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Actualul cumul de crize pare a 
fi foarte fructifer pentru noui for
mațiuni de partide.

Abstragând dela coaliția opozi
țională, care este un amalgam 
ciudat de fracțiuni 48-iste și 67-iste. 
abstragând dela bifurcați a socia
listă în direcțiune internațională și 
șovinistă maghiară și abstragând 
și dela marile schimbări produse 
în taberele naționale ale naționa
lităților nemaghiare, atât la Sârbi, 
cât și la Slovaci și Români prin 
tendențele impetuoase de a luă. 
parte la lucrarea legislatorică și 
mai ales la agitațiunea electorală, 
abstragând dela toate aceste avem 
să înregistrăm în scurtul restimp 
de vre-o câteva săptămâni înjghe
barea duor partide noui parlamen
tare, a partidului progresist și a 
partidului constituțional.

Pe baza programului înjghebat 
de baronul Fejervâry cu apro
barea prealabilă a Maj. Sale Mo
narhului s’a chemat la viață așă 
zisul partid progresist, menit 
să fie partidul puterii și a înlocui 
pe așă zisul partid liberal de pănă 
acum, căzut la alegeri și redus în 
mod simțitor prin necontenita se
cesiune a membrilor sei în timpul 
ultim.

Ear Sâmbătă în ziua aniver
sării prime a nesuccesei lovituri 
parlamentare, încercate de Tisza 
pentru a tăiă posibilitatea obs
trucției tehnice în dietă, s'au coa
lizat cele două grupuri de disidenți 
liberali (grupul Darânyi și grupul 
Nagy) sub conducerea contelui 
Iuliu Andrăssy în partid de siue 
stătător sub denumirea: partid 
constituțional.

în contrazicere cu partidul pro-

tTe Stuncu.
— Schiță —

De ton Ciocîrtan.

— Specimen din volumul «Traiul nostru». —

(3) (Urmare).

Moș Soare pricepuse gândul meu 
și-mi da ajutor.

Baciul, atins oarecum de vorbele 
noastre, dar mai ales de belșugul de 
tutun, umplu din nou luleaua, puse 
un cărbune de-asupra și-l lovi cu un
ghia degetului mare pănă ce se ’ncinse 
de-al binele la ars.

Tuși de câteva ori în semn de 
vorbă și-apoi începu povestea.

— «Am deschis ochii în casa lui 
Moș Miron Dumbravă, Dumnezeu să-l 
erte. Pănă când am ajuns vrednic de 
muncă, am copilărit cu fecioru-său Că
lin, fie-i țărâna ușoară, că șî el mi-a 
fost bun stăpân.

Dupăce in’am făcut mai mărișor,

nici nu pot de dragul acestei con
topiri himerice renunță la drepturile 
or firești ce le revin ca popoare 

de stat alcătuitoare.
Acest singur pasagiu din mo- 

’ iunea votată ca bază a închegării 
partidului constituțional ne arată 
deja destul de limpede că de unde 
bate vântul și așă credem că fap
tele nu vor desminți presupunerile 
noastre fondate.

Noi. Românii, — durere — nu 
avem nici dela noul partid «con
stituțional» al lui Andrăssy nimic 
bun de așteptat, precum n’avem 
ce așteptă bun nici dela partidul 
«progresist» al lui Fejervâry, și nici 
dela învechitul «partid nou» al lui 
Bănffy și precum n'am avut parte 
de nimic bun nici dela coaliționiști 
și nici dela mofluzii liberali.

Față de noi reprezentă toate 
aceste partide una și aceeași 
direcție nenorocită, can- caută 
baza de existență a statului în... 
desființarea noastră națională. Ori
cât s’ar resboi între sine, față de 
noi sunt toate de acord.

Cu toate aceste urmărim cu 
deosebit interes aceste formațiuni 
de partide, căci pentru noi este fe
nomen u 1 în sine de interes, căci 
toate aceste încercări de a creeâ 
alvii noui vieții publice a țerii, 
dovedesc — ceea-ce profesăm noi 
de mult, — că între actualele ca
dre de partid ale vieții parlamen
tare nu-și găsește adevărata voință 
a țerii expresia sa firească și prin 
urmare este o trebuință absolută 
a creeă noui baze vieții publice 
din Ungaria. Numai că nouile for
mațiuni de partid un respund 
acestei trebuințe, ci recad în mod 
fatal în păcatele partidelor cari au 
provocat această grea și încurcată 
?rizâ politică și de stat iu Ungaria, 
băiatul ca de trei, numai ce mă pomenesc 
eu Părintele Călin că vine speriat dela 
biserică și cu un copil mic în brațe. 
Eră o fetiță abiâ de câteva zile, pe 
care zicea c’a găsit-o lăpădată în 
pridvor.

