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Mercuri, la 11 Octombrie st n 
se va întruni Congregațiunea de 
toamnă a comitatului nostru Caraș- 
Severin, având la ordinea zilei 
aproape trei sute obiecte, mai mult 
sau mai puțin importante pentru 
viața noastră municipală autonomă.

Dar pe lângă afacerile impor
tante de natură curat administra
tivă ies — de astădată — mai mult 
decât ori și când — la iveală afa
cerile de natură politică.

Mașinăria statului este împiede
cată în funcționarea ei normală, 
corpurile legiuitoare se amână de 
pe un termen pe altul tară ca să 
satisfacă nici celor mai arzătoare 
trebuințe alețerii, cum e votarea bu
getului, a contingentului de recruți, 
a investițiunilor, regularea relațiu- 
nilor noastre cu cealaltă parte a 
Monarhiei, precum și regularea re- 
lațiunilor noastre comerciale și eco
nomice cu străinătatea.

E deja a zecea lună de când 
țeara se află în starea afară de lege, 
zisă «ex-lex». Și nu sunt prospecte 
ca acestor stări să se pună în cu
rând capăt. Din contră, toate sem
nele arată, că criza eruptă e de
parte de calea rezolvării și pe zi 
ce merge ia caracter tot mai acut.

între Viena și Budapesta decurg 
acum de aproape doi ani tratative 
și rezultatul acestora ne arată în 
colori tot mai negre contrastul cel 
mare între cele două direcțiuni po
litice dominante, cari se combat 
astăzi cu înverșunare.

Zăpăceala și încurcătura este 
atât de mare pe toate părțile, iu» âr 
nime nu poate spune la ce capăt 
va ajunge actualul conflict acut 
dintre capul încoronat și majoritar, 
dietală.FOITA „DRAPELULUI1
— Traducere pentru Drapelul . ___

(3) (Urmare).

«Mă faci să trăesc ca o prințesă ? 
închisă în casă, ca într’o temniță, fără 
să fiu odată stăpâna voinței mele pro
prii, înseamnă asta traiu de prințesă ? !».

«Hm, hm, înțeleg, tu ai vrea bu
curos să stai cu ușa deschisă. Tu ai 
vrea să te poți depărta singură. Tu 
ai vrea să faci și să ți-se facă ce ție 
îți place. Spune! Spune! Aibi cura
jul a spune, că tu asta ai voi!».

«Eu ași vrea să pot lucră: asta e. 
N’am fost eu croitoreasă, înainte de a 
mă fi luat tu de soție?».

«înainte de ce te-ai măritat, ai as
cultat la vorbele oricărui mizerabil, 
care a venit cătră tine. Dar cât voiu 
trăi, va trebui, ori vreai ori nu, să te 
mulțumești cu mine! Nerușinato .'

«Dacă eu am dorul de a munci 
earăși, asta e mai mult în interesul

Majoritatea coalizată din dietă, 
împiedecată fiind afirmarea voinței 
ei în dietă, a transpus lupta 
în municipii. Rând pe rând au 
luat congregațiunile comitatense și 
orășenești poziție contra guvernu
lui. pe care-1 consideră de nelegal, 
și prin concluze au declarat nesu
punerea țață de ordonanțele ace
stui guvern.

în unele comitate s'au organizat 
chiar și corn itete de rezistență 
cari garantează funcționarilor ne- 
punibilitate și eompenzație morală 
și materială pentru cazul, că gu
vernul actual i-ar pedepsi pentru 
nesupunerea față de ordonanțele 
împricinate.

Toate aceste sunt semnele înve
derate ale anarhiei ce ia pro
porții tot mai mari în viața pu
blică a țerii.

E fără îndoială, că și în sala 
comitatului nostru se va aborda 
discusiunea asupra situațiunei 
politice și nu este exchis, că și 
oamenii de eri ai guvernului vor 
încercă acum să iee poziție contra 
actualului guvern și să se alăture 
la acțiunea coaliției.

hi fața acestei evoluții primej
dioase a evenimentelor este dato- 
rința noastră, a membrilor co n- 
gregaționali aparținători 
partidului național român, 
să ne precizăm de tot franc și 
fără rezervă poziția ce o luăm noi 
Românii față de actuala criză

Căci tocmai așâ precum am luat 
poziție hotărît opozițională față de 
toate guvernele de până acum, 
cari au căutat fericirea țerii in 
utopistica unificare de rassă a po- 
pulațiunei țerii. tot așâ trebue 
să luăm ;i față de actualul 
guvern cea mai hotărît opo
zițională pozițiune. mai ales 
teu, decât în al meu. Tu singur zici, 
că nu câștigi destul».

«Eu nu câștig destul, pentru că tu 
nu te mai saturi. Ai priceput ? Tu ceri 
dela mine ce numai un bogătan ți-ar 
putea da».

«Asta-i de sine înțeles. Trebue să 
trăesc încuiată aici, sus de tot, fără să 
văd suflet de om, deci cer, ca cel pu
țin să nu duc lipsă de nimic. Eu nu
mai odată ori de două ori pe lună pot 
să es, și totdeauna numai in societatea 
ta, totdeauna numai la brațul teu, deci 
cer, ca cel puțin, când es, să fiu con
siderată ca o doamnă. N’am drept ?».

«Și cerceii? Și brățarele? Și măr
găritarele, colierele? Și inelele?....»

«Astea’mi plac».
-Dar le șî pretinzi, așa-i ? .
«Eu abzic de ele, dacă în schimb 

pentru ele îmi dai puțină libertate».
Nici odată! Nici odată! Nu speră 

aceasta», încheiâ el, cu furie suprimată. 
«Vreau să te țin închisă. Și dacă-i 
lipsă, voiu avea grije, ca ferestrele să 
fie astupate cu zid. Vorbit-am destul 
de lămurit?».

«Atunci fă, pentru mine, pact șî 
cu dracul, numai adu’mi acasă 30 lire 
pe zi».

«Bine».
Gelozia lui Alfonso eră bolnăvi

cioasă ca șî iubirea sa, care aveâ cer
bicia mistuitoare a unei boale cronice și 

că și cabinetul Fejervâry, în scur
tul restimp al guvernării sale, a 
dat probe suficiente, că față de 
noi continuă politica nenorocită a 
înaintașilor sei.

De altă parte însă nu ne pu
tem alătură nici la modul de luptă 
ai âliției. care stă față de noi pe 
acel își punct de vedere ca și gu
vern/. ș care duce țeara prin de
plasarea luptei și a mijloacelor de 
luptă direct în abis

Este deci trebuință ardentă ca 
în actuala situație să ne precizăm 
de tot clar și limpede punctul no
stru de vedere și. respectând con- 
vicțiile concetățenilor noștri de 
altă naționalitate, să protestăm 
energic contra jocului frivol ce 
se face acum cu formele constitu
ționale pe o parte și pe cealaltă, și 
totodată să declinăm dela noi 
orice răspundere pentru mer
sul vertiginos ce-1 iau lu
cru r i 1 e.

Facem deci apel la toți mem
brii congregaționali aparținători par
tidului național român, să se pre
zente în număr cât mai complet 
la congregațiune, ca declarația ce 
se va da în numele partidului na
țional român să fie impozantă nu 
numai în urma conținutului, ei și 
în virtutea numărului membrilor, 
cari prin prezența lor vor da 
aplomb declarațiunei.

