fiecare nu aștepte nu
mai ca țiganii să-i tragă câte-o doină, 
pănă când stabilește armistițiul cu 
stomacul.

Atât de urgisiți suntem noi învă
țătorii, atâtea prejudiții ne întimpină 
în tot locul, încât trebue să avem ochii 
în patru ca să nu devină o parodie epi
tetul de intelectuali. Pe mulți îi scuză 
izolarea permanentă la țară, de aceea 
să mă scuze șl pe mine observațiile 
aceste, cari ași dori să fie corect in
terpretate, fiind făcute cu bunăvoință 
colegială.

Mâncările bune, eftine și îndestu- 
litoare, servirea plină de paciență și 
bunătate este dovadă eclatantă, că 
ne-a servit un Român de ispravă, că
ruia se cuvine un general mulțam.

Toastele mă rog, — no apoi se «pri
cepe» că au fost la nivelul recerut de 
dispoziția generală.

Viceprezeșul Jianu toastează pen-

stăpâui. A scris pentru Bănffv con
ți a lui Kossuth și a scris pentru 
guvern contra lui Bănfiv și Kos- 

I snth.
întrebarea de actualitate este 

deci că pentru cine a scris bro
șura aceasta antidinasticâ?'.

La început părea. că poliția ca
pitalei caută cu tot dinadinsul pe 
inspiratorii acestei broșuri crimi
nala acum iarăș: pare că poliția 
mai slăbește din coardă. Ba s’a 
ivit dejă bănuiala, că și din treaba 
aceasta se va alege mușama ca 
din celebra aracere de mituire de 
acum doi ani, care a adormit în 
Domnul fara de a se face lumină.

în jurul broșurei Zeysig s’au 
format de prezent două tabere : 
una susține, că ideea broșurei a 
resărit din tabera coaliției și acolo 
sunt de căutat inspiratorii, cealaltă 
susține, că guvernul a coman 
broșura pentruca prezentândn-o ca 
ieșită din sinul coaliției să com
promită în ochii Monarhului pe 
coalițio oiști.

Pe care parte este adevărul, de
pinde dela investigația aflătoare 
în curgere, dacă peste tot se va 
face lumină în chestiunea aceasta, 
dar simptomatic este, că ambele 
tabere consideră indirect broșura 
ca expresia sentimentelor celor din 
coaliție.

Un lucru este doar aproape de 
mintea omului, anume că dacă 
tendență broșurei ar fi de tot 
străină de sentimentele coaliției, 
apoi la nici un caz nu ar fi 
potrivită broșura nici să facă 
presiune asupra Monarhului, dai 
nici să compromită pe coaliționiști 
în ochii Monarhului.
tru M. Sa. Obștea se ridică, ascultă 
toastul stând și ascultă cu cuvincioasă 
solemnitate cuvintele solemne, ale so
lemnului orator. Ecoul: aplaus gene
ral, «trăiască» entuziaste.

Părintele S. Luca aveâ să toasteze 
al doilea pentru P. S. Sa și pentru co
misarul consistorial. îl priviam cu o 
curiozitate de ștrengar cum își fră
mântă intelectul la urzirea toastului. 
Vecinul meu îmi reflectează: «nu-i dai 
un pic de inspirație?». Nu știu de l-am 
înțeles, dar am grăbit sâ umplu pă- 
larul toastantului și toastul a succes 
admirabil. Mai știi ce-ți aduce șl câte o 
inspirație lichidă. După ce au resunat 
cuvintele frumoase ale P. On. dn M. 
Popovici pentru comitetul central și 
s’au calmat încâtva spiritele, se ridică 
vecinicul împricinat al vinului, vete
ranul stegar al culturei «străbune na
ționale» S. Albu și rupe un toast cu 
ciucuri de însuflețire veritabilă și bea 
— de năcaz, - în sănătatea d-lui sub- 
inspector Foldi, care încă a ținut să-i 
mulțămească.

Exemplul veteranului împricinat 
cu... etc., mi-a plămădit îndemnul de 
a slobozi un toast pentru simpaticul 
jrotopretore Huszarek, care apoi re- 
lectându-mi închee românește: «Tră
iască reuniunea învățătorilor». Dl Antal 
stabilește faptul și adevărul, că în 
școala confesională se cultivează ade
văratul patriotism, — așă da.' să luăm 
aminte, dar mai ales aceia cari ne

Lm rurî descreeiate » au scris 
multe și până acum și se vor mai 
scrie, dar pici unul nu poate ajun
ge la vre-o importanță, dacă n’ar 
couțineâ și vre-un grăunte de ade
văr.

A.>-. ?i î s cazul de fața. Dejă 
de muit se șoptește despre pretinse 
•ieiii- -trațiuui antidinastice în 
cercurile mai înalte maghiare cu 
arecare colorit simpatic pentru... 

Hohenzollerni.
Odată eră vorbă și prin ziare de 

o anumită demonstrație cu vine
țele — Kornblume) floarea predi
lectă a împăratului Wilhelm II. Apoi 
eră vorba că al doilea fiu al îm
păratului german, botezat dejă cu 
oarecare predestinațiune Ei tel, ce 
ar aveâ să corespundă numelui 
A ti 11a, și a luat instructor de 
limba maghiară... în vederea mi- 
siunei ce îl așteaptă.

între astfel de împrejurări n’are 
să ne mire dacă opinia publică nu 
se revoltă întru atâta pentru cele 
scrise, cât mai ales pentru a căută 
că în actuala situație cine a cău
tat să exploateze aceste momente.

Pănă acum chestiunea nu este 
elucidată

Pentru noi altă chestiune este 
de tot importanță, anume -chesti
unea că în ce mâni este depusă 
așă zisa opinie publică a po
porului maghiar.

Priveliștea ce ni-se oferă este 
înfiorătoare.

Cazul autorului broșurei nu este 
caz izolat. Mai anii trecuți earăși 
am azistat la un spectacol grețos, 
văzâ d că un gazetar cu mare 
nume la poporul maghiar este d e- 
odată angageat la un organ gu- 
prescriu nouă recetă de patriotism, — 
bea deci pentru binele dascălilor con
fesionali. Dl Șimian învățător, comisar 
școlar, cormaistru și biciclist de re
cord, ridică un «all heil» pentru comi
tetul aranjator. Tinărul primar, bă
trânul secretar, învățătorul milaș (alții 
mai zic șl penzionist) și :vecinicul ca
valer, salută pe oaspeți și le dorește 
sănătate la toți. Indignatul gregar și 
veteranul pioner al școalei din Recița 
dl S. Albu golește, — mă rog, ex, — 
păharul pentru armonia care nu exi
stă între preoți și învățători și pentru 
buna înțelegere ce trebue să existe 
între inteligență și popor.