Cum n’aveâ copii mulți, mă rugă 
s’o cresc ca șî pe băiat... Și mă prin
sei bucuros, n'avui ce face, mai ales 
că Bucur eră vesel de tovărășia unei 
surori.

Peste câteva săptămâni i-am fost 
naș și cu voia Părintelui i-am pus 
numele... Suzana, în amintirea răpo
satei preotese. Am aplecat-o șî pe Su
zana tot la sprâncenata de capră, care 
lăptase pe Bucur și nici n’am băgat 
de samă când a crescut.

Se făcuseră mărișori amândoi.
îți era mai mare dragul să-i vezi 

umblând amândoi nedespărțiți... Frați 
erau, că așa-i învățase Părintele să 
crează, dar frați să fi fost., și tot nu 
s’ar fi îngăduit așâ de bine în jocurile 
lor.

Se deprinsese unul cu altul într’a- 
tât, că greu se despărțiau.

A ’ncercat Părintele să dea băia
tul la carte, dar a fost chip? Cât a 
fost vorba de școala din stat, umblau 
amândoi și învățau de minune. Când 
să se ducă pe departe, la învățături 
mai înalte, pace să stea!

Nu trecea la mijloe nici o lună și

gresist nu dă partidul constituțional 
nici un program special, ci ținând 
înaintea ochilor deochiatul «libe
ralism» și «stat național maghiar» 
tinde deocamdată la un singur 
scop, la restabilirea constitu
ționalismului în Ungaria și 
noi îndată putem adăugă că nu 
la restabilirea genuinului 
constituționalism, care-1 recla
măm și noi, ci la continuarea pse- 
udo-constituționalisraului de pănă 
acum!

Cunoaștem doar oamenii și le 
știm cântecul. Moțiunea votată 
Sâmbătă de ambele grupuri de di
sidenți vorbește destul de limpede, 
când ne spune, că totdeauna și pre
tutindeni «va ținea sus steagul 
liberalismului, fără de a trece cu 
vederea, că scopul progresu
lui liberal este construirea sta
tului național maghiar și scu
tul libertăților publice.» Prac
tica de păuă acum a acestor domni, 
cari aproape toți au fost miniștri, 
secretari de stat și înalți funcțio
nari ai regimului apus, ne explică 
destul de limpede, că la ce soiu de 
scut al «libertăților publice« ne pu
tem așteptă dela aceia, cari spun, 
că «scopul progresului liberal» este 
«construirea statului național ma
ghiar».

Câte vorbe atâte contraziceri! 
Doar construirea statului național 
maghiar exchide ab ovo ori-ce scut 
al libertăților publice pe seama 
acelora, cari n’au chef și nici nu 
pot să-și ducă pielea în târg de 
dragul tendenței utopistice a con- 
struirei statului național maghiar, 
când Ungaria este de fapt un stat 
polinațiouaL locuit de mai multe 
popoare conștieute. cari chiar și 
dacă ar vol nu se pot contopi 
într’o singură ras să și prin urmare 
am plecat în munte la oi, iar pe Călin 
l-a dus departe la o mănăstire unde a 
deprins ceasloavele și rânduiala sluj
bei bisericești.

Ne-am despărțit băețași și nu ne
am mai văzut vreme de ani, până 
când l-a adus acasă să-l însoare.

Frumos și cuminte fecior se fă
cuse ; dar șî mireasă îi găsise de po
trivă. De frumoasă și cu avere n’o 
întrecea alta prin partea locului.

Și-au făcut o nuntă de s’a dus 
vestea. Ce să zici, le dădeă mâna, 
erau oameni cuprinși, nu alta.

Și dar de preoție a avut Călin, 
căci ne-a slujit de tinăr. Un foc însă 
îi ardea sufletul . . . Nu le înveseliâ 
Dumnezeu casa cu urmași.

Dar lucru de mirat și pricină de 
mare veselie în casa Părintelui Călin 
a fost faptul, că Dumnezeu l-a dăruit 
cu un fecior tocmai la douăzeci ani de 
cununie...

