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Evenimentele zilei, lupta ce se 
dă în comitate între oamenii lui 
Fejârvâry și corpul funcționarilor 
autonomi, a detras în parte aten
țiunea țerii dela chestiunea sufra
giului universal, aruncată de gu
vern ca bombă în mijlocul crizei 
nefaste, și astfel la adăpostul agi
tației deschid ziarele șoviniste co
loanele lor pentru discutarea 
teoretică a reformei din punctul 
do vedere al intereselor supremației 
maghiare.

în fruntea numărului de Joi al 
imperialistului «Bud. Hirlap» ia 
cuvântul Gustav Beksics ca să 
discute între ce condiții poate să 
fie avantagioasâ reforma pentru 
«dominațiunea maghiară.» Dl 
Beksics subliniază anume acest 
cuvânt, căci d-sa crede că a discută 
reforma din punctul de vedere al 
«heghemoniei» maghiare este ab
surd, pentrucă heghemonia a fost 
mai presus de ori-ce îndoială și 
atunci când elementul maghiar se 
află în minoritate față de elementul 
nemaghiar al țerii și pentrucă vorba 
de heghemonie are și ceva gust 
de «federalism,» presupunând pe 
lângă rassa heghemonă și domi
nația altor rasse. De aceea pentru 
dl Beksics nu este vorba de «he
ghemonia», pe care o consideră in
discutabilă, ci de «do m i n ațin ne a» 
elementului maghiar în țeară și 
din acest punct de vedere caută 
d-sa să cumpănească întru cât ar 
li favorabilă o reformă a sistemului 
electoral.

Nu mai încape îndoială, că dl 
Beksics a și reușit să rezolve 
chestiunea... pe hârtie și anume 
în cel mai simplu mod: prin o 
nouă arondare a cercurilor electo
rale așâ ca cercurile de pe tori to-

riul locuit de populație compactă 
maghiară să se duplifice, ear 
cercurile de pe teritoriile locuite 
de naționalități nemaghiare să se 
reducă la jumătate, ba și la mai 
puțin.

Âstmod îi pare lui Beksics «do- 
minațiunea» maghiară asigurată. 
Și credem a nu greși dacă presu
punem că tot acest mod de rezol
vare îl are în vedere consorțiul 
Kristdffy-Fejărvâry, căci șl aceștia 
propagă ideea reformei din punctul 
de vedere al întăririi elementului 
maghiar în dietă.

în marele seu discurs rostit 
la Bocșa a discutat Kristdffy 
doar numai din punctul de vedere 
al elementului maghiar proectul re
formei —- deși pețiă mandatul unui 
cerc aproape exclusiv românesc — 
și a dovedit că deja numerice ar 
crește în mod neașteptat de favo
rabil massa alegatorilor maghiari 
față de massa celor nemaghiari. 
Ear dl Lukăcs n’a întrelăsat să 
spună la Buda, că proectul are în 
vedere și modificarea cercurilor elec
torale, bine înțeles, tot din punctul 
de vedere al intereselor maghiare.

Și desbaterea teoretică a che
stiune» poate să aibă drept rezultat 
acceptarea reformei de toate parti
dele maghiare Și prin acest even
tual rezultat se dă în vânt toată 
tactica lui Kristdffy.

Se știe că lozinca reformei elec
toralo în direcția sufragiului uni
versal s’a lansat prin opoziție. între 
condițiile de pace, puse acum doi 
ani do obstrucționiști guvernului, a 
fost doar tocmai c best i u n e a re
formei electorale. Și este lucru 
știut, că contele Tisza a luat ca 
ministru president în ședința des
chisă a dietei angageamentul de a 
elabora fără amânare un proect de 
reformă.

Materialul statistic pe care se 
bazează, astăzi Kristdffy a fost adu
nat de contele Tisza, care a lan
sat acum doi ani în materia acea
sta cunoscutul chestionar.

Punctul de vedere de atunci 
al opoziției a fost ușor de înțeles. 
Ni ine nu credeâ că pe baza actua
lului sistem electoral va puteă eși 
vre-odată o opoziție înviugatoare 
din alegeri. în Ungaria eră dejă 
tradiție, că cine deține frânele gu
vernării are și majoritatea la ale
geri. De aceea a jucat și în campa
nia electorală din Ianuarie lozinca 
reformei electorale mare rol în ta
băra opozițională.

S’a întâmplat însă minunea, ne
visată de nimeni, câ guvernul a 
remas la aceste alegeri în minori
tate și coaliția opozițională a eșit 
biruitoare.

Dovedindu-se deci, că șî cu ac
tualul sistem electoral a putut eși 
învingătoare coaliția, n’a fost nimic 
mai firesc, decât ca coaliția să mai 
slăbească coarda reformei, reclamate 
mai înainte cu atâta ardoare și să 
scoată în planul prim nenorocitele 
postulate naționale, cari culminează 
deocamdată în reclamarea 1 im bei 
maghiare ca limbă de comandă în 
partea ungară a armatei.

Tras la răspundere de socialiști, 
cari în interesul Intrării lor în dietă 
reclamă necondiționat sufragiul uni
versal, a devenit stereotip răspun
sul dat de Kossuth: «Mai întâiu 
postulatele naționale și apoi... re
forma electorală!»

Devenind socialiștii tot mai im- 
petuoși sau îndârjit și coaliționiștii 
și au început tot mai mult să se 
lapede de sufragiul universal. Se 
povestește că contele Iuliu Andrâssy 
a întrat în coaliție numai dupăce 
șefii coaliționiști sau obligat cu 
cuvântul de onoare a fi contra su-

fragiului universal. Și am văzut 
apoi o întreagă campanie ziaristică 
în care căută coaliția să dovedească, 
că ea nu a fost nici când pentru 
sufragiul universal și că este min
ciună, câ în programul partidului 
kossuthist, care ține hangul în coa
liție, s’ar conțineă sufragiul univer
sal. ■ * , \ .

Acest moment s’a părut potrivit 
pentru Kristdfly să arunce bomba 
sufragiului universal în mijlocul cri
zei. Socoteala lui a fost să taie de 
sub coaliție creanga popularității 
și să trântească acum la alegeri 
coaliția cu aceeași lozincă, cu care 
a trântit îu Ianuarie coaliția pe 
contele Tisza.

Și pentru moment părea că tac
tica lui Kristdffy a prins. Pe ziua 
de 15 Septembre, când avea sâ se 
întrunească dieta, a fost .pusă la 
cale o mare demonstrație cu su
fragiul universal. Kristdffy avea să 
depună pe biroul dietei proectul 
gata și o deputăție de socialiști 
aveă să reclame în numele socia
liștilor din toată țeava imediata re
zolvare a proecțului, punând alter
nativa: Sau sufragiul universal sau 
grevă generală în toată țeara.

Dar . pianul nu s’a sfetit: In 
preajma deschiderii dietei a primit 
Maj. Sa demisiunea cabinetului, 
tocmai pentrucă Maj. Sa nu a 
aprobat planul lui Kristdffy. 