Prin sgomotul de voci detună apoi 
glasul celui mai simpatic ziarist din 
Bănat, pasivist infalibil și conștient, 
dl Dr. V. Branisce, și cu o strălucire 
bengalică de orator ireproșabil electri
zează auditorul cuîncheerea toastului: 
«Să trăiască Majestatea Sa poporul 
român», — adevăratul depozitar al ve
ritabilului patriotism.

A mai toastat și un dn advocat 
ocal nentru învățători, care voiă să 
acă dispoziție patriotică cu patentă, 

dar publicul și muzica nu l-a putut 
înțelege.

Excurzia la Mănăstire.
*

Aceia dintre oaspeți, cari dorian 
șl câteva clipe de recreare sufletească, 
după banchet au luat calea la izvorul 
și Mănăstirea din valea Godinova.



vernamental și la altul opozițional, 
scriind într’o zi pentru guvern și 
ziua următoare pe aceeași temă 
contra guvernului.

Și desvălirea acestei bifnrcații 
morale, adecă imorale, nu l-a stins 
de pe 3upratațâ pe gazetarul din 
chestiune, căci astăzi îl vedem în 
vârful știrului judecând pe vii și 
morți în coloanele celei mai res- 
pândite foi opoziționale maghiare.

Ce și-a permis Bartha de ce 
să nu-și permită Zigăny, autorul 
unei serii de broșuri, toate de actu
alitate în mersul greoi u al desle- 
gării crizei! ?

Scriitorii aceștia de frunte ai 
presei maghiare nu ni-se prezintă 
ca oameni de convingeri și prin
cipii, ci ca artiști și meseriași ai 
condeiului, cari scriu în servi
ciul celuia care îi plătește.

Astfel a scris Zigăny, scriitor 
de distincție, în același timp, 
din însărcinarea guvernului broșuri 
contra coaliției, din însărcinarea lui 
Bănffy broșuri contra guvernului și 
contra lui .... Kossuth și din însăr
cinarea unui consorțiu până acum 
necunoscut broșura antidinastică 
apărută la Berlin.

Ei bine, condeele aceste venale 
își dau aerul astăzi că reprezenta 
opinia publică a poporului maghiar! 
Condeele aceste simbriașe terori
zează astăzi țeara. declarând pe 
unii patrioți și pe alții timbrân- 
du-i de trădători.

Nu știm dacă se va găsi astăzi- 
mâne inspiratorul broșurei antidina- 
stice, dar evident că intriga aceasta 
subțire dispare față de mocirla 
imoralității ce ne-o arată faptele 
dejâ constatate.

Și este în interesul nu numai 
al poporului maghiar, ci al țerii 
întregi, ca desvălindu-se gheșef- 
tăria urită comisă de gazetarii 
venali să-și curețe poporul ma
ghiar presa de aceste condee sa
crilege, cari nu au nimic sfânt în 
lume, decât banul, care este ochiul 
dracului.

—- war - • -

„Conferența electorală11 dela Sibiiu 
... oprită. «Conferența electorală^, con-
Erau mulți, puteau însă să fie șl mai 
mulți, cari au cercetat acest loc izvo- 
ritor de evlavie și dătător de credință. 
S’au făcut atâtea descrieri maestre a 
izvorului încât eu nu cutez a o mai 
face. Notez, că rar se află un loc mai 
potrivit pentru alimentarea evlaviei ca 
acesta, pe care însăși natura par’că l-a 
indicat în acest scop. Un unghiu de 
vale încunjurat cu dealuri împădurite, 
ce revarsă o umbră și răcoare, ce în
seninează și împrospetează. Mănăsti
rea e aproape gata, mai remâne aran
jamentul intern. E ceva cam mică, dar 
din vale îți face o impresie de măre
ție, iar stilul e foarte nimerit și fru
mos. De mai multe ori au resunat în 
liniștea văii campanele cu sunet duios, 
învitător și armonic. Aceste vestesc 
credincioșilor oara de serviciu dumne- 
zeesc și amintesc dărnicia alor trei 
Recițeni: dl A. Crenianu, director de 
bancă, dl I. Popovici paroh și dl G. 
Bocian oficiant. Toate lucrurile de aici 
sunt donate, totul s’a câștigat și ridi
cat prin îndemnul de jertfă izvorit din 
credință. Deasupra mănăstirei pe deal 
e așezată locuința ierodiaconului Gușcă, 
înaintea căreia se ’ntinde o grădină 
bine cultivată. De aici se desface pri
vitorului o priveliște deosebit de pito
rească, un orizont limpede inundat de 
lumină, căldură și verdeață.

Fiecare din noi a grăbit la izvor. 
Prima impresie ce-ți face e aceeași, ca 
și ’naintea unui altar. Am gustat din 
apa cristalină și desbrăcat de dispo
ziția lumească dela banchet mi-am fă-

vocată de George Pop de Bășești 
și Dr. Teodor M iha li, care avea 
să se țină eri la Sibiiu, a fost oprită 
din partea autorităților politice din Si- 
jiiu, pe motiv că e întrunire pol i- 
tică. S’a dat recurs contra oprirei 
și mai ales contra motivării oprirei. 
Jeoarece însă eră de prevăzut, că re
zolvarea recursului nu poate urmă 
decât după terminul de 20 August al 
«conferenței electorale», unul dintre 
convocătorii «conferenței» a autorizat 
redacția ziarului «Tel. rom.» să comu
nice cetitorilor sei că «conferența nu 
se va ținea».