Și le-a fost scris să nu aibă bucu
rie fără mare întristare, căci dorul de 
fecior a fost pricină de moarte mame-si.

Atunci am scoborît dela oi și-am 
stat împrejurul casei stăpânului, îngri
jind de Bucur, odor de copil, rămas 
acum singura mângăere a părintelui. 
Și l-am făcut mărișor aplecându-1 vara 
la țâță de capră, iar în timp de iarnă 
dându-i lăptișor de vacă... Când se făcuse

Acesta este cel mai învederat 
semn, că bărbații conducători ai 
vieții parlamentare maghiare nu-și 
dau încă seamă de adevăratele 
cauze ale crizei și nu înțeleg, că 
prin ținerea neclintită la conținu
tul șovinistic al politicei de stat 
nu numai nu rezolvă crizele, ci le 
perpetuează în sarcina tuturor 
intereselor vitale ale țerii, ba chiar 
spre primejdia a însăși existenței țerii.

Baza ori cărui progres sănătos 
al țerii nu poate fi alta, decât 
consolidarea interioară a. 
țerii, iar această consolidare este 
exchisă câtă vreme conducătorii 
vieții publice pierd din vedere, că 
această țară nu este numai a unei 
rasse, și că interesele vitale de 
existență a cetățenilor aparținători 
naționalităților nemaghiare nu se 
pot înnăbuși prin interesele închi
puite ale unei singure naționalități.

A împărți în mod artificial după 
naționalitate cetățenii țerii în o 
taberă privilegiată și o taberă des- 
moștenită este directa negațiune a 
consolidării interioare a țerii.

Și pănăce nu vor înțelege acea
sta fruntașii vieții publice maghiare, 
pănă atunci toate încercările lor 
de a da viață unor formațiuni noui 
de partid nu înseamnă alta, decât 
a face experimente zadarnice.

Un asemenea experiment zadar
nic a fost inițiativa gălăgioasă a 
lui Bănffy cu noul seu partid și 
tot experimente de aceste înseamnă 
și partidul «progresist» al lui Fe- 
jervâry, ca și partidul «constituțio
nal» al lui Andrăssy.

Nici unul din aceste nu deschide 
falea lămuririi situaținnei interioare 
a țerii, dar toate dovedesc, că 
deschiderea căii lămurirei este 
inevitabilă.

se pomeniâ Părintele cu el în bătătură.
Spunea plângând că-i arde sufletul 

de dorul de-acasă... Și nu poate trăi 
prin străini.

Odată, din întâmplare, m’aflam șî 
eu față când băiatul se rugă să-l tri- 
meată tătâne-so mai bine în munte, la 
oi, decât prin școli, unde o să piară 
de dorul a lor sei.

Lacrimile flăcăiașului mă ’nduio- 
șase șî pe mine... Pusei cuvânt pe 
lângă stăpân și se hotărî. Mi-1 încre
dința iar mie și plecarăm în tovărășie 
la munte.

Venit acî, nu-i mai ajungeau cără
rile, nu-1 mai încăpea sinul larg al 
munților.

Toată- ziua hoinăriâ în tovărășia 
unui câne voinic ce și-l luase de-acasă, 
iar sara s’așeză pe coastă, între cio
bani, cântând doina, minune mare !

Dar nu țineâ numai veselie. Ve- 
niau zile când se înegurâ, când plân
gea așâ, fără pricină. Atunci veniă 
lângă mine, mă luă de gât și mă să
rută ca un copil, rugându-mă să-i cânt 
doina cea frumoasă... doina cu care-i 
adormiain când erau ei copilași... Eu 
ziceam din fluer și din ochii lui mari, 
gânditori, curgea izvor de lacrămi. 
Târziu de tot, mă luâ iar de gât și-mi 
șoptiâ ceva la ureche... îi erâ dor de 
acasă și se ruga să-l trimet cu semn
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Inscripții maghiare la căile ferate 
din Croația Inscripțiile croate dela sta
țiunile de tren din Croația au fost 
delăturate. Acest fapt a produs mult 
sânge rău în Croația. Fostul ministru 
croat T o m a s i c s vorbind despre 
acest caz grav a zis că acesta nu în
seamnă altceva decât îndemnarea 
poporuluicroat la revoltă. Șeful 
de secție Chavrak a telegrafat imediat 
ministrului de comunicație Voros cazul 
revoltător, dar pană acum n’a primit 
nici un răspuns. Ziarul croat «Pokret» 
a învinuit direcțiunea căilor ferate 
de stat pentrucă pe vagoanele liniilor 
ferate din Croația folosește de mai mult 
timp numai inscripții maghiare în loc 
de inscripții în 2 limbi: maghiară și 
croată. «Pokret» mai pretinde ca în co- 
misiunea mixtă pentru stabilirea em
blemei armatei comune să fie reprezen
tată șî Croația.