în viața municipală nu are loc 
discuția despre «pasiviști» și «acti
viști», care pare a absorbi acum 
atențiunea unora cu totul, deși este 
o chestiune lipsită de orice actua
litate. ci aici trebue să fim cu to
ți i una. căci — pe cât știm — toți, 
chiar și ceice remân cu predilecție 
la vetrele lor. țin la activitatea în 
municipii.

Aici avem să fim toți împreună! 
cruzimea posesiunei animalice. Oftica 
înădușită și care se furișă încetul cu 
încetul în corpul lui și despre care el 
nu știa nimic, îi cauză erupțiuni de 
friguri, în cari el se acăță spasmodic 
de viață și de tinereța Luisei. Și ea, 
care eră amantă pană la măduvă sub 
presiunea continuă a acestui tiran bol
năvicios. îi sgândăriă cu iscusință ge
lozia lui: rece, apatică, supusă în sclă- 
via ei și conștientă de tăria ei, deve
nise din parte-i tirana tiranului ei.

în seara aceea se sfârși conver- 
« a asupra acestui argument ca stânca 
de periculos, cu amenințări reciproce 
despre începerea dușmăniilor; dar a 
doua zi, des de dimineață, s’a reînce
put conversația prin o probă trecă
toare de gingășie confidențială. El 
toată noaptea își bătuse capul cu astfel 
de nimicuri și acum o primise earăși 
în încrederea sa.

Vezi» ziceă el, «totul atârnă nu
mai dela aceea, să aflu un mijloc si
gur ca să deștept compătimirea pro
știlor. în foame nu te poți totdeauna 
încrede. Căci ce dovezi poți produce? 
Nimic. Ai o față cufundată, galbină. 
Cazi leșinat. Strigi ca un apucat. Dar 
aceste nu-s probe adevărate. Și pe 
lângă aceste trebue să-ți dai peste mă
sură truda, pericolele cresc din zi în 
zi și frica de pericol îți împedecă sân
gele rece, pe care trebue să-1 ai. Știi 

Și poate că mergerea împreună îu 
viața municipală să ne ușureze și 
limpezirea situației în internul par
tidului nostru, atât de necesară 
pentru restabilirea solidari
tății noastre naționale.

Și ar fi de dorit ca membrii de 
afară să vină la Lugoj dejâ în pre
ziua congregațiunei, ca împreună 
sfătuindu-ne cu toții să stabilim 
toate detaliile procedurii noastre 
comune.

Servească aceste șire ca indemn 
pentru toți cari au tragere de inimă 
pentru soartea poporului nostru. Să 
ne vedem la congregație în număr 
cum nu ne-am văzut deja de mult.

Momentele sunt critice și sun
tem datori atât față de patrie, cât 
și față de neam să ne spunem lim
pede, sincer și fără încungiur cu
vântul nostru.

-«•x ---------------------- -------—

Adunare de Români, Sârbi și Slovaci. 
Pe mâne, 8 Oct. n., s’a convocat la 
Becicherecul-mare adunare comună a 
Românilor, Sârbilor și Slovacilor cu 
programul: 1. Despre criză. 2. Des
pre votul universal secret. Convocato- 
riul e subscris de 45 fruntași din toate 
3 națiunile, între cari de 3 Români: Vi- 
chentie P e t r o v i c i u, Valeriu M a g d u 
și Dr. Dimitrie Chir oi.

Sufragiul universal
și naționalitățile.

Contele Stefan Tisza scrie în 
Az Ujsâg» 3 articoli despre sufragiul 

universal, în cari ia hotărît poziție 
contra introducerii sufragiului univer
sal în Ungaria. între motivele lui Tisza 
contra sufragiului universal cel mai de 
frunte e motivul, că prin sufragiul uni
versal națiunile nemaghiare vor putea 
trimite prea mulți deputați în dietă, 
prin ce se va periclita heghemonia 
maghiară în țeară. Eată ce scrie 
Tisza în ultimul seu articol :
tu ce-ar trebui, ca să ațiți compătimirea 
fără nici o osteneală și fără să fii ex
pus la nici un pericol?».

«Ce?».
«Un copil, draga mea, un copil!» 

De bună samă, dacă mă privește ci
neva, nu va crede nici cel mai viclean 
și neîncrezător om, că eu sunt sănătos. 
Și dacă vreau pot simula așa de bine 
ori-ce defect urît, care impresionează, 
încât pot păcăli chiar pe un medic de 
spital, care va fi pe deplin convins, 
că eu am de sigur defectul. Dacă eu 
azi mă prefac în cerșitor bolnav și pe 
lângă asta mai port în brațe șl un 
copil, atunci fac bani ca pleava. Crezi 
șî tu asta ?».

«Noi însă n’avem copii», răspunse 
rece Luisa, sorbindu’și la fereastra de
schisă cafeaua. «Și dacă Dumnezeu 
ne-ar dărui unul, atunci vei pricepe.... 
Ori cât să n’am nici o predilecțiune 
pentru copii, de sigur nu in’aș învoi, 
ca să porți cu tine prin unghiurile stra- 
delor copilul meu».

«Se’nțelege», răspunse Alfonso cu 
voce slabă.

Apoi tăcu, preumblându-se mult în 
sus și în jos prin odaie, meditând, ne
liniștit, făcând mișcări săltărețe și arun
când câte o privire repede și cu două 
înțelesuri asupra soției sale.

Dar Luisa remase indiferentă. Ea 
nu întrerupse tăcerea, și cu încetineala



«A fost un adevăr în genere cu
noscut până în cele mai din urmă tim
puri, că chestiunea dreptului electoral 
reclamă deosebită precauțiune din punc
tul de vedere al raporturilor noastre 
naționaliste. A onorat aceasta fără deo
sebire de partid fiecare factor politic 
însemnat și chiar și aceia, cari s’au 
declarat aderenți ai extinderei mai în- 
drăsnețe a dreptului electoral, s’au re
ținut cu moderațiune patriotică de for
țarea realizării pripite a acestui prin
cipiu».

Critizează apoi vederile lui Kri- 
stdffy despre sufragiul universal, ex
primate în discursul dela Bocșa, unde 
Kristdffy a tras din datele statistice 
«concluziuni falze», și mai ales com
bate aserțiunea ministrului Kristoffy, 
că prin introducerea sufragiului uni
versal s’ar înmulți numărul alegătorilor 
maghiari în măsură cu mult mai mare 
decât numărul alegătorilor nemaghiari.

«Chestiunea principală nu este: cu 
cât crește sau scade numărul alegăto
rilor maghiari și nemaghiari din țeară 
și în ce proporție vor fi alegătorii ma
ghiari față de cei nemaghiari ? Chesti
unea cea mai principală din punct de 
vedere practic e: cum vor fi raportu
rile de alegători în singuraticele cer
curi electorale? în câte cercuri vor fi 
Nemaghiarii în majoritate, cât de mare 
va fi majoritatea și din ce elemente se 
constitue? Căci alegătorii nemaghiari 
sunt șî astăzi în majoritate în partea 
preponderantă a cercurilor electorale, 
dar această majoritate în cele mai 
multe cercuri se formează din astfel de 
elemente, cari cel puțin în parte se 
știu emancipa de sub influința agitato
rilor naționaliști și sunt accesibili pen
tru politica națională maghiară. De 
aci vine, că politica maghiară ese în
vingătoare din urnă și în partea pre
ponderant de mare a cercurilor electo
rale naționaliste.