Provocare la șovinism. Contele A. 
Ap pony i a scris în ziarul Magyar- 
orszâg» un articol despre sufragiul 
universal zicând, că el și coaliția nu’s 
contra sufragiului universal, dar pre
tind mai întâiu împlinirea aspirațiilor 
naționale. Apponyi laudă purtai ea 
«de model» și «plină de demnitate» a 
socialiștilor cu ocaziunea demonstrați- 
unei «strălucitoare - din 15 Septembrie 
înaintea dietei și provoacă apoi pe so
cialiști să între pe față sub drapelul 
șovinismului. «Știți, cetățenilor, 
când va deveni irezistibilă în puterea 
sa morală pășirea voastră ? Atunci, 
când nu steagul roșu, ci tricolorul na
țional va fâlfăî peste capetele voastre! 
Atunci, când de pe buzele voastre nu 
va resunâ Marseileza, ci imnurile noa
stre naționale! Atunci, când inscripția 
nedeamnă: «Drepturi poporului! Jos 
cu pretenziunile naționale!» va fi în
locuită cu inscripția: «Drepturi popo
rului în interesul chestiunei naționale !> 
și când în loc de: «Dați-ne drepturi, 
ca să avem o patrie!» veți zice: 
«Dați-ne drepturi, căci noi suntem fii 
credincioși ai patriei! Când veți luâ 
în programul vostru lozinca : Drepturi 
poporului, ca să zidim statul național 
maghiar, să-l susținem, să-l ridicăm 
la glorie», atunci cine vă va mai pu
tea rezistă ? Atunci vom fi una în 
ajungerea scopului și numai în folosi
rea mijloacelor vom fi separați. Va 
veni șl ziua, când așâ va fi. Astăzi 
— durere — e încă altfel».

Patriarhatul ecumenic și Aromânii. 
Se telegrafează din Constantinopol : 
Patriarhatul ecumenic — din motive 
politice — s’a lăsat de gândul ea să 
purceadă energic contra Aromâni
lor; de acî înainte vor purcede mai 
blând, ba chiar mai împăciuitor. 
Din cauza aceasta nici n’a prezentat până 
acum patriarhatul ecumenic anunțatul 
memorand cătră marile puteri euro
pene, prin care voia să protesteze con
tra recunoașterei naționalității române 
în imperiul otoman.

cut o cruce. Ne cuprinsese o emoție, 
— sub a cărei tremurare se trezește 
conștiința de om, — în contemplarea 
acestui loc dătător de lumină ochilor 
impăingeniți. A instituit dumnezeirea 
acest loc însă și pentru limpezirea 
ochilor sufletești, orbiți de rătăcirile și 
perversitățile vieții. în freamătul lin 
al frunzelor, în liniștea de catedrală a 
acestui loc ni-se lămurește cât de mare 
e Dumnezeu și ce puțin îl cunoaștem. 
Cu intelectul nostru mărginit, adum
brit de prejudiții, care se ia de atâtea 
ori la ceartă cu viața, să ne refugiem 
la acest loc de recoare și sânțenie, ce 
trece ca o adiere de întinerire peste 
simțirile noastre. Aici se trezesc așâ 
ușor senzațiile clare de credință din 
anii copilăriei, al căror farmec neînțe
les își cere găzduire în sufletele noa
stre de acum. Când am sosit la Mănă
stire eram sub dispoziția jignitoare a 
nemulțămirii deșteptată de încăpățînata 
reavoință a unui drag tovarăș. Aici 
ne-am schimbat ambii și ne-am des
părțit în cea mai normală dispoziție. 
Când m’am re’ntors am dus cu mine 
o doză însemnată din seninătatea su
fletului unui copil inocent, iar în ini
ma-mi purificată ’și făcea drum un 
curent de împăcare, de universală 
dragoste. Un orizont de liniște, scăl 
dat în recoarea serii, ne alimentă dis
poziția pe întregul întins al drumului 
spre oraș: maica, duioasa natură se 
pregătiâ de odihnă. (Va urmă).

Dr. Lueger despre criza ungară.
Primarul Vienei, Dr. Lueger, a 

inut în Eggehburg la adunarea par
tidului socialist creștin din Austria un 
discurs despre situația din Ungaria, 
demascând, între altele, pe Maghiarii 
de 5 pițule, cari sunt în mare parte 
de vină la stările nespus de tulburi, 
ce domnesc aproape de un an în țeara 
noastră.

Dr. Lueger a declarat mai întâiu, 
că vina pentru creearea dualismului o 
poartă deputății germani, cari au spe
rat, că prin dualism vor puteă sus
ținea puterea germanismului. în loc 
de această putere, domnesc însă as
tăzi cu totul alte elemente. A isbucnit 
ceartă cu Maghiarii, cari sunt «ganz 
liebe Kerle», pentrucă s’au amestecat 
Ovreii în treabă. Din acest motiv eu 
(Lueger) am impregnat de mult în parla
ment cuvântul «Iudeomaghiari» și sunt 
mândru, că mi-a venit atunci în minte 
un lucru așa de cuminte. Contra ace
stora trebue înainte de toate purtată 
lupta. Pe vremea aceea baronul 
Chlumecky a proclamat statariul 
parlamentar asupra mea pentru vor
birea ce am rostit-o contra Maghiari
lor de 50 cruceri.

Azi domnesc în Ungaria stări ca 
în 1848. Oratorul vorbește despre 
«broșura Zeysig», în care se face pro
punere pentru detronarea dinastiei, 
precum a făcut odinioară Kossuth. 
Bine să-și însemne acolo «sus» cuvin
tele «Los von Habsburg». Coaliția din 
Ungaria e numai o nouă ediție a par
tidului kossuthist și un proverb zice, 
că mărul nu cade departe de tulpină. 
Asta se potrivește șl la Kossuth cel 
tinăr. Acum Maghiarii s’au îngrozit 
de propunerea lui Fejervăry, in
troducerea sufragiului universal, și au 
început lupta contra lui.

Șovinismul Maghiarilor era deja 
considerat ca frânt, când deodată a 
venit vestea, că Fejervăry pleacă și 
Ungurii triumfează. Cum vine dintr’o- 
dată baronul Gautsch să se amestece 
în afaceri ungare? Miniștrii austriaci 
au fost pănă acum aici numai pentru 
aceea ca să facă concesiuni. Dacă ba
ronul Gautsch în adevăr a făcut astfel 
— eu nici acum nu cred — atunci 
hotărît trebue tras la răspundere. Noi 
nu suferim la nici un caz, ca 
Maghiarii să fie sprijiniți în 
nizuințele lor șî de un mini
stru austriac. Căci șl noi stăm pe 
punctul, că la noi nu se mai poate face 
nici o concesiune Maghiarilor, 
nici pe terenul militar, nici pe cel eco
nomic. La caz contrar refuzăm 
statului orice filer și orice 
recrut.