Nou deputat naționalist sârb. La ale
gerea de deputat dela Ti tel, ținută 
la 17 Novembrie, a reușit să fie ales 
candidatul naționalist sârb Dumitru 
Musiczky, advocat în Panciova, în
trunind 649 voturi. Candidatul kossu- 
thist Jovanovics a întrunit numai 
168 voturi.

Alegerea de rege In Norvegia. 
La 18 Novembrie s’a făcut la Chris
tiania în dieta Norvegiei alegerea de 
rege. A fost ales unanim rege al Nor
vegiei prințul CaroldeDanemarca. 
Noul rege a trimis imediat dela Copen
haga răspunsul că primește alegerea și 
ca rege va luă numele de Hakoti PZZ, 
ear fiului seu îi va da șî numele 01 a f.

Demonstrațiunea internațională de 
flote contra Turciei. La demonstrați
unea de flote contra Turciei vor luâ 
parte 2 năi engleze, 2 franceze, 2 italiene, 
2 rusești și 2 austro-ungare. Năile se 
adună mâne în 22 Novembrie în portul 
Piraeus (1. Atena), unde vor așteptă 
instrucțiunile mai departe. Comandant 
al flotei internaționale de demonstrație 
este viceadmiralul austro-ungar Iuliu 
Ripper. La demonstrațiune nu Va 
luă parte nici o naie germană, dar 
totuși se asigură că Germania merge 
mână în mână cu celelalte puteri în 
chestiunea controlei finanțelor din Ma
cedonia. în cercurile diplomatice se 
crede că Sultanul în cel mai de pe 
urmă moment va cedă pretenziunilor 
marilor puteri.

la stăpân, s’aducă mălai și altele ce 
mai erau de lipsă.

îi făceam pe voe. Când se întorcea 
a doua ori a treia zi la târlă, eră mai 
vesel... îmi spunea că Suzana l-a pe
trecut pănă în poala muntelui și că 
i-a dăruit o năframă mândră ori vre-o 
cămașă cusută frumos, pe care s’o 
îmbrace la zile mari.

Rideam și mă veseliara cu el.
Dragoste frățească, mi ’nchipuiam.
Și-a trecut așa vreme de ani. Vara 

în munte la oi și iarna la șes.
Suzana se făcuse fată de măritat, 

iar Bucur, flăcău voinic și așezat la 
minte.

în vara aceea, înainte de Ispas, 
ne pomenim cu veste dela stăpân, că 
se logodește Suzana...

Ne chemă de vale pe mine și pe 
frate-său Bucur. Când aude Bucur de 
logodna Suzanei, rămâne mirat și dus 
pe gânduri.

Mă rugă să plec eu mai din vreme 
iar el s’o coborî mai târziu, dupăce o 
mai pune la cale cele din nevoie în 
târlă... Am ajuns singur în sat. Bucur 
n’a mai venit.

A fost logodnă, cum rar s’a vă
zut... dar jalea miresei, ochii ei plânși 
și lipsa lui Bucur mi-au dat de bănuit.

întors la târlă, n’am mai dat ochi 
cu Bucur... I-am auzit numai câteva 
nopți doina lui minunată, care veniă 
din piscul Zinelor, și-apoi nici un 
semn...

în seara spre Ispas, când m’am 
coborît pentru nuntă, am întâlnit pe 
stăpân venind dela vecernie.

Eră trist și dus pe gânduri...
La vestea despre Bucur, a rămas 

ca trăznit...
Făcându-și cruce și îngânând o 

rugăciune, plecarăm spre casă...
*

Criza ungară.
Sistarea dotațiunei de stat pentru 

comitatele renitente.
Ministrul de interne a dat o ordi- 

națiune, prin care detrage dotațiunea 
de stat acelor comitate, cari — cu toate 
deciziunile de anulare ale ministrului 
de interne — refuză a deportâ la cassa 
statului dările plătite de bună voie și 
a da certificate de legitimație feciorilor, 
cari se anunță de bună voie la asentare 
și la serviciu militar.