Demonstrația socialistă și-a pier
dut toată noima. Iar după ulteri
oara aprobare prin Maj. Sa a 
programului modificat (fiind 
acum pendent dreptul de alegător 
dela a ști ceti și scrie, ce nu con
ți ncă programul original) și-a pier
dut tactica lui Kristdffy tot ascu
țișul.

Astăzi nu programul baronului 
F e j e r v â r y, ci jocul grotesc 
în jurul instalărilor clandestine de

FOITA „DRAPELULIJr'

tTe Sluncu.
— Schiță —

De Ion Ciocîrlan.

zz Specimen din volumul «Traiul nostru». —

(2) (Urmare).

Din sus, de pe Runcu s’aud slabe 
lătrături de câni, iar printre tulpini și 
ceteai se zărește clipind o geană de 
foc. Dar în ocolul poteoei focul peri și 
s’arătă vederii iar de nenumărate ori, 
pănă când, osteniți de tot, ne apropi- 
arăm de vălcica unde s’adăpostiă stâna. 
Nici zare de foc și nici bătaie de câni 
nu se mai auziă. Credeam că drumul 
o să ni se lungească încă do-o altă 
osteneală, când numa, iată, că ne 
’ntâmpină o potaie de câni, cari ne 
’ncunjură într’un lătrat asurzitor.

O singură vorbă a lui Moș Soare 
i-a cumințit. Dulăii mari și lățoși încep 
acum a scânci și a sc gudură împre
jurul nostru. Pe mine mă lasă la o

parte neluat în samă și, pănă când am 
întrat în stână, nu și-au arătat drago
stea decât stăpânului pe care săriau 
lingându-i manile și hainele.

Cu tot cuvântul lui Moș Soare că 
o să călcăm stâna în timpul strungii, 
totuși am ajuns târzior.

Spre răsărit, din creștetul Pitarului, 
s’arală luna plină în senin curat. Ochiul 
ei mare, luminos, privește drept po 
coasta Runcului. Stâna e așezată în 
vălcica oilor, cum îi zic ciobanii, și 
adăpostită pe «ea mai de pe urmă 
aripă a codrilor. Târla o mică căsuță 
de bârne acoperită cu șindrilă e pusă 
în partea de sus și cea mai strâmtă, 
sub poala a doi molizi cari stau mai 
s’o ascundă în perdaua ramurilor 
verzi.

De-o parte și de alta se văd două 
pătule de gard de nuiele și acoperite 
cu cetină; iar in față, pe largul văii, 
se ’ntinde pănă pe sub muche țarcul 
oilor și strunga. Câțiva pini și molizi 
străjuesc făcând umbră vitelor din țarc, 
iar alții se înalță cutezători po la 
margini, pe creștetele color două muchi 
pe unde și-au luat locul de pază șl 
neadormiții câni.

în târlă dinaintea celor două pă
tule, arde focul în jurul căruia stan 
tolăniți ciobanii, păzind ca să dea în 
undă ceaunul cu zăr.

Baciul, un bătrân voinic încă, cu 
pletele și barba albă, dar obrazul plin 
și rumen, ne întâmpina în cale, urân- 
du-ne bun sosit.

Câtă sănătate, câtă viață în trupul 
acest bătrân, și câta bunătate și dra
goste în ochii lui senini, albaștri...

Par’c’a știut că-i sosesc oaspeți...
Poartă cioareci noi și o cămașe 

curată de cânepă care se lasă în jos 
pănă deasupra genunchilor; iar mij
locul drept, încinsu-i în chimir lat de 
piele, din care nu lipsește cuțitul, lu
lea wa și fluerul.

Apropiindu-no de stână, bătrânul 
dete fuga înaintea noastră și făcu semn 
ciobanilor să se scoale dela vatră. 
Aduse în grabă doi trunchi rotunzi de 
brad și, așezându-i în fața focului, ne 
pofti să ședem.

Bucuros do odihnă, mă așezai în 
preajma ceaunului care aburiă și, ală
turi, Moș Soare, după-ce mai întâiu 
se ușura de glugă și pușcă, pe care le 
dădu baciului să le ducă în târlă.

Moș Radu, baciul, când se ’ntoarse 
la foc, aduse și doua cenaco de lemn 
pe care umplându-le cu jintiță, ni-le 
dădu în mâni...

«Poftim, domnișorule, de gustați 
din bunătăți ciobănești de-ale noastre... 
și poftim, stăpâne, și dumitale, ca să

faci poftă oaspelui și să ai de zăbavă 
pănă la gătirea cinii.»

Flămând ca un lup, golii ropode 
castronașul și rugai pe Moș Soare să 
mi-1 umple a doua oară... De astă 
dată n’apucai să-1 isprăvesc, căci Moș 
Radu ne bătu prietinoșto pe spate pof- 
tindu-ne la mâncare.

Sub moliftul din dreapta târlei ne 
așteptă masa întinsă.

Pită de secară plămădită ’n lapte 
dulce, păstrăvi afumați, brânză dos
pită în coajă de brad, bujeniță de că
prioară și cașcaval do vacă ; mai la o 
parte, prinse’n cetini, se leagănă două 
ploscuțe cu de-ale gustării.

Sus, po seninul tăriei, luna ve
ghează, vărsând belșug do raze în 
noaptea do pace. Jos, pe văi, podoaba 
de rășină a codrilor de brad «’aprinde 
în mare de scântei...

în stână, finer fermecat zice doina 
de foc... iar din munți, de departe, 
răspunde duios glas de bucium...

Pe la sfârșitul mesei buciumul tăcu. 
Tăcură atunci șl doinașii ciobani.

De sus, din creștetul zinelor, plân
gător vers de doină coboară spre noi:

Te duseși, Bucure bade, 
Pe mine dorul mă arde!
Te duseși, bade sărace, 
Eu cu dorul cc m’oi face ?
Te duseși, bade din lume,
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fișpani absoarbe atenția cercurilor 
politice. Și jocul acesta pare a de
cide soartea cabinetului Fejervâry. 
Iar trecând chestiunea sufragiului 
universal în domeniul desbaterii 
teoretice par opoziționalii a se îm- 
prietini de nou cu lozinca lor ve
che, probă articolul arhișovinistului 
imperialist Beksics ți probă că as
tăzi cel mai mare adversar al re
formei proectate de Fejervâry este 
tocmai Tisza, care a recomandat 
Maj. Sale pe Fejervâry ca ministru 
president și care până acum a 
venit în toate momentele critice 
în ajutorul lui Fejervâry.

Azi-mâne își va pune și Fejer- 
vâry întrebarea, că la ce îi mai 
poate fi lui bună o reformă elec
torală, care nu mai prinde ca 
lozincă electorală pentru a învinge 
opoziția! Și atunci toate vor re
veni în făgașul lor vechiu. Dovada 
cea mai bună, că șovinismul cu lo- 
zince șoviniste nu se poate combate. 
Și acest joc frivol nu va ajunge la 
capăt pănă ce șovinismul nu se 
va execută pe sine însuși!

----------- ---- ■ ---------------------

Mare adunare poporală In Oravița.
Ni-se comunică, că fruntașii noștri din 
Oravița pregătesc o mare adunare 
poporală, ce se va convocă pe 3 De
cembrie n. a. c. având a se ocupă de 
situația politică, organizarea cercului 
electoral și luarea unei rezoluțiuni pri
vitoare la sufragiul universal.