în senzul celor zise de Dr. Lueger 
s'a votat unanim o rezoluțiune, apoi 
adunarea s’a închis.

Adunarea partidului 
socialist din Germania.

Sâmbătă s’a început la lena adu
narea partidului socialdemocrat german, 
la care adunare iau parte cam 300 
delegați ai diferitelor organizațiuni so
cialiste din Germania. Pe galerie au 
luat loc cam 5000 persoane. Cei 80 
deputați socialiști din parlamentul ger
man au venit la adunare aproape în 
număr complet; între aceștia se află șî 
renumiții conducători socialiști Bebel, 
Auer, Singer, etc.

Bebel a deschis adunarea prin 
un mare discurs despre situația po
litică internațională. «Partidu 
socialdemocrat s’a bucurat mult pentru 
victoria I a p o n i e i, pentrucă această 
victorie înseamnă înfrângerea des
potismului rusesc. Rusia e sfări- 
mată. Puterea Rusiei în Asia ostică e 
pentru totdeauna frântă, puterea ar
mată a ei e sdruncinată, flota e nimicită. 
Prin aceasta alianța între Francia și 
Rusia e în disoluție. Acum s’a înființat o 
nouă alianță duplă contra Germaniei: 
alianța între Francia și Anglia. în urma 
politicei sale marocane faimoase stă 
acum Germania pe deplin izolată. Din
tre aliații sei Austria e spartă în interio
rul seu și incapabilă a întră în vre-o 

acțiune; Italia e avizată cu simpatiile 
și interesele sale la Francia și Anglia, 
care însă se află în alianță contra 
Germaniei. Rusia, respinsă dinspre Ost, 
va căută din nou să ridice aspirațiuni 
asupra Bosforului și la granițele Prusiei. 
Situația externă a Germaniei devine 
în afară tot mai incomodă, ear în lă- 
untru reacțiunea devine tot mai ame
nințătoare.

Partidul socialist german stă în 
fața unei grele lupte. Problema lui este 
să-și strângă tot mai tare rândurile, 
să câștige noui aderenți pentru a se 
pregăti și înarma la luptele viitorului. 
Această idee trebue să stăpânească 
adunarea prezentă. Cine sperează la 
noi o lena, acela-i un nebun.»

Adunarea s’a constituit apoi ale- 
gându-și presidenți pe deputății Sin
ger și Leber.

Deputatul Ellenbogen din Viena 
a salutat adunarea în numele social- 
democraților din Austria. A vorbit 
despre situația politică interioară a 
Austro-Ungariei. Abia se poate închipui 
în străinătate, că poziția de mare pu
tere a Austriei e făcută — între împre
jurările actuale — pendentă de astfel 
de chestiuni neînsemnate, ca de exemplu 
de chestiunea «mare», că oare la adu
nările de controlă răspund rezerviștii 
cu «Hier» sau «Jelen», sau de chesti-’*' 
unea «mare», că oare recruților li-se 
comandă «Habt Acht»-ul în limba ger
mană sau în limba maghiară. E însă 
fapt trist, că chiar aceste sunt chesti
unile cardinale ale politicei austriace, 
din a căror pricină întreaga mașină a 
statului s’a împedecat deja în mod 
simțitor. Parlamentului austriac îi lip
sește de tot seriozitatea și practicitatea.

Oratorul spune, că în Austria so
cialiștii sunt tractați eu delicateță; ei 
au libertate de întrunire și de presă 
și numai în timpul mai nou s’au pornit 
— sub influința camarilei — reacțiunea 
contra socialiștilor și anume atunci 
când a fost împedecată în Ungaria in
troducerea sufragiului universal.

%)e(a oraș.
— Adunarea generală a Reprezentanței ținută la 

20 Septembrie st. n. a. o. —

Primarul A. M a r s o v s z k y des-J 
chide adunarea la orele 3 și înainte 
de ordinea zilei răspunde la interpela- 
țiunea dlui Coriolan Brediceanu 
privitoare la concesiunea ce s’a dat 
unor vânzători străini de verdețuri de 
a ținea șatre stabile în piața Lugoju
lui. în merit spune, că statutul nu 
face deosebire între vânzători lugojeni 
și străini, dar nu permite nici unora 
nici altora să aibă șetre stabile. Che
stia aceasta privește pe căpitanul de 
poliție.

Dl Coriolan Brediceanu nuia 
la cunoștință răspunsul și propune, ca 
magistratul să elaboreze un proect de 
modificare a statutului. în senzul că
reia să se acordeze numai Lugojenilor 
dreptul de a avea șetre stabile în piață.

Propunerea se primește.
Urmează raportul primarului des

pre cvartalul II al anului curent. 
(Caracteristic pentru «ex-lex» este, că 
din 73 mii coroane dare directă d- 
stat s’au încassat deabeă 23 mii, re^j 
tanța face deci 50 mii coroane cu finea 
lui Iunie 1905!)

Dl Dr. M. Deutsch nu înțelegt- 
de ce nu s’au încassat impozitele oră
șenești, și recomandă totodată în de
osebită atențiune chestia poliției oră
șenești și de câmp, care nu corespunde. 
Raportul îl primește.

Dl Dr. I. Haus cere să se in
terzică lipirea de afișe pe columnele 
teatrului.

Se primește raportul primarului 
precum șî raportul comisiunei de scon- 
trare.

După o desbatere îndelungată și 
foarte agitată se primește nemodifica: 
atât bugetul pro 1906, precum șî în- 
cheerea socoților anului 1904.

Dnii Dr. Iuliu Rosenthal și ^- 
hail Besân, membri ai comisiei finan
ciare, cari însă au fost absenți din 
Lugoj pe timpul când a luat comisia 
financiară în desbatere preliminariul 
pro 1906 și încheerea socoților pro 1904. 
făcuseră propunerea, ca preliminariul 
anului viitor dimpreună cu socoțile anu-



lui trecut — neconsiderându-le de com
plete — să se retrimită comisiei finan
ciare, resp. comptabilității.

Contra acestei propuneri au vorbit 
dnii Dr. 0. Jure a, Dr. Ștefan Pet.ro- 
vici și Dr. Isidor Pop. După mai 
multe incidente furtunoase a decis Re
prezentanța prin votare nominală cu 
majoritate de voturi a luă în desba- 
tere preliminariul, fără de a-1 mai re
trimite comisiei financiare, care șî fără 
concursul dnilor din chestiune și-a fă
cut datoria legală aflând socoțile în 
ordine și aprobând preliminariul.