Detragerea acestor dotațiuni se în
cepe cu 1 Decembrie n.

Comitatele, lovite prin acest or
din ministerial, sunt douăsprezece: 
Abauj-Torna, Bares, Cenad, Hajdu, 
Hont, Neograd, Pesta-Piliș, Somogy, 
Sătmar, Vesprim, Zala, Zemplin.

Statul oferiă pănă acum peste Îl1, 
milioane coroane ca adaus (ajutor) pen
tru suportarea multelor cheltueli ale co
mitatelor. Prin ordinul amintit statul 
refuză comitatelor renitente o dotație 
anuală de peste trei milioane cor.

Amovarea oficianților renitenți.
Guvernul mai are de gând să îm

puternicească în cel mai scurt timp pe 
fișpani a trage în cercetare disciplinară 
pe oficianții comitatensi, cari nu se su
pun ordinelor comitelui suprem în exe
cutarea legilor și ordinațiunilor, even
tual a-i suspendă din oficiu sau a-i de- 
lătură cu totul și în locul lor a pune 
pe alții.
Respingerea unei instalațiuni de 

fișpan.
Congregația comitatului Komorn 

după o desbatere de 3 ore a decis cu 
75 voturi contra 51 să nu instaleze pe 
comitele-suprem. Totodată a îndrumat 
pe viceșpan, respective corpul ofician
ților să încuie și pecetluească locuința 
comitelui suprem și sala de conziliu a 
municipiului.

Un nou partid: „partidul 
constitutional**:

Grupa disidenților vechi, de sub 
conducerea lui Ignatie Darânyi, și 
grupa disidenților noui, de sub con
ducerea lui Franeisc N a g y, au hotărît 
unanim să fusioneze, să se împreune 
într’un singur partid, numit: «partidul 
constituțional», care va sta sub condu
cerea lui Iuliu Andrâssy și sub pre- 
sidenția lui Ignatie Darânyi.

Când am întrat în bătătură, înse
rase de-al binele... Lume multă, chiote 
și lăutari.

Mă rog, ca la vedre, când s’așteaptă 
mirele.

Lumea îi ținea calea Părintelui, 
hiritisindu-1 și căutând să-i sărute mâna, 
dar el nu se opri o clipă, ci trase 
țintă în casă. Roti ochii prin lumea 
de rudenii cari umblau de colo pănă 
colo și se duse spre cămară, de strigă 
pe Suzana. Mireasa nu răspundea de 
nicăiri...

Galben ca ceara, se repezi prin 
mulțime și luă pușca din părete. își 
făcu semnul crucii ș’apoi eșl ca o fur
tună pe ușă.

A doua zi, când m’am întors la 
stână, am găsit pe stăpân mort pe 
creasta Cerbului, iar pe Suzana rătă
cind pe munte cu mințile sărite...

în sara de vedre fugise în munți 
cu Bucur. Tată-so, călcându-i din urmă, 
i-a ajuns tocmai când să treacă lacul 
Cerbului. A tras un foc în ei, iar cu 
al doilea și-a curmat singur zilele, 
spălând păcatul dintâiu și cel de pe 
urmă... Bucur a căzut mort înaintea 
lacului; iar Suzana a fost ursită ca să 
rămână să fie de chin pământului.

De atunci sunt, uite, doi ani și 
mai bine, așa ’și petrece viața... Bo
cind și cântând...»

Când isprăvi, ochii bătrânului în- 
notau în lacrimi, iar de departe, din 
piscul Zinelor, veniă plângător frântura 
de vers:

Eu în fire nu mai sunt, —
Nu mai sunt!
(Fine).

în proectul de rezoluțiune, ce s’a 
primit, disidență vechi și noui consideră 
ca neconstituțional guvernul pre
zent și declară că vor lucra cu toate mij
loacele legale să facă imposibilă con
ducerea vieții de stat în direcție anti
constituțională și să arăte că Ungaria 
nu se poate guverna contra voinței na- 
țiunei. Pe lângă aceasta nizuința cea 
mai de frunte a «partidului constituțio
nal» va fi să promoveze cu toată 
p u t er e a s a r e z o 1 v a r e a consti
tuțională acrizei. Aderează la art. 
de lege XII ex 1867, pentrucă e con
vins, că această bază corespunde mai 
bine intereselor Regelui și națiunei. 
Criza prezentă dorește s’o rezolve cu 
un program care stă pe baza de drept 
public existentă, cu care nu e în con
trazicere nici un singur punct al ulti
mei adrese cătră Tron votate de dietă.