«Dar aceasta ține numai pănă 
atunci, pănă ce această parte mat in
teligentă a alegătorilor naționaliști și 
minoritatea maghiară aflătoare între 
aceștia nu se îneacă în massa mare a 
miilor investite cu dreptul de vot. Pe 
lângă un eenz redus în mod neprecu- 
getat sau chiar pe lângă sufragiul uni
versal ținuturi întregi ale țerii se 
perd insalvabil pentru politica națională 
maghiară și devin pradă ușoară a 
agitațiunei naționaliste aromate cu agi
tațiunea clericală sau socialistă sau cu 
amândouă.
omului, care are timp nemărginit, se 
ocupă numai cu persoana sa. Această 
indiferență făceă șî mai nebună șl mai 
încordată iritația lui Alfonso. Toată 
ziua eră într’un fel de frenesie. Când 
vesel, când întunecat, când peste mă
sură delicat, când cinic brutal. El iși 
arăta pumnii, blăstămâ, eră întristat, 
apoi earăși reinviorat. zimbiă, se apro- 
piă de Luisa ca un câne, care se roagă 
de stăpână-sa să'l gugulească, o sărută 
cu delicateță, o respingeă violent dela 
sine, o cuprindea din nou cu putere 
tenace de voință, îi spunea că o urește, 
se cutremură, tremură, se învârtiâ și 
încovăiă și orele ce păreau fără sfârșit 
apăsau greu dispoziția lui sufletească, 
care-i aducea fiori de nebunie. El nu 
voiă să se atingă de mâncare. El nu 
voia să easă ca de obiceiu la preum
blare pe la ameazi, pentrucă — ziceă 
el — trebue să-și caute de meseria sa. 
Consumându-se în acea frenesie fără 
frâu, așteptă el pănă la orele 11 noaptea. 
El devenise mistic, fioros. El nu mai 
avea glas de vorbit. El nu mai avea 
nici chiar o rămășiță din figura sa lân
cedă. El părea un cadavru călător. A 
mai venit o ultimă pauză, în care și-a 
venit în fire. Apoi își luă pălăria și 
zise soției sale: «Mă duc».

Luisa, care ca’n orice seară înce
puse să ațipească, întrebă cu voce slabă : 
«La câte ore vii acasă?»

«Nu știu», răspunse Alfonso.
Cheia mare de temniță se învârti 

în lacătul massiv. Ușa se închise, eu- 
tremurându-se.

Luisa în singurătatea prinsoarei 
sale își răzimă capul de spatele diva
nului și adormi.

(Finea va urmă.)

«Și să nu creadă cineva, că putem 
delăturâ acest pericol, dacă legăm 
dreptul de vot de știința â scrie și ceti 
ungurește. Abstrăgând chiar dela aceea, 
că aceasta ar creeâ așa o neegalitate 
între cetățenii maghiari și nemaghiari, 
care ar stă în contrazicere cu întreagă 
desvoltarea constituțională a patriei 
noastre, și oltuind în naționalitățile 
noastre sentimentul de nedreptate ar 
învenina pe timp îndelungat sufletul 
lor, — cum să realizăm practic acest 
criteriu? Altcum abiă s’ar puteă decât 
dacă am condiționa predarea votului 
de scrierea cu mâna proprie a câtorva 
cuvinte maghiare. Și atunci nu s’ar 
puteă în timp relativ scurt să instruezi 
mașinal la scrierea acestor câteva 
vorbe chiar pe acele masse, cari stau 
sub puterea fanatismului naționalist?

«Merg mai departe. Dacă învățarea 
scrierei și cetirei maghiare devine con- 
dițiune a puterei politice, nu se vor 
îngriji oare conducătorii agitației na
ționaliste, ca aderenții lor să învețe 
aceasta în timp posibil scurt, dar s’o 
învețe așă ca să nu avem folos de 
aceasta și ca pentru această mai nouă 
manifestație a «despotismului maghiar» 
să ne urască cu atât mai mult?

«Ce aspect ar aveâ deci reprezen
tanța țerii după introducerea sufragiu
lui universal?

«Poate a treia parte din cercurile 
noastre electorale, dar cu toată sigu
ranța a patra parte ar cădea pradă 
sigură a agitației naționaliste. La ace
ste s’ar mai adauge voturile croate, 
căci partidul croat patriotic de azi nu 
și-ar putea susținea locul, îndată ce 
100—150 deputați ungari ar sta in ser
viciul propagandei naționaliste.

«Față cu 150 —200 deputați nema
ghiari ar sta 250—300 deputați ma
ghiari.

«Suntem noi așă de tari, așâ de 
puțin pericol ne amenință, așâ de pu
ține probleme ne așteaptă, încât pu
tem să ne permitem astfel de experi
mente? Oare ne-a pedepsit Dumnezeu 
cu orbire și nu vedem la ce aventuri 
am expune țeara?

«Nu observă nimeni, cum am pre
găti noi înșine terenul pentru un ex
periment reacționar sprijinit pe nați
onalități ?

«Sufragiul universal ar fi sinuci
derea națiunei maghiare, pe lângă 
care dispare orice alt rău, orice alt 
pericol».

Cuvânt
cătră Reprezentanții Comunității de avere 
a fostului reg. conf. romano-banatic Nr. 13.

Am avut norocirea de a fi ales 
încă la înființarea Comunității de avere 
de cătră primul comitet de iuris con
sult, am stat prin urmare în serviciul 
Comunității de avere în restimp de % 
de secol.

Pănă la restaurarea din urmă a 
comitetului am avut fericirea de a pă
stră deplina încredere atât a comite
tului, cât și a on. reprezentanțe.

Experiând însă, că la penultima 
adunare generală a reprezentanței mai 
mulți dintre DD. reprezentanți au ce
rut delăturarea mea, și ivindu-se între 
on. comitet și mine în multe privințe 
diferințe de păreri, a trebuit sa-mi trag 
consecvența și să abzic de postul meu.

Am crezut, că la adunarea de 
toamnă a on. reprezentanțe îmi voiu 
puteă luă rămas bun în mod nemijlo
cit dela DD. reprezentanți, neputându- 
se însă aceasta să se întâmple, mă 
simt dator să o fac aceasta pe calea 
publicității.

în decursul serviciului meu mi-am 
ținut de datorință ca în toate agendele 
ce se țineau de cercul meu de activitate 
și în toate cauzele ce le-am primit dela 
on. comitet spre rezolvare, să apăr cu 
toate mijloacele legale interesele pro
prietarilor — a împăduriților — și a 
tuturor organelor Comunității de avere.

Știm bine, că în înțelesul legii de 
segregație, prin care a devenit averea 
aceasta proprietatea împăduriților, dar 
șî în înțelesul legii silvanale mai târ

zie; știm zic, că această avere este. 
destinată să se susțină ca pădure.