întrându-se în desbaterea prelimi
nariului, a luat poziție contra dl Dr. 
F. F r ă n k 1, dar Reprezentanța a apro
bat preliminariul cu mare majoritate, 
după explicările primite dela dnii Isi
dor Chir iți a și Ioan H a r a m b a ș a.

Următorul obiect a fost publica
rea statutului orășenesc de edi 
ficare aprobat, care întră peste 15 
zile în vigoare. Se va publică ungurește 
și românește.

Fiind timpul înnaintat se amână 
continuarea ședinței pe mâne. Vineri.

♦
Mâne Vineri se va continuă ședința 

d. m. la orele 3 mai fiind următoarele 
obiecte la ordinea zilei:

1. Canalizarea stradei Bonnaz și 
str. Bisericei.

2. Rugarea episcopului diecezei Ce
lt adului pentru urcarea cu 4000 cor. 
anual a ajutorului votat din partea 
orașului pentru susținerea școalei de 
fete dela claustru din loc în scopul in- 
stituirei unei școale civile de fete.

3. Rugarea văduvei lui Fr. Hoban 
cassar orășenesc în penziune pentru 
ajutor.

4. Rugarea lui Iosif Sinteseu pen
tru desdaunarea verilor de prăsilă 
periți fără vina sa.

5. Statutul despre manipularea cassei 
orfanale și a fondului de rezervă.

6. Propunerea lui Dr. Iuliu R o- 
s e n t h a 1 pentru sporirea numărului 
membrilor reprezentanței orașului.

7. Recercarea orașului Zombor pen
tru ridicarea unui monument în me
moria fericitului arhiduce Iosif.

8. Desocotirea speselor de edifi
care a casei dela magazinul de fân.

9. Desocotirea speselor avute cu re- 
gularea stradei Bocskay și malul Ti
mișului.

10. Desocotirea speselor avute cu 
repararea stradelor pardosite.

11. Stabilirea prețului de rescum- 
părare a teritoriului ce va obținea 
orașul din chestiunea de edificare a 
Catarinei Debacher.

12. Bugetul pentru anul școlar 1905/6 
al școalei pentru învățăceii comerciali 
și industriali din Lugoj.

13. Stabilirea prețului de rescum- 
părare a teritoriului ce va obțineă 
orașul din chestiunea de edificare a 
lui loan Potcoavă.

14. Propunerea magistratului pri
vitoare la împăcăciunea făcută în pro
cesul intentat contra lui Th. Lung.

15. Rugarea medicului orășenesc 
Dr. Iacob Major pentru un nou con
cediu de 3 luni.

16. Rugarea epitropului orășenesc 
Wilhelm Podhraszky pentru un con
cediu de 4 săptămâni.

17. Rugarea oficiantului orășenesc 
de compt,abilitate Francisc Lenhard 
pentru un ajutor extraordinar de 600 
cor. pe seama fiului seu Emil, care 
studiază la academia de belearte din 
Miinchen.

18. Descrierea sumei de 60 cor. cu 
care datorește orașului fostul locuitor 
lugojan Iosif Erdmann, fiind nein- 
cassabilă.

Informatiuni.
J

Monumentul împărătesei și Reginei 
noastre Elisabeta. Duminecă s’a săvârșit 
la Franzensbad inaugurarea monu
mentului împărătesei și Reginei noastre 
Elisabeta. La festivitatea solemnă a 
luat parte șî principele de Coroană 
Francisc Ferdinand.

Logodnă Dl Iuniu cav. de P u ș - 
cariu, consulul Austro-Ungariei la 
Alexandria (Egipet), fiul d-lui loan 
cav. de Pușcariu din Bran, s’a 
logodit cu d-șoara Elsa de Tschudi, 

fiica d-lui Christophe de Tschudi din 
Otterbach (Elveția). Tatăl miresei e 
cunoscut în lumea comercială sub nu
mele de Regele bumbacului'. Felici
tările noastre.

Notariat public în Buzlaș. Ministrul 
de justiție a hotărît să înființeze la 
Buziaș notariat public regesc.

Focul de pădure dela Băile Herculane 
ține șî acum. 800 soldați dela Arad și 
Timișoara au sosit la fața locului ca 
să ajute la localizarea incendiului. De
talii la știri ultime.

Gimnaziul român din Brașov. La gim
naziul român din Brașov s’au înscris 
pentru anul școlar prezent 322 școlari 
ordinari și anume: 60 în clasa I, 41 
în cl. II, 45 în cl. III, 39 în cl. IV, 36 
în cl. V, 32 în cl. VI, 42 în cl. VII și 
27 în cl. VIII. La școala reală inferi
oară s’au înscris 80 școlari.

Oprirea exportalm de porumb din România. 
Guvernul României a prelungit opreli
ștea exportului de porumb din Romă- 
în state străine, pe motiv că e mare 
temerea, că abia se va face atâta po
rumb (cucuruz) cât e de lipsă pentru 
trebuințele dinlăuntru ale țerii.

Nouă școală română în Bitolia. Gu
vernul turcesc și-a dat învoire, ca să 
se deschidă o nouă școală românească 
în Bitolia (Macedonia).

Băile Erculane au fost cercetate în 
vara aceasta până acum de 10.273 
oaspeți.

Afacerea broșurei Zeysig a produs 
senzație generală și desvălește zi de 
zi momente interesante și pentru unii 
compromițătoare. După arestarea lui 
Zeysig, care nu este altul decât fostul 
redactor și scriitor maghiar bine apre
ciat Zigâny, s’a produs bănuiala nu 
neîntemeiată, că Banffy e inițiatorul 
și autorul moral al acestei broșuri. 
Banff)’ însă a desmințit energic com
plicitatea ce i-se impută, ear actul 
compromițător pentru Bânffy a dis
părut fără de veste din dosarul acestei 
afaceri. Acum a intrat în această 
afacere penibilă un nou moment sen
zațional. Anume: apărătorul lui Zigâny, 
Dr. Elemer H a 1 m a y, advocat și fostul 
redactor al revistei politice bânffyane 
«Magyar kozelet», a fost arestat, pen- 
trucă m martor Iosif Fekete a fasionat, 
că manuscripul broșurei faimoase a 
fost mult timp în mânile lui Halmay. 
El a fost deci învinuit că s’a însoțit 
cu Zigâny în săvârșirea crimei de Laesa 
Majestate. Arestarea lui Halmay a pro
dus mare consternațiune în cercurile 
advocațiale din capitală. Halmay a 
stat numai o noapte și o zi în arest, 
apoi a fost eliberat la ordinul procu
rorului.