Lupta guvernului contra rezistenței pa
sive. Ministrul de interne a suspendat 
din oficiu pe protonotarul comitatului 
Pesta, August F a z ek a s, pentrucă a 
refuzat să convoace congregațiunea 
pentru instalarea noului fișpan Tahy. 
Ministrul a mai dizolvat comitetul co- 
mitatenz instituit de coaliție pentru 
conducerea rezistenței pasive și a in
terzis oficianților să asculte de acest 
comitet și să pună la dispoziția acestui 
comitet localitățile oficioase ale comi
tatului.

Obstrucție In adunarea de reprezen
tanță a orașului Budapesta. Capitala țeni 
a decis încă astă vară ca dările plă
tite de bună voie să nu le deporteze 
în cassa statului. Ministrul a nimicii 
acest decis. Ținăndu-se acum, Marți, 
adunarea generală a reprezentanței 
orașului, s’a pus la ordinea zilei șl 
deciziunea ministrului, prin care ni
micește concluzul de astă vară al re-

Dorul la cine-oi mai spune ? 
La codri și la izvoare, 
Lunei «urioare, 
Mândruțelor stele, 
Dragostele mele 
Tovarășelor tale.

«E chiar cântecul Suzanei, moș 
Soare ?!

— Al ei, domnișorule, și vine toc
mai hăt de departe.

— Ați întâlnit-o cumva în cale, 
stăpâne.

— Când scoboram spre valea Cer
bului, ea, ca în toate zilele, se bociâ 
la marginea lacului. Am zis din fluer 
doina lui Bucur pănă ce-a întrat de
asupra în poala Runcului.

— Pe aici pe la stână a trecut în 
faptul zilei, când s’a abătut de-a gus
tat o țâr. I-am pus în sin mai mult 
cu de-a8ila un codru de pane și-o felie 
de cașcaval.

— Și chiar din dragoste a ’nebu
nit Suzana, Moș Soare?

— Așă precum ți-am spus, domni
șorule :

Pricina e dragostea 
Bat’o, Doamne, pacostea.

— Te ții de cuvânt să mi-o poves
tești ?

— Acum că ne odihnirăm și ospă
tarăm din belșug, n’aș avea încotro 
face; dar, pentru spus povestea Suza- 
nei și-a lui Bucur, să dau rând ba
ciului. El le-o știe de-a fir-a-păr, căci 
de-a putere-a-fi au crescut pe manile 
lui. Ce zici, te prinzi, bade Radule?

— Ce să zic alta, stăpâne, decât 
ce mi-ai poruncit. 

prezentanței. Mai mulți partizani ai gu
vernului au voit să prezente o propu
nere în senzul, ca dările plătite de 
bună voie să fie deportate la cassa sta
tului. Opoziția însă, condusă de Po- 
ldnyi, știind că se află în minori
tate, a făcut obstrucție în stil mare, 
așă încât în ziua primă nu s’a putut 
pertractâ decisul ministrului. Opoziția 
a înscenat între altele scandal mare pe 
galerie. De pe galerie s’au aruncat în 
sală ouă clocite și bombe cu miros 
insuportabil, așă că reprezentanții au 
fost siliți să părăsească grabnic sala. 
A doua zi s’a continuat ședința și par
tidele au încheiat un compromis în 
senzul, ca obiectul cu pricina (decisul 
de nimicire al ministrului) să se ia de
ocamdată dela ordinea zilei.

Alegerile din capitală Joi au avut 
loc alegerile de deputat în cercul 2 din 
Budapesta și la Buda veche. în cercul 
II al capitalei au remas în balotagiu 
ministrul Lukâcs (642 voturi) cu ko- 
ssuthistul Emeric Nemeth (522 voturi). 
Al treilea candidat a fost bânffystul 
Adolf Lendl, care a întrunit 400 vo
turi. La Buda veche a reușit mi
nistrul Ladislau Vor os cu 850 voturi 
față de kossuthistul Anton Kessits, 
care a întrunit 662 voturi.

Bebe! despre criza.

La întrebarea profesorului Dr. L. 
Kreutzer dela academia comercială 
din Cluj privitoare la atitudinea socia
liștilor ungari față de criză, răspunde 
dl August Bebel, șeful partidului so
cial-democrat din Germania, următoa
rele :

Berlin, 12 Nov. 1905.
Domnul meu. La întrebarea D-tale 

un răspuns franc. Parlamentul ungar 
nu reprezentă națiunea ungară și cu 
atât mai puțin celelalte națiuni, cari 
trăesc in Ungaria, cari dacă nici nu se 
țin de națiunea ungară totuși aparțin 
popoarelor ce locuesc de sute de ani pe 
pământul Ungariei. Parlamentul ungar 
nu este reprezentanța națiunei ungare, 
ci a claselor stăpânitoare în Ungaria, 
a nobilimei, a cierului și a burgeoaziei. 
Marea majoritate a națiunei ungare pe 
lângă sistemul electoral reacționar și 
pe lângă presiunea ce se face la alegeri 
din partea guvernului și a claselor dom
nitoare nu este in stare a-și trimite re
prezentanții în parlamentul ungar. Cele
lalte națiuni din Ungaria, deși plătesc 
dare și dau cătane, cu un cuvânt îm
plinesc toate îndatoririle ce li-se impun 
din partea statului ungar, sunt ex- 
chise dela posibilitatea de a ajunge

— Atunci dă gură unui cioban să 
vie la strânsul mesei, iar dumneata 
gătește-te să vii lângă noi în preajma 
focului.

— Cât o mai roboti baciul prin 
târlă, noi, domnișorule, haidem prin 
țarcul oilor. Așă mi-i obiceiuL Pănă ce 
nu mi-oi luă sară bună dela oiți, nu 
mă pot odihni».

Când am eșit din sălașul oilor, 
Moș Radu ne așteptă, stând pe buș
teanul din fața focului, fumând tacti
cos din luleă. Alături erau pregătite 
așternuturile pentru noi. Maldăr miro-r 
sitor de iarbă și pe de-asupra două 
procovițe albe mițoase.

înainte de-a încercă cât e de 
moale patul dela stână, caut să mă 
iau cu binele pe lângă baciu. M’apropii 
de el. C’o mână îl bat prietinește pe 
spate, iar cu ceealaltă îi strecor în 
brâul lat de chimir câteva pachete de 
tutun, căutând pricină de vorbă.

<Par’că știuși cât suntem de oste
niți, moș Radule, așă așternut ne du
rași...

— Ca pentru un stăpân bun și un 
oaspete la fel.

— Domnișorul nostru are dreptate, 
bădică Baciule. Azi te purtași de mi
nune. începutul l-ai făcut cu cina și 
am nădejde că o să sfârșești frumos 
cu povestea».