Prin urmare ea stă în privință de 
silvicultură sub controla legală a au
torităților competente a statului.

Știm bine, că fiind interesate la 
această avere ca comproprietari mai 
multe mii de familii, datorința autori
tăților publice din punct de vedere 
social-pohțial este, să controleze orga
nele administrative a Comunității de 
avere, ca averea comună să fie admi
nistrată corect în înțelesul statutului 
special al Comunității de avere.

Atingând întrebarea de controlă a 
autorităților publice asupra adminis
trării acestei averi, vrând-nevrând vo- 
iesc să vă atrag atențiunea la urmă
toarea împrejurare.

Toată puterea este de natură ex
pansivă, ea caută să cuprindă și să 
cutropească totul.

N’are să ne prindă dar mirarea, 
că șî puterea de controlă a organelor 
statului a căutat și caută să-și tot 
mărească influința asupra administrării 
acestei averi, restringând și îngustând 
cercul de activitate al organelor Co
munității de avere, supunându-și-le 
autorității proprii.

Așâ s’a întâmplat, că nu numai 
personalul de administrație, care este 
ales și plătit de Comunitatea de avere, 
ba șî presidentul Comunității de avere 
s'a supus puterii disciplinare a autori
tății organelor administrative comita- 
tenze.

în această luptă, care tinde să 
știrbească dreptul de proprietate al 
proprietarilor garantat prin lege și 
statut, precum șî efluxul acestui drept, 
dreptul de administrație a averei, eu 
mi-am ținut de datorință să apăr din 
resputeri acest drept.

Dacă n’am isbutit nu e vina mea.
Dar trebue cu această ocaziune să 

vă atrag atențiunea la o împrejurare 
șî mai fatală, anume: Se pregătesc șî 
alte restringeri a dreptului de admini
strare a averii.

Anume: Se intenționează, ca per
sonalul de oficianți să nu-1 mai aleagă 
Comunitatea de avere; regulamentele 
de serviciu pentru întregul personal 
să-l facă și să-l impună tot autoritățile 
de controlă.

Ce vor să însemne aceste restrin
geri, nu este de lipsă să le spun.

Dela on. reprezentanță atârnă a 
jertfî, ori a salvă aceste drepturi și 
de a recâștiga cele perdute.

Căci legea și statutul este pe par
tea Comunității de avere.

Aflu de superfluu să accentuez, 
că datorința D-Voastră este, să susți
neți întregi toate drepturile ce compet 
comproprietarilor, cari și-au pus încre
derea în D-Voastră alegându-vă de ple- 
nipotențiații și reprezentanții lor.

Tot cu această ocaziune sunt dator 
a Vă atrage atențiunea încă asupra 
următoarei împrejurări.

Proprietarii legali ai averei însem
nate concrezute administrației D-Voa- 
stre sunt așâ zicând excluziv familiile 
grănițerești, cari formau comuniunile 
de casă, căci comunele politice, biseri
cești și școlare, de asemenea șî alte 
familii din fostul reg. rom. ban. au o 
parte neînsemnată din această avere.

în înțelesul legii în prima linie 
D-voastrâ sunteți chemați să țineți în 
evidență pe comproprietari.

împliniți-vă această datorință cu 
cea mai mare scrupulozitate, căci prin 
negligarea ei veți periclitâ cele mai 
vitale interese a proprietarilor legali. 

Negligând această datorință, asupra 
dreptului de proprietate a împăduriților 
va cădea negură groasă, și cu încetul 
vor întră elemente streine, neîndreptă
țite, în averea aceasta, deposedând 
mâne poimâne pe proprietarii legali. 

Cea mai sfântă datorință a D-voastră 
este: «Să salvați dreptul de proprie
tate a împăduriților».

D-lor reprezentanți!
Pentru bunăvoința care am în

tâmpinat-o cu toată ocaziunea atât din 
partea D-voastră cât șl din partea on. 
comitet mă simt dator să vă exprim 
adânca mea mulțămită.

Vă încredințez că prin retragerea 
mea interesarea mea provenită din 
adevărată iubire frățească față de 
comproprietarii Comunității de avere 
nu s’a schimbat, căci ea va remâneâ 
neștearsă din inima mea.

De aceea cred că nu-mi veți luă în 
nume de rău dacă vă declar, că în caz 
când D-voastră sau on. comitet veți 
află de bine și de lipsă să vă folosiți 
de sfatul meu bazat pe o experiență 
de 25 de ani, îmi voiu țineâ nu numai 
de datorință ci șî de mare mângâiere 
să vi-1 pun la dispoziție.

Cu aceste rugându-vă să primiți 
asigurarea profundei mele stime și 
considerațiuni, semnez al D-voastră

Lugoj, 4 Octombre st. n.

Titu Hațieg.

Conflictul între 
România și Grecia.

Deputatul în camera imperială din 
Viena Dr. Alexandru baron de Hur
muz a chi, mare proprietar în Buco
vina, s’a exprimat în fața unui cola
borator al ziarului vienez «Neue Freie 
Presse» despre conflictul româno-grec 
astfel:

Conflictul româno-grec ne intere
sează pe noi Românii din Austria întru 
atâta, întru cât în Macedonia și re
giunile învecinate locuesc 800.000 Ro
mâni, de aceeași tulpină ca șî noi și 
ale căror nizuințe le urmărim cu inte
res. Ei vorbesc aceeași limbă ca șî noi 
și deșî poporul se folosește de un 
dialect produs prin amestec cu dialectul 
grecesc și turcesc, totuși limba celor 
culți nu se deosebește de loc de limba 
vorbită în România și la noi. La uni
versitatea din Cernăuți studiază Români 
din Macedonia, cari sunt sprijiniți în 
studiu prin guvernul român.

Procentul Românilor din Turcia se 
poate fixă la 15% din 5,570.000. Aceștia 
locuesc parte în Albania, parte în Epir 
și Macedonia. în Albania trăiesc 200.000, 
în Epir 250.000 și în Macedonia 350.000 
Aromâni. In Grecia trăesc risipiți cam 
30.000 Români.

în Turcia, ca stat teocrat, au fost 
pănă de curând recunoscuți ca națio
nalitate numai Grecii. în 1870 au fost 
recunoscuți Bulgarii ca naționalitate 
independentă. Prin aceasta au obținut 
dreptul să aibă biserici și școale, un 
drept pe care Românii nu-1 avuseseră 
pănă acum.

Cu ocaziunea învoelilor dela Miirzsteg 
din anul 1903 i-s’a impus Turciei în
datorirea să recunoască toate naționa
litățile creștine, și pe baza acestor în- 
voeli au reușit în Mai 1905 șî Românii 
ca să obțină recunoașterea naționali
tății lor. Prin iradeaua Sultanului au 
obținut dreptul să poseadă biserici și 
școale, dacă în o comună se unesc cel 
puțin 30 familii românești.

Contra acestei iradele patriarhul a 
protestat la Poartă și la toate puterile 
mari europene. Patriarhul este un in
strument al guvernului grecesc și în
deplinește numai instrucțiunile ce i-le 
dictează Grecia. Patriarhul a fost spri
jinit de preoții greci și de bandele 
grecești, cari au știut împedecâ cu forța 
ca comunele române să se formeze cu 
școală și biserică proprie. Mii de Aro
mâni au fost siluiți, și fiecare preot, 
care la serviciul divin s’a folosit de 
limba română, a fost excomunicat de 
patriarhul. Se susține chiar, că ofițeri 
greci se aflau în fruntea bandelor, cari 
au infestat rău satele aromâne.