Turburâri grave In Bacica.... pentru 
pământ Mai multe comune din Bacica 
an primit pentru serviciul de grănițeri 
vre-o 42 mii jughere livadă. Făcându-se 
canalizările necesare, azi aceste pă
mânturi au valoare foarte mare. Acum 
între comune și locuitorii lor s’a iscat 
ceartă și proces. Comunele zic că pă
mântul e al lor, locuitorii zic că pă
mântul nu e al comunelor ca atare, ci 
al singuraticilor locuitori. Procesul încă 
nu-i terminat. Totuși comuna Csurog 
a încercat acum să parceleze pământul 
și să-l dea în arândă. Locuitorii au 
eșit cu miile la fața locului, ca să îm- 
pedece parcelarea. Au fost trimiși la 
fața locului 36 gendarmi și 30 poli
țiști. Mulțimea însă nu s’a înfricat, ci 
a împedecat lucrările de parcelare. 
Gendarmii și polițiștii au folosit puterea 
armelor, prin ce 20 oameni au fost 
răniți, între cari cinci sunt pe moarte. 
Mulțimea în fine s’a depărtat, ear gen
darmii au deținut 50 oameni. Parce
larea deocamdată s’a sistat.

Procesul Ugron. Luni s’a început la 
Odorheiul-secuesc pertractarea proce
sului criminal contra deputatului Ga
briel Ugron (de 58 ani, căsătorit, tată 
a 3 copii, fără avere) și alți 15 tovarăși, 
pe motiv că ei sunt de vină că banca 
secuească din Odorheiul-secuesc a dat 
faliment. S’a dovedit că Ugron Gâbor 
ca director al bancei a luat împrumut 
dela bancă 614.000 coroane, fără înta- 
bulație. Afară de aceasta a mijlocit pe 
seama altora multe împrumuturi du
bioase. în urma acestora oamenii, cari 
aveau depuneri la bancă, și-au perdut 
încrederea și au cerut grabnic banii lor. 

Bani n’au fost momentan și astfel a 
urmat falimentul. Pertractarea e în 
curgere.

Serate de-ale meseriașilor români. La 
31 August a ținut harnica Reuniune a 
meseriașilor români din Sibiiu a opta 
ședință literară în anul prezent.

Ultima acțiune iaponeză în răsboiul con
tra Rusiei. Admiralul iaponez K a toga 
a bombardat la 12 Sept. (încă nu se 
încheiase armistițiul) orașul Petro- 
p a w 1 o w s k și a nimicit farul și multe 
edificii. Au luat în stăpânire dela Ruși 
magazine de munițiune, au prădat foarte 
multe vite și au luat dela locuitori ar
mele. Șeful de departament a fugit 
înlăuntrul țerii, luând cu sine femeile 
și copiii precum șî cassa statului. Ia- 
ponezii au prins în port naia ameri
cană Australia. Dintre locuitori nu și-a 
perdut nimeni viața și nime nu fu ră
nit. Iaponezii au nimicit șî porturile 
Ojen și Okok.

Ungaria s’a mărit cu o insulă. La 
hotarele comitatelor Bacica și Sirmiu, 
cam la gura Tisei, se află o insulă 
U ros ev, numită șî Pein, care pănă 
acum nu se află în cartea funduară 
nici a Ungariei nici a Croației. Comi- 
tatrie interesate au exmis o comisie ca 
să hotărască a cui să fie insula. Co
misia a hotărît ca insula să fie a Un
gariei.

Colera a isbucnit șî în Polonia ru
sească. în orașul Dubienka 10 oameni 
s’au îmbolnăvit de coleră, dintre cari 
cinci au murit. în Prusia s’au mai 
îmbolnăvit încă 13 persoane și 6 au 
murit. Cu totul au fost în Prusia 202 
cazuri de coleră, dintre cari 75 s’au 
sfârșit cu moarte. România a luat 
cele mai severe măsuri de apărare 
contra invasiunei colerei în România. 
Toată granița română dinspre Rusia 
dealungul Prutului pănă la Galați a 
fost închisă dinaintea călătorilor, afară 
de 4 puncte: Stefănești, Ungheni, Fâl- 
ciu și Gura-Prut. Un vapor ce veniâ 
din Ismail a (Basarabia) a fost îm
pedecat a se opri în Galați. în Reni 
sunt vizitați de 3 ori pe zi prin medici 
călătorii ce vin din Rusia.

Cutremure noui. în Calabria, devas
tată de cutremurul teribil din zilele 
trecute, au avut loc la 18 Sept, noui 
cutremure mari. Populația e cuprinsă 
de mare panică. Multe case s’au dă- 
rimat.

Faliment de 4 milioane. Firma Sam
son din Berlin, care se ocupă cu co- 
merciul de bucate, a bancrotat cu pasive 
de 4 milioane mărci. Proprietarii firmei 
au fugit. S’a constatat că ei au comis 
mari înșelăciuni prin cari a sărăcit pe 
foarte mulți.

Focuri mari. De câteva zile arde 
pădurea de lângă comuna Zagon în 
com. Treiscaune. Pănă acum au ars 
cam 1200 jughere. Pădurea secolară de 
brad de lângă comuna Covasna (corn. 
Treiscaune) încă arde, precum șî alte 
păduri din comitat, "tingerea focului e 
imposibilă și numai ploaia ar putea fi 
aici pompier bun. — Un îngrozitor in
cendiu a isbucnit Duminecă în comuna 
Moțăței (România), sat mare aproape 
de Calafat. Au ars 120 case, magazine 
pline cu bucate, vite multe etc.