(Finea va urmă). 

la o reprezentare a intereselor lor 
în parlament! Un parlament care stă 
pe asemenea baze nu are dreptul de 
a vorbi și lucra în numele poporu
lui ! Și dacă un asemenea parlament 
refuză — cum a făcut al d-voastre și 
va face șl în viitor — de a recunoaște 
votul universal, egal, direct și secret 
ca bază a alegerilor pentru parlament, 
merită să fie măturat din cale, 
irelevant cu ce mijloace. Poziția de drept 
a unui asemenea parlament se bazează 
pe usurpațiune și fie usurpațiunea 
cât de veche, nu poate servi ca 
isvor de drept. Aflu deci pe deplin 
firesc, dacă consoții mei de principii 
din Ungaria iau poziție contra parla
mentului ungar și caută dreptul de vot 
general, egal, direct și secret acolo, de 
unde îl potobțineâ. Și nu ezit a declară 
că subscriu fiecare cuvânt al acelei sen
tințe, cea pronunțat ministrul-president 
al d-voastre mareșalul campestru Fejer- 
văry, despre deplina lipsă de conținut 
a parlamentului ungar de pănă acum. 
Doresc să’și realizeze programul, care 
poate transformă Ungaria în stat mo
dern, ceeace nu se poate zice despre 
Ungaria de pănă acum. Cu distinsă 
stimă:

________ Bebel.

Apucături mescfiine.
Făimosul mâncător de Români Gu

stav Beksics scrie un articol în nrul 
ultim al ziarului «Bud. Hirl.», în care 
— după ce constată că sufragiul uni
versal nu se mai poate luă dela or
dinea zilei — face propunere despre 
o nouă arondare a cercurilor 
electorale în legătură cu sufragiul 
universal, care să corespundă pe de
plin intereselor Maghiarimei, dar să 
corespundă totodată șl «dreptului» și 
«dreptății».

«Acum nu mai e vorba de heghe- 
m o n i a rassei maghiare, care șl așă a 
existat totdeauna, ci de dominațiunea 
excluziv maghiară în țeară, de ca
racterul pe deplin maghiar al sta
tului și legislațiunei'.

Propunerea hiperșovinistului se- 
cuiu Beksics este :

«Astfel trebue arondate cercurile 
electorale, ca acele ținuturi să 
câștige cercuri mai multe, în 
cari e mai mare cultura și avu
ția locuitorilor. Aceste două mo
mente — cultura și avuția — asigură 
pe deplin dominațiunea Maghiarimei, 
deoarece Maghiarii sunt mai înaintați 
în cultură și mai avuți decât naționja- 
litățile. Astfel de arondare a cercurilor 
electorale nu exclude nici pe Români, 
nici pe Slovaci, nici pe Sârbi și rezul
tatul final e totuși acela, că domina
țiunea maghiarimei în țeară și în par
lament e pe deplin asigurată».

Beksics își motivează ideia — 
«măreață» din punctul de vedere al 
șovinismului bolnăvicios — cu aceea 
că numărul Maghiarilor a crescut în 
ultimii 60 ani la duplu, ear numărul 
Românilor abia a crescut cu milion. 
Deci e necesar ca Maghiarii să se vali- 
diteze în măsură duplă, conform numă
rului lor urcat la duplu. Trebue să fie în
mulțite cercurile electorale în șesul cel 
mare ungar (Alfold), apoi dincolo de 
Dunăre și în orașe. Și trebue redus 
numărul cercurilor în Ardeal și în ge
nere în ținuturile locuite de Români, 
Sași, Sârbi și Slovaci.

După Beksics comitatul Cluj ar 
trebui să aibă în loc de 6 cercuri elec
torale numai 3, pentrucă procentul cul
tural al acestui comitat e numai de 
244, ear procentul de contribuție e nu
mai de 4 5; Solnoc-Dobâca ar trebui 
să aibă numai 2 cercuri (în loc de 7), 
Alba-inferioară 3 (în loc de 7), Bihorul 
10 (în loc de 13) și in aceBte 10 ar 
ajunge la mare rol Maghiarii, Făgă
rașul 1 (în loc de 2), Hunedoara 3 (în 
loc de 6), Arad chiar din pricina Ro- 
mânimei numai 7 (în loc de 9), și așă 
mai departe. Pretutindenea pierd na
ționalitățile și câștigă Maghiarimea. 
După calculii lui Beksics orașul Buda
pesta ar avea să trimită în dietă 40 
deputați, dar Beksics se mulțumește 
șî cu 20.

Cine și-ar perde vremea să com
bată pe Beksics ? Șovinismul fanatic 

nu cunoaște doar argumente contrare. 
E destui să indicăm baza șubredă a 
ideei li. Beksics, că adecă Maghia
rimea - neaoșe» ori augmentată! — 
s’a sporit a duplu în curs de 60 ani, 
ear numărul Românilor aproape a stat 
pe loc, pentru a fi pe .deplin siguri că 
totul e perfidie și falsificare, ear ten
dința e sugrumarea totală — în creerii 
înferbântați de șovinism — a națiunilor 
nemaghiare.

Programul ministrului Lukâcs
Urcarea salarielor.

«Pretenziunile de stat și sociale, 
legate în măsură mai potențată de 
instrucția poporală decât pănă acum, 
fac necesară și neamânabilă urcare» re- 
iribuțiunei învățătorilor și a nivelului cuali- 
ficației învățătorești. Statul deja acum 
folosește 11l/2 milioane coroane pentru 
retribuția învățătorilor de stat, comu
nali și confesionali, din care sumă 
4,360.000 cor. vin în favorul învăță
torilor comunali și confesionali. Statul 
însă trebue să aducă șl mai mari jertfe, 
pentrucă partea mai mare a celorlalți 
susținători de școale e incapabilă de 
aceasta. Pentru aceea guvernul înșiră 
între agendele sale de primul rang, 
ca retribuirea învățătorilor de stat și 
a învățătoarelor din grădinile de copii 
să o reguleze în legătură organică cu 
retribuirea funcționarilor de stat, ear 
retribuirea învățătorilor comunali și confesionali 
să o reguleze conform raporturilor noastre 
deodată eu revizuirea legei pentru instrucția 
poporală.

«La regularea salarielor învățătorești 
trebue luat în vedere, că salariile celor 
mai mulți învățători comunali și con
fesionali numai așa se pot ridică, 
dacă acest plus de spese îl supoartă 
statui. De altă parte însă capacitatea 
de a purtă sarcini a statului e pretinsă 
așa de tare din nenumărate părți, încât 
nici spre scopuri culturale nu poate 
oferi atât, cât ar pretinde acest interes 
important de stat. Trebue să avem 
în vedere mai departe aceea, că astăzi 
încă cualificația învățătorească și în 
urmare și valoarea școalei poporale e 
foarte diferită și că această împreju
rare îngreunează mult regularea uni
tară pe deplin satisfăcătoare a salariului 
de învățător. Această greutate natural 
va încetă în mare parte, îndată ce 
cualificația învățătorească generală de 
stat va ridică nivoul instrucției popo
rale și după putință îl va face unitar. 
Cualificația de stat a învățătorilor.