Zace în interesul Greciei, ca să fie 
restabilite raporturile diplomatice între 
cele 2 țeri, căci Grecii posed în Româ
nia numeroase biserici, școale și spi- 
taluri, cari sunt fundațiuni grecești. 
Dreptul Grecilor a posede această avere 
în România, se bazează numai pe o 
clauzulă la tractatul comercial, care 
există de prezent între aceste 2 țeri. 
îndată ce acest tractat comercial va fi 
denunțat, ar puteă guvernul român 
luă în posesiune aceste fundațiuni.

Se așteaptă cu încredere, că gu
vernul austro-ungar șî de acî încolo 
va interveni între Grecia și România 
și va contribui la aplanarea conflictului.

Convocare.
în senzul §-lui 23 din statutele 

«Reuniunei învățătorilor români greco- 
catolici din ținutul Lugojului», se con
voacă :



Adunarea generală
a Reuniunei pe zilele 22 și 23 Oc
tombrie st. n. 1905 în Lugoj cu ur
mătorul

PROGRAM:
Ședința 1

Duminecă în 22 Octombrie st. n.
1. Participare in corpore la sfânta li-

turgie.
2. Deschiderea adunărei generale.
3. Constatarea membrilor prezenț
4. Raportul comitetului central despre

activitatea sa pe 1905.
5. Alegerea comisiunilor pentru :

a) examinarea raport . _ :
b) examinarea rațiunilor : : • 1904

și statorirea preliminarului pre 1906;
c) raportul bibliotecarului;
d) incassarea taxelor și înscrierea 

de membri noui.
6. Lecție practică din limba maghiară

«a szek» de luliu Birou, ori altă 
lecție cenzurată.

Ședința II.
La oarele 3 după ameazi.

1. Discuție asupra lecțiunei de sub Nr. 6. 
-2. Prelegere despre «Metoda scris- 

cetitului», ori altă lecție cen
zurată.

3. Discuție asupra lecției de sub Nr. 2. 

Ședința III.
Luni la 23 Octombrie, 9 ore a. m.

1. Rapoartele comisiunilor exmise din
ședința de 22 Octombre.

2. Conferirea stipendiului de 40coroane.
3. Alegerea de 2 delegați pentru adu

narea generală a Reuniunei din 
ținutul Hațegului.

4. Propuneri.
5. Fixarea locului pentru proxima adu

nare generală.
6. Dispoziția pentru verificarea proto

colului adunărei generale.
7. Alegerea comitetului și a oficianților

Reuniunei pe 1906—1908.
8. închiderea adunărei generale.

Pentru orientare se observă urmă
toarele :

a) în senzul §-lui 5 din regulamentul 
intern al Reuniunei este de dorit, ca 
spre a da exemplu bun creștinesc, cu 
ocaziunea adunărei generale, membrii 
Reuniunei să se mărturisească și să se 
împărtășească cu Sf. Taină a Euhari
stiei.

Spre acest scop sfânt vor sta la dis
poziție confesori rânduiți, atât Sâmbătă 
(21) după ameazi, cât și Duminecă (22) 
dimineața sub tot decursul s. liturgii.

6) Cei ce voiesc a lua parte la adu
narea generală, pănă în 18 Octombre 
să se anunțe la presidiul Reuniunei 
pentru ca să se poată face dispoziție 
de încuartirare. Tot asemenea cei ce 
doresc a lua parte la cina comună din 
22 Octombre.

c) Fiecare membru să se îngrijească 
ca taxa restantă și curentă, precum șî 
pedeapsa de absență din trecut să le 
solvească cu ocaziunea adunărei gene
rale. Facem atenți pe domnii membri, 
că în senzul decisului consistorial, ab
sența nelegitimată și neprimită de cătră 
Hvjunarea generală va fi pedepsită cu 
suma ce compete învățătorului sub ti- 
tula speselor de călătorie la adunarea 
generală.

</) Toți aceia, cari au elaborat tema, 
și aceea e cenzurată, să fie gata ca 
aceea eventual să-o poată șî propune 
în ședința adunărei generale.

c) Dacă se vor primi bilete de călă
torie cu preț redus, acele se vor trimite 
fiecărui membru ordinar și fundator.

Lugoj, din ședința comitetului ți
nută la 27 Septembre 1905.

Iosif Micleu, loan Boroș
notar. canonic-președinte.

. Informatiuni.
Manevrele regale române. La mane

vrele regale române, ce se vor ținea în 
ținutul din jurul Botoșanilor (Moldova), 
va luă parte șl principele Carol, fiul 
cel mai mare al principelui moștenitor 
Ferdinand.

Fidanțări. Drăgălașa domnișoară 
Elena Petro viei și simpaticul tinăr 
Ion B a 1 a t e s c u, fidanțați. Lugoj, Sep
tembrie 1905. — Lucreția Suciu în
vățătoare și Ioan I g n a t i e 1 învățător, 
fidanțați. Chizdia, 1 Octombrie 1905. 
Felicitările noastre ambelor părechi!

f Teodor Tempea Duminecă la 1 Oc
tombrie 11. a încetat din viață venera
bilul nonagenar Teodor Te mp ea, pa
roh în fruntașa comuni Toraeul-mare 
din corn. Torontal. Regretatul s’a năs
cut la 1807 în Toraeul-mare. unde a 
servit 78 ani ia altarul Domnului. 
Dupăce a absolvat cursul filozofic în 
Seghedin, s'a dus la Vârșeț unde a 
studiat științele teologice la Sârbi pâaâ 
la 1827. înmormântarea s* făcut Marți 
îl deplâng fiii <ei Iosif Temț»ea. paroh 
gr.-or. In Lugoj, Paul Tempea. paroh 
în Toracul mare, surorile Eva. Ecate- 
rina. Ana. văd. Iuliana Tempea măr. 
Bontilă și numeroase rudenii Fîe-i ță- 
rina ușoară și memoria binecuvântată!

T A ca țiu Puky. profesor la universi
tatea din Budapesta și medic șef al 
spitalului «Crucea roșie» din Budapesta, 
operator renumit, a murit Mercuri după 
lungi și grele suferințe ajungând la 
etatea de 60 ani.

Ministrul român de răsboiu, generalul 
Man u, ducându-se zilele trecute la 
Iași, a mers șî la Șipote, unde va 
avea loc cu ocaziunea manevrelor re
gale române o mare revistă a trupe
lor, și aici a ținut — la un banchet — 
în fața mai multor ofițeri superiori și 
inferiori un toast, în care — precum 
scrie «Epoca» — a zis între altele: 
«Fiți gata, căci popoarele cari 
se învecinează cu noi ne sunt 
dușmane».