Luptă aprigă cu o bandă de dinami
tarzi. între luptele de bandiți ce se dau 
zi de zi prin Macedonia, se ridică prin 
grozăvia ei lupta dela Mirkovzke lângă 
Uskub. în acest sat s’a ascuns o bandă 
bulgărească de 25 oameni. Trupe tur
cești au mers să-i prindă. Bandiții au 
fost provocați să se predea; ei însă au 
început să puște asupra Turcilor, omo- 
rînd un gendarm. Trupele au început 
să puște șî ele. Atunci bandiții, ascunși 
într’o casă, au aruncat cu bombe, cari 
au aprins imediat satul. Cinci case bul
gărești și 4 case sârbești au ars. Tru
pele s’au apucat să stingă focul, ceea- 
ce le-a și succes. Apoi lupta a început 
din nou. Un bandit, voind să iasă din 
casă, a fost ucis; o sârboaică a fost 
ucisă din întâmplare. în fine casa ban
diților a fost aprinsă și —pe semne — 
toți bandiții au ars de vii. Mai târziu 
s’au mai aflat în sat 25 bombe. Auto
ritățile au pornit cercetare la fața lo
cului.

Tulburările sângeroase din Baku s’au 
calmat de câtva timp, dar în fiecare 
moment amenință să isbucnească din 
nou. O divizie completă de infanterie 

și o brigadă de Cazaci a fost trimisă 
la fața locului să suprime orice revolt*

Defraudare de 800.000 coroane E ... 
că șl în Iaponia se comit defraudăr. 
bagseamă au luat exemplu dela Euro
penii «culți». S’a constatat, că niște of- 
cianți de marină dels Tokio au defrau- 
dat 330.000 yen (cam 800.000 coroane). 
Poporul s’a năcăjit foarte auzind că 
defraudările au fost comise în decurs 
de un an, fără să fie observate.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Dela țară, 12 novele cu subiecte luate 

din viața poporului dela țară, de loan 
Agîrbiceanu. S’a tipărit în tipografia 
„Luceafărul“ din Budapasta, Molnăr u. 10. 
Prețul 1 cor. 50 bani.

VARIETĂȚI.»
Prima batistă a purtat-o acum 

350 ani o damă din Veneția. Din Italia 
batista s’a lățit repede în Francia 
ajungând la modă în curtea regelui 
Enric II. La 1580 batista și-a făcut 
cale șî în Germania, dar nu eră per
mis s’o poarte decât principii și bogă
tașii cei mari și eră un cadou prețios 
pentru mire și mireasă. Poporului de 
rând îi eră strict oprit să folosească 
batiste. ________

Știri ultime.
Pe Sâmbătă sunt Invitați la 

M Sa Monarhul în audiență con
tele Iuliu .Andrâssy, contele Aladăr 

\Zichy, baronul Des. <Bânffy și Fran
cisc Kossuth.

în vederea acestor audiențe a 
Invitat Kossuth pe azi, Joi, d. m. 
dirigența coaliției la o ședință con
fidențială.

E vorba că s’ar fi găsit firele 
unui compromis acceptabil de Co
roană și coaliție.

Vom vedeă.
*

Focul dela Băile Erculane a mi
stuit pănă acum 4000 jughere pă
dure. Stâncile mari, cari se prăvălesc 
continuu, au ucis eri trei soldați, ocu
pați cu stingerea focului. 11 soldați 
au fost grav răniți.Generalul Schwi- 
tzer din Timișoara a mers la locul 
catastrofei, ca să grijească de sigu- 
rauța soldaților.
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Grâu prima calitate 90 13 80» de mijloc .... 85 13 60
Săcară prima calitate . 180 12

» de mijloc . . • . !75 11 40
Orz prima calitate . 80 12 40

> de mijloc ..... 175 12
Ovăs prima calitate 45 13 _

» de mijloc . . . 40 12 _
Cucuruz prima calitate . 85 13 20

» de mijloc . . . 85 13» nou.................................. 10 _ _
Făină 0............................................... 75 27 60» prima................................. 72 26 80

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

Orez.................................................. 1- 40 48
Gris ....... 80 32
Arpăcaș . 70 36 56
Mazăre.......................................... 90 40 48
Linte.................................................. 85 60 48
Fasole.......................................... 80 34 36
Mălaiu mărunt .... 70 40
Cartofi.......................................... 9 10
Fân prima calitate . . _ 4

» de mijloc _ 3 50
Paie.................................................. _ 1 20
Stejar.......................................... _ 6 20
Cărbuni de peatră . _ 4 40

» de Petroșeni . — 4
Oloiu de rapițâ .... _ ’ 80 96
Lumini de stearină _ 80 84

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

» » » II. » . _ 1 12
Unsoare de porc .... _ . 1 76
Sămânță de chimin _ 84
Sare, bucăți................................. _ 22 —
Zăhar .......................................... _ 92 —
Vin . . . . . _ 80 —
Spirt I................................................. — 15

H. — 14 —



8403.
1905.

Publicațiune.

I ®r. Constantin Jgnea,
medic univ, specialist în boale de femei, hoale de nervi, operator,

Orele de conzultațiiiiio: 10—11 a. m. și 2—4 p

Piața Isabella.

-------  patentat-zzzzzzzz

ca

Anul fondării 1889.

Nr. 8. (x 52) Direcțiunea.
Darea după interese o solveșie însuși institutul.

t —primește

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor 

V* probat și aprobat s^,

•*> de autoritățile publice

se poate căpătă

Ș* în cantități mici și mari

la fe,aria 4444
-A-xxton Hao-rehni
Mr. 1» x-M

■ Lugojul-român -

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

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

proprietarii de realități, etc. etc.

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

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

Import de Cafea și Tea

ROMUL PASCU, Fiume.
Cerându-mi-se informațiuni din mai 

multe părți, aduc la cunoștință publi
cului român, că cine voește a cumpără 
sau a vinde cucuruz, grâu, mazere, 
etc. cu vagonul, să se adreseze mie, 
alăturând în epistolă o marcă poștală 
de 10 fileri, și cu plăcere dan infor
mațiuni gratuit.

Fiindcă am legături cu cele mai re
numite firme de aici, prin mijlocirea 
mea foarte ușor se poate ajunge la 
târg bun și repede.

Epistolele a se adresă simplu așa : 
Romul Puseu, Fiume. Gr. (x—7).

BilzNaturheilbuch

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general:

infalibil ș: 
nu lipsească 

care se cetește 
Red. (x -13.)

I-

TIPOGRAFIA1

50 bani.
50 »
50 »
50 »
25 »

Premiată în Arad 
-f- la 1890. -4-

Premiată în Timișoara 
-4- la 1891. -4-

*

Ponuftbescu
se află de vențiare la ----------

REDACȚIA ,,DRAPELUL“

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. .
Frunză verde mărgărit, p. voce și pian
Basme lășene, vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 1 »
Baladă, pentru violon și pian
O roză vestejită, p. voce și pian 1 > —

La comande prin postă este de a se ală. 
tura 10 bani pentru costul postai de bucată. 