«Nizuința mea supremă se îndreaptă 
într’acolo, ca să educăm un corp învă- 
țătoresc cult, care-și împlinește che
marea și care e însuflețit, pentrucă în 
asta zace secretul rezolvării eoreete a 
întregei noastre instrucții poporale. 
Pentru aceasta lăsând neatins raportul de 
drept al susținătorilor pedagogiilor, doresc Să 
ridic cu depline garanțe nivoul cualifi- 
cației în toate institutele de pedagogie 
la așă grad, ca cualificația învăță
torească excluzivă de stat să asigure 
interesele importante de stai și sociale legate 
de instrucția poporală. Regularea cua- 
lificației învățătorești o face necesară 
nu numai urcarea generală a culturei 
de resort a învățătorilor, ci șî alinarea 
și posibila nimicire a răului social, care 
provine lin prea marea producție de 
învățătoiese și educatoare.

«Cuadiicația învățătorească e azi 
în parte ț-reponderantă în mâna con
fesiunilor. in anul 1903 au câștigat 
peste tot 2418 indivizi diplomă de în
vățător sau învățătoare; din aceștia 
cualificație de stat au avut 837, confe
sională 1581. Din aceștia din urmă pe
dagogiile rom. cat. singure au dat îh 
anul 1903 784 diplome de învățătoare. 
Față cu aceasta în același an au fost 
luate între membrii institutului regni- 
colar învățătoresc de penziune numai 
177 învățătoare rom. cat., deci cel pu
țin 600 învățătoare, cari și-au câștigai 
cualificația in pedagogii confesionale, 
s’au adresat la stat pentru obțineri de 
post. Dar statul, pentrucă în acel an 
a dat el însuși 357 diplome de învă
țătoare, puține posturi a putut da celor 
ce au reclamat aplicație. Acest fenomen 
și proporție se repetă an de an, încât 
azi în toată țeara e cel puțin 2000 numărul
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învățătorilor cualificați dar cari n’au post. Cua- 
liflcația învățătorilor însă o pri
vesc excluziv ca un drept al sta
tului, pentrucă numai în aceasta 
aflu, destulă garanțd, că genera
ți unea de învățători viitoare va 
Rezolvă problemele naționale și so
ciale ale educației poporale în- spi
rit unitar și în mod demn de în
credere deplină. Oficiul de învăță
tor încă are caracter de serviciu pu
blic, și la acest oficiu trebue să dea 
statul îndreptățirea de aplicație. în 
celelalte state de cultură ale Europei, 
cunosc numai cualificație de stat la 
învățătorii de toate gradele.

«Reforma aceasta a instrucției po
porale va potența în mod însemnat 
însemnătatea inspecției de stat 
Spre acest scop e necesar, ca inspec
torii de învățământ să fie apți pentru 
marile probleme. Cercurile de specia
litate aprobă și țin de necesară obli
gativitatea examenului de specialitate 
al inspectorilor de învățământ și — în 
interesul validitării depline a inspecției 
de stat — aplicarea unui număr cores
punzător de inspectori de școală 
pe lângă inspectorii regești de învă
țământ. Cu ocaziunea revizuirei legei 
învățământului poporal ne vom nizui 
la regularea în această direcție a in
specției școlare de stat. în fine trebue 
să amintesc șî aceea, că țin de nece
sară creearea unei noui legi de pen- 
ziune învățătorească».

Școalele medii in serviciul 
maghiarizării.

Trecând la școalele medii, mini
strul spune, că intenționează a ridică 
în centrele potrivite ale ținuturilor lo
cuite de naționalități școale civile 
de stat cari să aibă scopuri practice 
și direcție predilect națională 
maghiară. Pentru acest scop con
tează ministr îl șî la ajutorul benevol 
în bani al comunelor și orașelor. Pe 
lângă astfel de școale civile, practice 
și național maghiare, va ridică inter
nate, ca nu numai comuna respectivă, 
ci șî întreg jurul să poată uză de 
aceste școale și astfel efectul lor să fie 
cât mai extins.
4 Guvernul mai are de gând să cre
eze noui școale de stat superi
oare de fete, ca nu cumva în acest 
ram al instrucției să peardă maghia- 
rimea rolul conducător câștigat și să 
ocupe teren naționalitățile.

Turburările_din Rusia.
Revolta militară din WTadiwostok.

Despre revolta rezerviștilor din 
Vladiwostok se telegrafează ziarului 
usesc «Nowoje Wremja» : La 12 Nov. 
'au răsculat rezerviștii, cerând 
(lberarea lor din armată. Ei au je- 
uit mai întâiu bazarul, apoi magazi- 
iele din oraș, mai ales cele de rachiu. 
)upăce s'au îmbătat, au dat foc ora- 
ului. Tot orașul s'a prefăcut în o 
nare de flăcări. Cea mai frumoasă 
jarte a orașului a devenit scrum și 
enușe. în prima zi au fost uciși 
DO demonstranți. La revoltă au 
fKt parte șî matrozi și artileriști. Si- 
îația poporului e desperată. E pericol 
ă va urmă foamete mare.

Turburări în Caucaz.
La Eriwan au avut loc în zilele 

in urmă ciocniri groaznice. 700 Ar
ieni au atacat un sat tătăresc, a u 
morît 400 locuitori, au dat foc 
aselor și au luat vitele.Convocare.

Subscrișii din încredințarea mai 
ultor alegători, prin aceasta convocăm 
e alegătorii cercului electoral Tinea 
următoarele

ADUNĂRI POPORALE
irise vor ținea: la 23 Novembrie st. 

a. c. în comuna Husaseu (Hosszu- 
iz6). La 24 Nov. st. n. în comuna Go- 
uba (Kocsuba). La 3 Dec. st n. în 
eliu (Beel) la 11 ore a. m.

Obiectele adunării vor fl:
1. Constituirea adunării.

Informat iuni.
Dl Dr. Petru Maier din Lugoj a dat 

la 13 Novembrie cenzura de advocat 
la Budapesta. Noul advocat român își 
va deschide cancelaria advocațială în 
Lugoj str. Timișorii nr. 41.

Dl Teodor Radu, vice-notar la tribu
nalul regesc din loc, a dat la 14 Nov. 
n. în Budapesta cu succes eminent 
examenul de jude.

Adunare poporală românească... oprită. 
Fibirăul a oprit adunarea poporală 
românească convocată la Teiuș, deșî 
mai înainte luase la cunoștință ținerea 
adunării. Pretinsele motive ale fibiră- 
ului au fost, că programul de adunare 
e prea larg și că nu e garantată ordi
nea publică în decursul adunării. Con
tra opreliștei s'a trimis telegrafic pro
test la ministru, dar ministrul n'a răs
puns nimic. Semn, că cu învoirea lui 
s'a oprit adunarea. Cine așteaptă dela 
Kristoffy îmbunătățirea sorții politice 
a Românilor, acum poate fi dumerit.