Telefon între Budapesta și București. 
Linia telefonică între Budapesta și 
București va fi inaugurată cu o deo
sebită solemnitate la 1 Octombrie v.

r Luceafărul". Numărul ultim 18 (15 
Sept. 11. 1905) e tot atât de elegant, ca 
formă și conținut, ca șî cei mai bine 
redactați numeri de pănă acum. Ear în 
privința ilustrațiunilor ales și excelent 
executate numărul prezent le întrece — 
după părerea noastră pe toate. Re
vista «Luceafărul», ca orice întreprin
dere nobilă, numai atunci poate însă 
prinde rădăcini adânci și puternice și 
numai atunci își poate împlini pe de
plin menirea ei, dacă e sprijinită de 
toate păturile inteligente ale societății 
românești. Recomandăm deci din nou 
această revistă literară-românească ce
titorilor noștri. Sumarul ultimului nr. 
este următorul: «Noapte», poezie de 
Octavian Gog a; «Serbările din Sibiiu 

. II» ; «Sept em brie» de Al. Ciura ;
Impresii dela Seliște»de Maria 

Cunțan; «Eminescu și teatrul» de 
Dr. I. Borcia; Foi răzlețe: I. Agîrbi- 
ceanu «Dela Țară» de Dr. S. P.; «Pre
miile «Luceafărului»; Dări de seamă și 
notițe bibliografice; Posta Redacției, 
Ilustrațiuni: «Serata etnografică dela 
Sibiiu: Porturi dela Seliște» (copertă 
admirabilă); Porturi din Hațeg; 
Porturi din Bănat; Porturi din To- 
plița; Grupul dela Serata etno
grafică ; Port din Bran; Porturi din 
Ocna. Abonamentul: ediția de lux 20 
cor. pe an, ediția simplă 12 cor. Admi
nistrația : Budapesta IV Strada Zoldfa 
7. Prețul acestui nr. 50 bani.

Nou leac contra ofticei. Profesorul 
Behring a comunicat coresponden
tului ziarului «Matin» din Paris, că a 
descoperit nou leac contra tuberculo
zei și în August viitor va face cunos
cut lumei nord seu metod de vindecare 
a ofticei. «De azi încolo oamenii cu
prinși de înfricoșata boală a ofticei 
pot spera», zice Behring. Azi va da 
Dr.-ul Behring despre noul seu leac 
declarațiuni precise la congresul din 
Paris pentru combaterea tuberculosei.

Colera. în Polonia s’au îmbolnăvit 
la 3 Oct. de coleră 9 oameni, dintre 
cari 3 au murit.

Demonstrațiile naționale dela Briinn. 
Nefericita victimă a turburărilor sân
geroase dintre Germani și Boemi în 
Briinn, Fr. Pavlik a fost înmormân
tat Mercuri luând parte la înmormân
tare 18.000—20.000 Cehi. Mai mulți de- 
putați au ținut discursuri la mormânt. 
Turbnrări nu s’au întâmplat. în camera 
imperială din Viena prim - ministrul 
Gautsch a răspuns la interpelația 
în chestia turburărilor sângeroase din

Brunn, că vina turburărilor o poartă 
agitatorii fără conștiință, cari au ațâțat 
poporul; că guvernul n'are nici o vină 
pentru aceste turburări regretabile. De
clară că guvernul e nepărtinitor și 
tractează toate partidele in mod egal, 
în decursul vorbirei lui Gauis h s'a 
iscat schimb vehement de expresiuni 
între deputății cehi și germani.

Cura siam ea dreptul de alegător. Con
form datelor statistice oficiale, din 4 mi
lioane bărbați în etate (precis 4.322.960» 
3 milioane n'au dreptul de vot (precis 
3,273.984 r Precum vedem starea aceasta 
e de nesuferit. Dacă privim și mai 
adânc in aceste date oficiale, vedem că 
dintre 1 rnibon și jumătate țărani și 
muncitori agricoli i proris 1.467,4301 
■■■ai 700 atu an dreptal de vot (precis 
699.774); dia 300 mii industriași aamat 
100 mii. din 86 mii negustor: numai 
51 mit Numai oamenii cu școli stau mai 
bine: din 65 mii au drept de aiegâior 
GG mii- între aceștia sunt însă foarte 
mulți oficîanp. cari votează orb:ș cu 
guvernai. Mai râu stau in privința drep 
lului de alegător clasele de muncitori: 
din 2 milioane și jumătate numai 30 
mii au drept de vot. Cum vedea, mi
lioane de oameni, cari haereaxâ ia «■- 
doarea feței lor pentru înflorirea țeri;. 
n'au nici acest cel mai elementar drept 
al omului.

Poliția de graniță. Ministrul de interne 
va da încurând un ordin pentru exe
cutarea legei VIII din 1903 despre 
poliția de graniță. Se vor înființâ încă 
în anul acesta căpitanate de poliție 
grănițerești în punctele periferiale: 
Pojon, Oedenburg, Fiume, Orșova, 
Predeal, Csăca, Munkăcs, Ghimeș. 
Scopul este împedecarea spionagiului, 
oprirea celor expulzați de a se mai 
re’ntoarce în țară, oprirea importului 
și exportului de arme și material de 
răsboiu.

Statistica confesiunilor în Austria. Nu
mărul catolicilor în Austria a scăzut 
în ultimii 5 ani în raport cu celelalte 
confesiuni. Pe când creșterea popula
țiunei este în acest period la evangelici 
12'55%, la greco-orientali 13 66% și la 
Ovrei chiar 16 30%, la catolici e numai 
de 10-35%. Mai puternic sunt reprezen- 
tați Ovreii în Bucovina, unde formează 
13-1% a populațiunei, și în Galiția unde 
formează 11% a populațiunei. în Au
stria de jos Ovreii formează abia 5%, 
ear în Triest numai 2-5% a populațiu
nei. Din totalitatea Ovreilor din Austria 
66 2 , locuesc în Galiția, 12'8" 0 în Au
stria de jos și 7 5% în Boemia.

Fetiță milionară la școala poporală 
publică. La o școală poporală din New- 
York, cercetată mai ales de copii ai imi
granților germani, italieni și poloni, e 
înmatriculată — scrie «Tel. rom.» — o 
fetiță cu zestre de 250 milioane cor. 
întrebată mama fetiței, văduva Clarence 
Maclay, de ce și-a dat fata la o școală 
publică și încă la o școală așâ de rând, 
a răspuns că mai bine li-se șede copiilor 
de milionari să umble la școale publice 
și să sprijinească aceste școale, decât 
tot numai în penzionate private.

Ucigaș... mântuit. Curtea cu jurați 
din Budapesta a achitat pe tinărul de 
16 ani Stefan Dr ah os, care a oinorît 
pe amantul mamei sale, pentrucă acest 
amant (birjar) făcându-se stăpân în 
familia văduvei băteă copiii văduvei 
și le făceâ traiul nesuferit, ear averea 
lor o risipiâ prin birturi și cafenele. 
Publicul, auzind sentința mântuitoare, 
a aclamat din toată inima pe jurați.

Furt de 3 milioane. La Dublin (capi
tala Irlandei) niște hoți necunoscuți au 
furat juvaere în valoare de 125 mii 
funți sterlingi (3 milioane coroane), 
între obiectele furate se află șî coroana 
antică a unei foste regine a Irlandei. 
Poliția din Anglia caută în toată lumea 
pe hoți.