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lugoj

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL" se află de vân
zare în librăriile Adolf Auspitz 

și CoIoman Nemes.

institut de i'i'edit și economii 'S'sr’â'ă'yă'ySi 
cn societate pe acții în Lugoj.societare pe acțn in LugO]

Capital social 3OO.OOO~Co(r\

—--- —----- -------- t
Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.

TDepij-neri spre £r\icti£i.ca,re
------------  1,500.000 Cor. -----------------

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%,

escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe t,imp de 3 până la 

6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—811/,,, 

depuneri spre fructificare fara anunț cu 4 “ 0, cu anunț 5°/0 .

Cei mai excelent sfetnic în toate 
cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de casă, 
practic. Cartea aceasta Să 
din nici o familie, în 
nemțește.

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

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 —

CAROL TRAUNFELLNER
în Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului

primește spre efeptuire '*■#. w 1» W W W W w

Lot, felul de

'fcp

li pn rituri
cu prețurile cele mai moderate. 1 

Comandele din afar' se e.feptuesc în timpul cel mai scurt

Tipografia Carol Traunfellner,.— Lugoi.

i

Pentru exarendarea dreptului 
cimentare pe un restimp de 3 

se excrie licitațiune pe 30 
Octombrie st. n. a. c. la 10 ore a. m.

Reflectauții cari voesc a ob
ținea acest drept sunt îndrumați sâ 

: predea primăriei 
.lor provăzute cu 
și 100 coroane 
'terniinul mai sus

Ofertele mai târziu intrate nu 
vor luă în considerare.
Condițiutiile licitațiunei se por 

vedeă în decui snl orelor oficioase i 
biroul orășenesc de expedițiune.

Lugoj, 15 Septembre 1905.

opidane ofertele 
timbru de 1 cor. 
vadium păuă la 
fixat.
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ArVeresi hirdetmeny.

Marsovszky, 
primar.

â' A lugosi kir. tdrvenyszek mint teLk- 
konyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy Ste- 

3C fâniga Pal (Pâvel) nagymutniki lakes 
W vegrehajtatonak Zsurma Gyorgy es tsa 

zsuppai lakos vegrehajtâst sz»nv-dbk elieni
$8) 128 korona toke, ennek az 1904. evi Nov. 

ho 2O.-t61 jâro 6°/0 kamatai, 8 kor. 35 fill.
X? ovâsi, '4°j0 vâlto dij, 138 kor. per es vegre- 
w hajtâsi mâr megâliapitott es ezennel 13 

kor. 60 fill-.ben megâliapitott ârveres ke- 
resi valainint a meg felmeriilendo kdit- 
segek behajtâsa vegett, tovâbbâ a zsuppai

'H* 49 szâmu tjkvben felvett ingatlant terhe- 
w loleg Mayer Kâroly 170 kor. toke s jâr. 
@ valamint. a zsuppai 242 szâmu tjkvben fel.-.

vett ingatlant terheloleg a lugosi Nepbank 
ga 700 kor. toke s jâr. ngy Nemeth Phbbusz 
2? ugyved 21 kor. toke s jâr.-bol âllo kâvete- 
Sr lesenek is vegrehajtâsi uton valo behajta- 

sa vegett, Burlea Dâvid vegrehajtâst szen- 
; vedonek a lugosi kir. tdrvenyszek mint 

— telekkvi hatosâg teriiletehez tartozo Zsuppa 
1 kozsegi 49 sz. tjkvben A. I. 1 —5 es 7

l
I kozsegi 49 sz. tjkvben A. I. 1 —5 es Y sor- 
; szâm a. felvett ingatlnnbdl ot illeto fele 
|hânyadot 1456 kor. tovâbbâ a zsuppai
222 szâmu tjkvben A. I. 1 alatt felvett 
ingatlanbdl ot illeto fele hânyadot. es ezen 
most megjelolt ingatlant illetoleg az 1881.

i LX. t. cz. 156 Ș-ânak a. pont.ja alapjâ’i 
' Burlya Jânos târstulajdonos lulajdoujuta-
■ lekât 1044 kor. vegre a zsuppai 242 szâmu 
; tjkvben Zsurtna Gybrgy neven âllo A. I. 2.
3. 5. es 6 sorszâm alatt f-lvett ingatlant
573 kor. kikiâltâsi aman egeszben es ku- 
lon, az cgyidejttleg kibocsâjtott ârveresi 
feltetelek 
kikiâltâsi

1905. evi

ertelmebe i osszes-m 2073 kor. 
ârban az

nov. ho 29.-en d. e. 10 drakor

I
Zsuppa kdzseg hâ/.ăuâl megtartandd nyil- 

j vânos arveresena legtobbet igeronek szukseg 
i eseten a kikiâltâsi âron aiul is elfogja adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bânat- 
i penzul az ingatlanok kikiâltâsi ârânak 20°u 
keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- J 

| ban a kikuldott kezehez letenni, avagy az 
1 annak elozetes biroi letetbe helyezeset ta- 
nusito szabâlysz. elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vetelâr '4 reszet az 
ârveres jogerore emelkedese nt.pjâtol szâ- 
mitando 30 nap alatt, a mâsodig 73 reszet 
ugyanazon naptol szâmitando 60 nap alatt. 
a hermadik ‘4 reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjâtol szâmitando 
90 nap alatt es az ârveres napjâtol jâro 
5°/n kamataival szabâlyszerii leteti kervet y 
mellett a lugosi kir. âllampenztâr mint 
roi letetpenztarba befizetni.

A bânatpenz az utolso reszlet; e : g 
beszâmittatni.

A megâliapitott ârveresi feltet-, -s- »
hivatalos orâk alatt a telekkbnyvi Lat-.-ag- 
nâl, ugyszinten Zsuppa kozsegelo/a-oxag-.a. 
vagy a biroi kikiildottnel megte-t

Az elrendelt ârverest a fobe’. szol- 
gâlo Zsuppa kbzseg 49,222. es 242 -zau. ; 
tjkv C. lapjân feljegyezni rende...

Lugoson, 1905. evi aug. ho 31-en.

Bagyik
kir. tszeki bird.Nr. 184 (1-1)