Rezistența pasivă în comitatul Caraș-
Severin. Din Bozovici ni-se scrie că 
Sâmbătă în 11 Novembre a. c. în șe
dința corpului reprezentativ a adus 
unanim decis a transportă ca șî 
pănă acum dările plătite de bună 
voie la oficiul regesc de dare, însăr
cinând a n ti sti a comunală a pu
blică, ca fiecare econom să se îngri- 
jască a plăti darea regulat, căci re- 
mânând în restanță, le va veni cu greu 
a plăti în dare pe 2—3 ani deodată. — 
La 12 Novemb. a. c. a fost convocată 
reprezentanța comunală din Delinești 
la ședință în cauza pertractării con- 
cluzului congregațional, ca banii in- 
curși în darea de stat să nu se depună 
la oficiul de dare, ca pănă acum, ci la 
oficiul postai din loc, sau la vre-o 
bancă. Reprezentanța comunală cu 
unanimtate a decis, ca banii in- 
curși în darea de stat să se trimită la 
oficiul de dare și nu altundeva. 
Tot în această cauză s'a ținut ședință 
și în comunele V a 1 e a d e n i și A pa
d i a și Reprezentanțele comunale din 
ambele «amune au hotărît iarăși cu 
unanimitate ca darea de stat în
curcă să se deporteze la oficiul de 
dare și nu la oficiul postai. Notarul 
cereual Alexandru Bocșa nu a anun
țat apelație contra holârirei reprezen
tanțelor.

Feciorii români merg de bonă voie la 
cătane. La Alba-Iulia, ca și la Orăștie 
și Arad, s'au prezentat de bună voie 
la serviciul militar atâția feciori, mai 
ales Români, încât soldații cari și-au 
săvârșit serviciul militar de 3 ani, pot 
merge acasă.

Regele Spaniei a plecat alaltăeri din 
Viena la Munchen. Despărțirea de Maj. 
Sa împăratul Francisc Iosif I a fost 
foarte cordială.

Regele Angliei mergând alaltăeri la 
vânătoare a căzut într’o groapă și și-a 
scrintit piciorul drept. Regele sufere de 
dureri mari.

Telefon între Budapesta și București. 
Linia telefonică între Budapesta și 
București și cea între Budapesta și 
Belgrad se vor deschide în săptămâna 
viitoare.

Post de notar. S'a publicat concurs 
lentru ocuparea postului de notar cer- 
cual în Dalboșeț (c. Caraș-Severin). 
Salarul e de circa 2200 coroane anual, 
afară de venitele laterale și locuință 
gratuită. Cercul e aproape curat ro
mânesc. Petițiile pentru ocuparea ace
stui post sunt a se adresă pănă la 30 
Decembrie a. c. la pretorele Dr. Emil 
Xopeczek în Bozovici.

Emigrarea în săptămâna trecută. Săp
tămâna trecută au sosit la New-York 
2757 emigranți ungureni și anume : 
629 Maghiari, 1454 Slovaci, 141 Șvabi, 
489 Croați și 44 Români.

2. Discuțiune asupra situațiunei ge
nerale politice.

3. Desbaterea și luarea rezoluțiunei 
asupra sufragiului universal.

Ținea, la 6 Novembrie st. n. 1905.
Dr. Andrei Iile, Dr. Isaia Ardelean,

advocat. advocat.
Hornul Barbu, 

comptabil.

Mare cutremur de pământ. La 8 Nov. 
s'a întâmplat în peninsula balcanică 
cutremur teribil. Satul Vasilika s'a 
dărimat total și 40 oameni au fost în
gropa ți de vii în ruine.

01 Emil Monția a fost promovat 
doctor în drept la universitatea din 
Cluj.

Moartea unui deputat. Deputatul Bela 
Tbrok din partidul liberal, care fusese 
ales în cercul românesc al Hunedoarei, 
a murit la Budapesta.

Petrecerea lucrătorilor din Lugoj. Re
uniunea lucrătorilor din Lugoj aran
jează azi Sâmbătă în 18 Novembrie n. 
petrecere dansantă numită «Kathrein- 
Krănzchen « în sala cea mare a ote
lului « Concordia*. Petrecerea e împre
unată cu postă internațională, confetti, 
serpentine și alte distracții. Prețul de 
intrare: pentru membrii reuniunei de 
persoâhă 60 fileri, pentru nemembri 
de persoană 1 cor. începutul la orele 
1 « .9 sara. Venitul curat se va întrebu
ința în favorul institutului pentru in
tervenție de lucru, ce se va înființa. 
Suprasolviri se primesc cu mulțămită 
și se vor cuită pe cale publicistică.

Demonstrațiuni sângeroase în Lemberg. 
Mai multe sute de studenți poloni din 
Lemberg au voit să țină Marți o adu
nare, în care să discute situația din 
Polonia-rusească. Deoarece autoritățile 
au oprit adunarea, s’au iscat ciocniri 
sângeroase între studenți și poliție. 
S’au descărcat din ambele părți fo
curi ue revolver. Mulți studenți au 
fost răniți, între cari 2 greu.

Fundație de 2 milioane coroane. Elisa 
Fischer din Arad, damă cunoscută 
de mulți pentru binefacerile ei, a făcut 
o fundație de 2 milioane coroane pen
tru creearea unui azil al orfanilor în 
Arad. Zidirea casei orfanilor se va 
începe cât de curând.

Balonul dirigeabil. Deunăzi s’a făcut 
la Paris o nouă probă cu balonul di
rigeabil «Lebaudy». Noua călătorie prin 
aer a succes minunat. Balonul s’a ur
cat la înălțime de 1300 metri, cu 300 
metri mai sus decât înălțimea necesară 
pentru ca gloanțele de tun să nu poată 
nimeri balonul. Chiar șî la această 
înălțime balonul a putut fi cârmuit 
bine.

Mare sărăcie în Germania. în Ger
mania s'a scumpit așa de tare carnea 
de vită și de porc, încât oamenii mai 
sărăci trăesc numai cu carne de cal, 
ba în timpul din urmă chiar șî cu 
carne de câne. La Drezda se taie câni 
chiar șî in măcelăria orașului. în Chem
nitz muncitorii prind mâțe și trăesc cu 
carne de mâță. Deputății dietei din 
Saxonia pretind ca guvernul să vină 
in ajutorul locuitorilor săraci.

50 m lieane intr' u stea. Aproape de 
Holbrooke în America a căzut o stea 
mare, care în căderea ei a săpat în 
pământ o groapă de mile lungime 
și 600 urme lățime. S'a constatat, că 
in această stea se află aur, argint și 
plumb în valoare de 50 milioane cor. 
S’a format dejâ o societate mare pe 
acții, care are de gând să scoată din 
stea metalele prețioase.

Nefericire mare de tren. Mercuri dimi
neața la orele 8 a derailat în apropiere 
de Alba-Iulia trenul mixt ce mergeâ 
dela Arad spre Brașov. Zece pasageri 
au fost răniți mai ușor, cinci au 
fost răniți greu. Circulația se 
efeptuește acum numai prin trecere 
dintr’un tren în altul. Dintre cei grav 
răniți patru au murit.

Ucigaș de tată... mântuit. Curtea cu 
urați din Becicherecul mare a achitat 
ie Ignea Radu din Rudna, care în 

10 Iulie a. c. a omorît pe tatăl seu. Uci
gașul a comis crima apărându-se con
tra tatălui seu, care'l atacase cu coasa.

Maghiarizări de nume. Traian Roșea 
din Dank și-a maghiarizat numele de 
’amilie în Boros, Iosif Stoica din 
Bolibarlang și-a maghiarizat numele 
în Somogyi. Sărmanii!