VARIETĂȚI.
»

Valoarea fructelor nu se bazează 
pe materiile albuminoase ale lor, cari 
materii contribue la creșterea corpu
lui omenesc, ci pe conținutul unor 
materii, cari ajută mistuirea, ușurează 
respirația, împrospătează activitatea 
inimei, măresc energia vieții. Aceste 
materii sunt hidratele de cărbune. Și 
tocmai din acest motiv mâncăm poame 
și productele lor, vin de mere etc., ca 

adaus la materiile nutritoare azotate; 
la carne, pane, etc. La aceste hidrate 
aparține șî zăharul și de aceea au va
loare șî mai mare acele conserve de 
poame. în cari se bagă mult zăhar. 
Poamele și productele lor sunt de 
valoare neînlâturabtlâ ca mijloace pen
tru promovarea nistuirei.

In câtă vreme se schimba pomul 
tn gazetă. S'au ficat probe, în cât 
tiaip se poate transfonuâ arborele din 
pâdait in o gazetâ atare tipărită fru- 
■oo. La 7 ore 35 ■ieste dimineața ar
borele a fost tăiat in pftdore și adus 
intr'o fabrică do hârtie. La 9 ore 34

- : in primele coaie
de hârtie, ficați din pomul nostru. 
Hârtia a fost dasâ ca an motor la o 
tipografie depărtată cale de 1'x oră. 
Presse’-e au început să lucre și Ia 10 
ore în> nte de ameazi gazeta tipărită 
eats o puteai cetî. Va să zică în 2 ore 
- 25 e: * :a arborele din pădure a fo9t 
traaaformat iatr’o gazetă mare, în care 

tr.ejr ceti toate știrile din lume.

Din public.
Peatra trie cuprinse în această rubrică nu 

primește redacțiune* nici o răspundere.

Onorată Redacțiune!

Vă rog să binevoiți a da loc ur
mătoarelor în prețuitul D-V. ziar:

în Becicherecul-mare s’a litografat 
o convocare, prin care inteligența ro
mână din Torontal este convocată la o 
conferință confidențială pentru stabi
lirea programului adunării naționa
lităților din Torontal, — care adunare 
ar aveă să se țină în 8 Oct. n. a. c. 
în Becicherecul-mare.

La această convocare, — nu știu 
cum, — figurez șî eu ca convocator.

Deoarece această convocare s’a ex- 
pedat la mai mulți domni din jurul 
Becicherecului-mare, — în înțelesul 
adevărului și spre evitarea unor neîn
țelegeri, îmi țin de datorință a declară, 
că eu atât despre proiectata adunare, 
cât șî despre convocarea din ‘chestie 
nu am nici o cunoștință, — și ci) con
vocarea aceea eu nu am subscris-o.

Mulțămindu-Vă pentru bunăvoință, 
semnez

Becicherecul-mare 5 Oct. 1905.

Cu toată stima:
Dr. Pavel Obădeanu, 

advocat.

Cursul pieței Lugcj.
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Grâu prima calitate 90 13 80
de mijloc .... 85 13

Săcară prima calitate . 80 12 _
» de mijloc . 75 11 40

Orz prima calitate . 80 12 40• de mijloc................................
Ovăs prima calitate

» de mijloc ....
75
45

12
13

40 12 _
Cucuruz prima calitate . 85 13 20

» de mijloc .... 85 13
» nou................................ 10 — —

Făină 0............................. ........ 85 22 27> prima ..... 85 21 59
- II................................ 85 20 91
» brună IV . 85 19 80

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 rapiță .... — 80 96
Lumini de stearină — 80 84

» topite................................ — —
Săpun ........................................ ... 80 72
Carne de vită I. calitate •— 1 28

» » » II. » . — 1 20
Unsoare de porc .... — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin................................................
SpirtI...............................................

» II...................................
—

80
15
14



Foaie pentru poporul roman.
16062905. tlkv. szâm.

Posed afara deA apărut Nr-ul 12 din resp. comptoir.
limba română limba maghiară și 
germană în scris și vorbire, apoi 
exercițiu în scriere cu mașina. Pre- 
t z ; : modeste. Adresa la Red. 
«Drapelul» Gr. (2—1)

xNr. 110.—1905.

6142 905. tkvi szâm.! ț?

Arveresi fel’detmeny

Proprietar și redactor responzabil: Dr. Vaieriu Branisce.

Arveresi hirdetmeny.

Banul — — — _ — —
Două scrisori — — — — — —
Țăranul persian și poamele —
Povestea neamului----- --------

Supărarea Greci Iar pe Româiu
Noutăți - — — — —
O boală răspândită —
Sfaturi bune pentru economi

strada Timișoni Nr. 7. 
abonament:

Redacția și Administrația: Lugoj,
Prețul de

Pe trei luni 1 coroană, pe jumătate an 2 coroane, pe anul iotreg 4 corn*—.

Hatel Pesta

Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.

A lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 
hatosâg kozhirre teszi, hogy Gezsu Miklos 
rakitta; .akds vegrehajtatonak Sztojân Mik- 
.o rakit.ai lakos vegiehajtâst szenvedd 
e .en 11 koroua kâr osszeg, 182 koroua 
ft) fiber eddigi es ezennel 15 kor. 60 
fi ..-ben megăllapitott ârveres keresi vala- 
miut a meg telmerulendo koitsegek behajtasa 
vegett, tovabba csak a rakittai 61 sz. tjkvi 
îugatlant terheloleg Sztojăn szul. Kreczu 
£r* 40 kerona es 200 korona toke es jă- 
rnlnfra finii iile kovatelesenek îs vegrehaj- 

■tot vaio be ha tas a vegrtt Sztojăn 
regrehajtăsx szenvedonek a lugosi 

kir. t*<-r*sysze£ mint tikn hatosâga teru- 
ktehez tartcoo Raxitta «ozsegi 61 szămu 
tjkvbec A L 1—4 «orsz. aiatt felvett 
ingatianbol dt iiieco 1 3-ad hauyadot 558 
kor. tovăbba a rakittai 325 sa tjk' oen 
A. L 1. sorsz. a. âzv. Lonncz szul. Sziojău 
Antica. Dragat. Miklos, Lonncz Magdoina 
M<gd lima . Maraneszku Peter e» Lorincz 
Rutsa îrgatiar.at 410 kor. kikiăltâsi arban 

[C. 13 a. Vaszilony Peter javâraek bebeiezett 
elj-t£<'#z_£.ani haszonelvezeti szolgaimi jog 

j fancanăaăval egeazbeu es kuion az egyi- 
:dejuleg IribocMjtoTt ărveresi feltetelek er- 
telmeoen oszszesen 968 k. kikiâitâsi arban az

1905 evi decz. ho 21.-eu d. e. 11 orakor

solid I

în Ungaria de sud cel mai mare și mai complet jH 
depozit de fabrică pentru

| SîîofiUe și mașini de cusut
Mare depozit de tot soiul

Mobile tapetate, de fier și lemn,

| Sternlicht Mano, Lugos
Atelier propriu de masar si tapetier. 

idr ------------------ Trusou complet. ----------------------
Arangeamente de birouri, vile și oteluri. Cărucioare de 
copii, tablouri, oglinzi, covoare de salon și cursore. 

biciclete și motoare.
Mare depozit în mașini de cusut de cea mai bună 

calitate, cu garanție deplină de 10 ani.
Mașini de cusut SINGER dela 56 cor. în sus. 
Mașini de cusut «Ringscliiff, — Zentral. — Bob

bin, — Vibrating, 
Minerva și Wheeler-Wilson.