Cea mai bătrână femee din Ungaria. 
Wercuri a murit în casa săracilor din 
Budapesta Iosefa Borș os, care e cea 
mai bătrână femeie din țară. S’a năs
cut în 1788 în Sărospatak, a trăit deci 
117 ani. Pănă la capătul vieții a fost 
deplin sănătoasă și cu mintea întreagă.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:

Nuvele de Maxim Gorki. Tra
ducere de Horia Petra Petre sou. Buda
pesta 1906. Institutul tipografic și de 
editură „Luceafărul" str. Molnâr nr. 10. 
Prețul 1 cor., pentru România 1 leu 20 
bani. *

Koltemenyek, de George Coș- 
buc. Traducere din românește în ungu
rește de Carol Re vai, membrul societății 
literare maghiare ardelene. Cu o prefață 
de Dr. George A1 e x i c i. Budapesta 1906 
Institutul tipografic și de editură „Lucea
fărul" str. Molnâr nr. 10. Prețul 1 cor. 50 
bani.

C^i^sul pieței Lugo j
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Grâu prima calitate . 90 •14 80
» de mijloc . . 85 14

Săcară prima calitate . 80 13 _
» de mijloc . . 75 —

Orz prima calitate . . 80 12 60
» de mijloc . . . 75 11 80

Ovăs prima calitate .
» de mijloc , .

45 13 _
40 12 _

Cucuruz prima calitate . 85 13 60
» de mijloc . . 85 12 80
» nou . . . 10 _

Făină 0................................. 85 28 —
> prima . . . 85 27 —
» II . . . 85 _
» brună IV . . 85 26 _

Orre.................................... 1- 40 _
Gris.................................... 80 32 _
Arpăcaș . . . • 70 15 60
Mâzăre .. . 90 48 _
Linte . . ... . 85 72 _
Fasole .... 80 36 —
Mălaiu mărunt . . 70 40 _
Cartofi . . . 8 _
Fân prima calitate . . _ 6 _

» de mijloc . . — 5 —
Paie.................................... 1 _
Stejar .... _ 6 _
Cărbuni de peatră . . _ 5 40

» de Petroșeni . _ 4 40
Oloiu de rapiță . . _ _ 80
Lumini de stearină . _ 6 80

» topite . . . _ 1 68
Săpun .... _ _ 80
Carne de vită I. calitate _ ' 1 44

» » » II. » . _ 1 20
Unsoare de porc' _ 1 60
Sămânță de chimin . _ 84 _
Sare, bucăți . . _ _ 24
Zăhar .... _ 92 —
Vin.................................... _ 80
Spirt I................................... — — 30

II............................ — 1 50

MT Singurul calendar portativ românesc.

fflicui Calendar
pe anul

de loan Apolzan, tipograf.

Pe lângă partea calendaristică, 
literară și foi pentru notițe cuprinde 
sub titlul „Avutul nostru* informațiuni și 
date exacte asupra tuturor instituți- 
unilor noastre, ca biserici, școale, re
uniuni de tot soiul, societăți financiare, 
etc. Prețul unui exemplar legat simplu 
40 flleri, legat în pânză cu creion 
70 fileri, plus porto postai 6 fileri. 
A se procura dela autorul, Sibiiu 
Nagyszeben).

Aprecieri de foi:
«Telegraful Bomân» (nr. 99): «... Bun lucru 

a făcut dl Apolzan cu editarea acestui mic 
calendar portativ, care are menirea să împe- 
dece pe Români de a mai purtă prin buzunare 
calendare portative străine. Și e bine și cu 
pricepere compus «M. C.», ales în ce privește 
datele referitoare la viața noastră publică..» 

«BevvsU Economică» (nr. 40): «... Peste tot 
«Micul Calendar» se prezintă atât ca întocmire, 
cât șî ca executare în condițiuni cât se poate 
de satisfăcătoare și nu putem decât să-l reco
mandăm cu toată căldura publicului românesc, 
ca un calendar de adevărată utilitate practicii...»

«Libertatea» (nr. 41): «Mieul Calendar» e 
numele unui nou calendar, drăgălaș prin înfă
țișare și practic, ușor de purtat în buzunar...» 

Nr. 218 (3-1)



ZLST eîntrecut SALVATORIA t
este norocul, care favorîzeaza■ coiectura noastră princi
pala, Dejâ mai mult de 21 milioane cor, câștiguri am plătit în 
scurt timp on. noștri mușterii; între aceste cele mai mari 

câștiguri, și anume

întreprindere ie credit, Verșeț (Verses) Strada Peffl Nr. 69.

de 2 ori marele premiu de

cel mai mare câștig

600.000
400.000

co'T'O^^tne

<

â 80.000, 3 ă 70.000, 3 ă 60.000,4 â 100.000, 3 â 90.000, 2
mai multe â 50.000, 40.000, 30.000 25.000 20.000. 15.000 șii 
afară de aceste încă nenumărate câștiguri mari ă 10.009. o.00K). 
2.000, 1.(000, 500 ș. a. m. d.

Recomandăm deci să luați parte la loteria de clase care 
îndată se începe și care este mai bogată în șanse din toată lumea, 
și să comandați la noi un loz de noroc. în viitoarea a 17-a lote
rie de clase ung. se vor trage earâși din

110.000 lozuri 55.000
i cu câștiguri în bani, și adecă se vor trage cu totul câștiguri în 

enorma sumă de 14 milioane 459.000 coroane.
Bani mulțî fac viața frnmoa.iâ! Poate că iar-

Comandați numărul de jftX
—————————— ' pararea numărului de lângă numele sea ! Intâm-

IIqrumnturi Upotecare | 
pe pământnri i -didiii: 

s'Wi O 
peed lgă î dînțștbRlu Ș i p e 

dudataadeOlOO&'aiu.BBBcn 
n’nra drdptuuspa^abci nici 

3R câMi pâuă cenădorașut oaî 
“ când poate plăti restul ne

amortizat al datoriei.

împrumuturi . personale 
pentru oficianți, oficeri, co

mercianta și industriași:

6—7

O
pe lângă gira^i, eoeno- 
rurr pe salar sau deposit 
de valori. Durata 5—15 

ani.
Nr. 202 (x—5).

I
■

favorabile de împrumuturi vechi și scumpe,

jHP“Prsspecte și informați uni se dau gratuit.

Reprezentanți căutăm în toate comunele.

u

. a „ . -n - ■ plana joaeă mare roi în viață ți poate fi chiarlângă numele* Dvoasfră. o întâmplare că în numărul care ită lângă na
' mala amu sv a atî u ■ mâ * A* Lwwl ^^aa V i «k.4 n AA, M *

>•<
male respectiv vei află lozul. eareVV adaee un 

mare câștig.