Plățile în rate convenabile.

! Rakitta kozseghăzânâl nyilvânos ârveresen 
a legtobbet igeronek szukseg eseten a ki- 
kiâltâsi âron alui is ei fogja adatni.

Ărverelni kivânok tartoznak bânatpenztil 
az ingatlanok kikiăltâsi âranak 20°jo kesz- 

I penzben vagy ovadakkepes ertek papirban 
i a kikuldott kezehez ieteuni, vagy annak elo- 
isetes biroi ietetbe helyezeset ranusito sza- 

«/ . băJyszerâ eiismervenyt âtszolgâltatni.
Vevo koteles a vetelâr %

«r
«r‘
«y
«?
«/
«r

Atelier propriu
’t^W^J>pentru reparaturi de mașini de cusut și scris.^^^^

Serviciul cel mai culant si solid. |
Nr. 186 (26—1)

Zilinder, — Howe, — Phonix.

A lugosi kir. torvenyszek mint telek- 
konyvi hatosâg kdzhirre teszi, hogy a 
lugosi gOr. kel. român egyhâz vegrehajta- 
tdnak Farkas Luka lugosi lakos vegrehajtâst 
szenvedo elleni 56 kor. 28 fill, toke, ennek 
az 1903. evi jan. l.-tol jâro 6% kamatai 
26 kor. 30 fill, per es vegrehajtâsi mâr 
megâllapitott es ezennel 7 kor.-ban meg- 
âllapitott ârveres keresi valamint a meg 
felmertilendo koitsegek behajtâsa vegett, 
tovâbbâ a „Lugoșana“ takarek es hitelin- 
tezet 80 korona toke s jârulekaibol âllo 
kdvetelesenek is vegrehajtâsi uton valo be
hajtâsa vegett Farkas Lukăcs (Luka) veg
rehajtâst szenveddnek a lugosi kir. torveuy- 
szek mint telekkvi hatosâg teriiletehez 
tartozo Român Lugos kozsegi 237 sz. tjkvben 
A. + 1 sor illetve 5293 hrsz. aiatt felvett 
ingatlanât 333 kor. az A. + l sorszâm 
illletve 5294 hrszâm alat.t felvett ingatlanât 
362 kor. es vegre az A. 4- 1 sor. es (318—319; 
hrszâm a. felvett ingatlanât 1759 korona 
kikiăltâsi ârban egeszben eskiilon, 
idejuleg kibocsâjtott ârveresi 
ertelmeben osszesen 2454 kor.
ârban az

1905. evi nov. ho 8.-ân d. u.

az egy- 
feltetelek 
k i kiâltâsi

3 drakor

Lugoson a tlkvi hatosâg hivatalos ârveresi 
helyisegeben megtartandb nyilvânos ârvere
sen a legtobbet igeronek --zukseg eseteu a 
kikiăltâsi aron aiul is elfogja adatni.

Ărverelni kivânok tartoznak bânat- 
Eenzui az ingatlanok kikiăltâsi âranak 20°iu 

eszpeuzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
oan a kikuldo t kezehez Ieteuni, avagy az 
annak elozetes biroi ietetbe helyezeset ta- 
nusito szabâlysz. elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo hotele» a vetelâr V, reszet az 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol szâ- 
initando 30 nap aiatt, a mâsodik ‘/3 reszet 
ugyanazon naptol szâmitando 60 nap aiatt, 
a harmadik ‘/3 reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelked^e napjâtol szâmitando 
90 nap aiatt es az ârveres napjâtol jâro 
5u/0 kamatai val szab^lyszerii leteti kerveny 
mellett a lugosi kirfMllampenztâr mint bi
roi letetpenztârba i/el'izet.ni.

A bănatpenz az utolso reszletbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott arveresi felteteleket a 
hivatalos orâk aiatt a teiekkonyvi hatosâg- 

5 vâros tanâcsânâl---- ’ reszet az ăr- năl, ugyszinten Lugos
reres jogerore emelkedese napjâtol szâmi-; vagy a biroi kikiildottnel megtekinthetok. 
tou 30 nap aiatt, a mâsodik 7S reszet 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap aiatt,' 
a harmadik ‘« reszet ugyancsak az ârveres; 
jogerore emelkedese napjâtol szâmitott 90 
cap aliatt, es az ârveres napjâtol jâro 5°/0 I 
kamataival szabălyszeru leteti kerveny me- 
leit a lugosi m. kir. âllampenztâr mint bird 
iletetpenztârba beiizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog 
beszamitarni.

A megâllapitott ârveresi folteteleket a 
hivatalos orâk aiatt a tlkvi hatosâgnâl 
ngyszinten Rakitta kozseg eloljârosâgânâl 
. agy a biroi kiktildbttnel megtekinthetok.

Az elrendelt ârverest a fobetetiil szol- 
gălo Rakitta kozseg 61 es 325 sz. tjkv 

\ C. lapjân feljegyezni rendeli.

Lugoson, 1905. evi szep. ho 26-ân.

Bagyik 
kir. tszeki bird.Nr. 194 (1-1)

Recla na ț
— gg— ~

Lugoson, 1905. evi szep. ho 26 ân.

Bagyik
kir. tvszeki bird.

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

Expediția de anunțuri

Pun in vânzare

și-a început praxa medicală în Lugoj.

Z>r. Constantin Jgnea,
medic univ, specialist în boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

Orele de conzultațiune: 10—II a. m. și 2—4 p. m.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul

Piața Isabella. Nr. 121 (x—33).

mii viță americană al
toită cu viță europeană 

rădăcină prima clasă, precum:
Mușcatelor negru

' „ alb
„ roșu

Ceasiă roșie și roza
Ceaslă albă în 5 colori
Cei mai renumiți struguri de masă.
Prețul: 85 fiorini mia.

Apoi scădarcă, oporto, burgundi, gar- 
benet pentru vinuri roșii, ear pentru vinuri 
albe:

Lămpău, furmint, risling, mezes, erdei, 
rujiță, dincă și ezerio, acestea cu 80 fi. mai 
de oltoi.

Atrag atențiunea on. proprietari de vii, 
că vinurile deia Menes sunt cele mai re
numite, și cei ce doresc a-și planta via cu 
astfel de soiuri bune și veritabile să 
adreseze cu încredere ia dl

Kovacevici George
notar comunal în

Red. (x—3) (corn. Arad) Menes.

Iulius Leopold
Budapesta, VII,

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

Erzsibet-korut 54,

se

Red. (x—39)
Preliminare de spese I 
si planuri gratis.

Societatea de lectură «Petru Mai, . - 
din Budapesta a hotărît să vindă

■Jria miaimar
de Petru Maior

cu preț redus de ± cor
se adresa la cassarul S

Tipografia Carol Traunfellner. — Lugoj.

A
tații MIHAIU ȘERB AN stud. f.I. 
Budapesta IV. Molnâr-utcza 2". Ii 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—49)