121 : 
> 3223

22037
6 4)17 
41777 
74366 
20292 

101001
50901
35266

2392 
90372 
32*17 

105317 
13223 
52333 
7(397 
.43134
9001

38277 
' 108855

51377

Adăm, Adel 
Adolâr, Agnei 
Adolt, Agota 
Agosto! Amilia 
Aladâr. Anna 
Albert, Anatolia 
Alired, Apolionia 
Akos. Aranka 
Ambris, Berta 
A^<d:ri^, Blanks 
AntaL aoroala 
Arnold, Boriika 
Arpad. Betti 
Arthur, Bella 
Aurdi, BrigUta 
Attila . Gecdia 
BaUta, Cornelia 
Baiint, Dera 
Banta, Dinttji 
Bila, Cecilia 
Rmtali E^ft^dii 
BirnAt. Emma 
DAmel, Err^e8itil 101911 
Dadi, Eva 16864
Dinei, Eveiin 92157

Deuo. arj-Bjei 
Eda. E x er 
ELk. Etel 
Elen r. ftdra 
Emil Piuciika 
Endre, Frida 
Erne . Geatren 
Ferenc Dertrid 
Frieyea.Gabr ella 
Falbp, fiii-iUa 
Gater. Hedvig 
Gaijpar Hsleaa 
Gergelv. Henriett 
Glia, Hermina 
Gu.'tav. Hilda 
Grorrr. Itetrka 
Gruia. Iduka 
Henrik. Dem 
Human. IIaa 
Huge. Itaa 
Iguc. Iren 
Ulii, Irma. 
Imre. Isabella 
Iitvan. Ian-a 
Iiidor. Jobaina

lnx 34
•iMU Uku kui

41799 Iun na7
1W7Î73 JeiA Ic nu 5**o5
32443 BâXSCl. ĂATVtB V •
92777 lai ^u. ti nti 61777
52551 EtrvTT. E.UL1 

Etnii Eu-n
6-741

12115 «CM.
939*9 Eru’.t t; :?>
6UUI7 U."! Ein'.u MX
26199 Luxl E'zxni -919
79747 L-c Eturti la «ce:
5163^1 k>'î teva I-.24
38997 L«rtx l/tii

S7M liM te-ta •27’1
55487 Itr tx Ltda X.4M
35X75 Hirte’, teu un7
34477 Hi*ra Ladx-i
92:9i 1-ix Le» 243C
464*5 
«Ui

likiM laxteiu 
llti>. lilvlt

ai u 
tefet

45*73 ■•r. lire.: 12-M
ludar Hir.a

27174 Ortei ferite M7»i
53677 OtxkAr feh-d »7I97

21lSt
B *5177

2737
51517 

>•<969
34 55 

i 7 7*7 
3 12533

65-27 
■ 1771*
Ha 3810.

107397 
!■ 4* 64
A 74477 
I 2727 
a MN 
I 5547* 
a »M*5 
gâ, 'ilal I 
tftt 5a*t»

19*16 
. 6i Gi 
X MC

Cel mai mare câștig ev. 11^(^0.000 coroane
Special 1 premiu de 600.000’ 1 câștig de 400.00C- 1 â 
200.000' 2 â 1OO.OOO- 1 â 90.000■ 2 a 80.000• 1 * 
70.000, 2 ă 60.000• 1 â 50.000• 40.000 - - 
30.000' 3 â 25.000' 8 â 20.000• s â 15.000i 36 â 
10.000 și încă multe altele. No. 198 |8—8.

Misa conf, planului a lozurilor originale clasa I Iucc :
Pentru '/. loz orig. fl.—75 sau cor. 1.50, pentru V, loz orig. fl. 1.50 sa i cor. 3 •— 

n li ,, ,, ,, 3. —— ,, ,, G. , ,, i ,, ,, ,, 6. ., ,, 12
și se trimit pe lângă rambursa sau trimiterea înainte a prețului . Planuri 
of. gratuit. Comande p. lozurile de noroc de mai sus rugăm a trimite pană în 

■■■■■■■I 2C3 Zb"T^o^erooul::>b^(r a. c. ■■■■■■■■
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus uș:r se trec 

și tragerea I clase începe dejâ la 23 Octombrie a. c.

A.Tdrdk&.Co.
Cea mai mare afacere de loterie de clase în Ungaria.

STj’IZ'-A-jPZSS'Zl-A..
Secțiunile loteriei de clase ale eolecturei noastre principale:

Centrala : Theresienring 4Gja. I. Suourtulă : W/^i^itznerri^n^g 4\a. 
II. ô 1^(wisax.M^u;usu^^r^ing H^\ra. III. Sucursală: Eiisabethring 54\a.

Adresa telegrafică: Torokek Budapest.
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„COMUNA»
Institut de credit și economii societate pe acții în Căvăran.

■ /

CONVOCARE.

i

Prin aceasta se convoacă în senzul §-lui 154 din legea 
comercială domnii acționari ai Institutului de credit «COMUNA» 
din Căvăran la adunarea generală extraordinară, care se va 
țineâ în 4 Decembrie a. c. la 10 ore a. m. în localul Institutului.

OBIECTUL ESTE:
Urcarea respective îndoirea capitalului social.
Se observă, că prioritate au acționarii vechi în proporție 

acțiunile ce le posed, și că la 8 zile după adunarea generalăcu 
acțiunile noui au să se achite.

Căvăran, 15 Novembrie 1905.

Nr. 217 (1—1). Direcțiunea.
»

beta primai ul orașului Lugoj.
Nr. 9151 
adm.1905

Publicațiune.
ț
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▲
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Premiată în Arad 

-I ■ • la 1890. TIPOGRAFIA
Premiată tn Timișoara 

-B- la 1891. -4-

&

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

primește spre efeptuire -L® M w fte -w W ♦-* Mi M» «

tot felul de tipărituri
. .... cu prețurile cele mai moderate. ______

Comandele din afar’ se efeptuesc în timpul cel mai scurt

Pentru ocuparea postului de 
manipulant, care va avea în restimp 
de trei ani a manipulă cu electro
motorul, pumpa și rezervoarul de 
apă ce se află în turnul (căsulia) de 
pe podul de fer, se excrie concurs.

Cei cari voesc a reflectă la 
acest post și sunt versați în această 
meserie sunt poftiți a subșterne 
ofertele lor închise. în cari au să 
precizeze salariul pretins cu țifre 
și litere, și că acel salar în ce tel 
de rate lunare, trei lunare ori anuale 
voesc a-1 primi, pănă la 22 Novem
bre st. n. a. C. 11 ore a. m. pri
măriei orășenești.

Ofertele mai târziu intrate nu 
se vor luă în considerare.

Deslușirile mai în detail se pot 
primi dela inginerul orășenesc.

Magistratul își susține dreptul 
de a alege pe ori care dintre re- 
flectanți fără privire la suma sala
riului pretins.

Lugoj, la 14 Novembre 1905.

Martovtzky, 
primar. 

Tipografia Carol Truucfelicei', — Lugoj.
P. P. 38 (2—1)

îîbune sănătoase!!
HAȚEG A NE == 

se vând cu
: 12 crucerî kilogramul
> la
“ FRANCISC JECK
, LUGOJ
' Strada Buziașului, caua PFEIFFER.
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Mj » PoTurnboscn
------ se află de vențlare la ——————
REDACȚIA „DRAPELUL1

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
0 roză vestejită, p. voce și pian 1

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

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lugo

1

50 bați 
50 » 
«Jt 

50 • 
25 .

a se ali