Referitor la armată, partidul con
stituțional «dorește să corespundă ma
rilor considerațiuni naționale 
ale apărării țerii în deplin acord 
cu voința națiunei».

«Partidul constituțiunei > explică 
drepturile suverane ale Coroanei cu
prinse în art. de lege XII ex 1867 ast
fel, că cdrepturile suverane ale Maj. 
Sale pe terenul militar sunt de aceiași 
natură ca șî toate celelalte drepturi su
verane și aceste drepturi trebuesc exer
citate în mod «constituțional» —în de
plin acord cu națiunea.

în fine «partidul constituțional» 
enunță, că «totdeauna și în toate va 
desfășură steagul progresului 
liberal, dar nu va da uitării că sco
pul progresului liberal e reconstrui
rea statului național maghia?' și 
apărarea libertății. Această 
idee fundamentală va conduce 
acest partid atât în extinderea drep
turilor cetățenești, mai cu seamă în 
extinderea dreptului electo
ral, cât șî î n p o 1 i ti c a lui cultu
rală, economică și socială».

Raportul partidului față de coaliție 
va fi acelaș ca șl al disidenților vechi 
de sub conducerea lui Andrâssy. Con
tele Iuliu Andrâssy va luâ șî în viitor 
parte la consfătuirile comitetului exe
cutiv al coaliției.

«Partidul constituțional» constă azi din 
cin zeci și unu deputați.
Instalare de fișpan neexecutabilă.

Vineri in săptămâna trecută avea 
să se țină congregația comitatului 
Abauj-Torna convocată pentru in
stalarea noului fișpan Franeisc Pon- 
grâcz. Instalarea nu s’a putut însă 
îndeplini, pentrucă din cei 325 membri 
ai congregației numai unul singur 
a luat parte la congregație, ear dintre 
oficianți nimeni.

Dimineața au mers 200 gendarmi 
la casa comitatului și au pretins des
chiderea porții. Dupăce poarta a fost 
deschisă, gendarmii au ocupat treptele 
și coridoarele pănă la sala de ședință.

Vicecomitele Andreiu Rakovszky 
a fost provocat apoi să deschidă sala 
de adunare. Acesta însă a refuzat să 
deschidă sala. Atunci ușa a fost des
chisă cu ajutorul armatei, cu toate pro
testele vicecomitelui și ale soților lui. 
Când eră în fine să se deschidă adu
narea, numai un singur membru, pre- 
torele Des. Schmidt, eră de față. 
Astfel instalarea nu s’a putut săvârși, 
și cornițele suprem a amânat adunarea.

Ministrul de interne, încunoștiințat 
despre cele întâmplate, a suspendat pe 
cale telegrafică din oficiu pe vicecomi
tele renitent Rakovszky. <

%)ela oraș.
— Adunarea extraordinară a Beprezentanței, ținută 
Sâmbătă la 18 Novembrie și continuată Luni la 

20 Novembrie a. c. —

Pe Sâmbătă d. m. la orele 3 a fost 
convocată adunarea generală extra
ordinară a Reprezentanței orășenești 
având la ordinea zilei mai multe obiecte 
importante pentru viața noastră co
munală.

îndeosebi a interesat mult publicul 
nostru arândarea otelului «Re
gele Ungariei» și concluzul co
mitatens privitor la rezistența pa
sivă. Desbaterea acestor două obiecte 
a ocupat întreaga după amează, așă 

că celelalte obiecte s’au amânat pe 
Luni după masă.

înainte de a se întră în ordinea zilei 
a prezentat dl D. Schreiner trei inter- 
pelațiuni privitoare la curățirea stra- 
delor de nea, regularea comunicațiunei 
trăsurilor și locul târgului de porci la 
malul Timișului.

Primarul Marsovszky a dat ră
spunsuri satisfăcătoare, cari s’au luat 
unanim la cunoștință.

La propunerea membrului Dr. M. 
Deutsch s'a modificat ordinea obiec
telor de pertractare punându-se la 
locul prim arândarea otelului «Regele 
Ungarei» și la locul al doilea concluzul 
comitatens privitor la rezistența pasivă.

La obiectul prim s’a încins o des
batere agitată în jurul celor două 
oferte. Magistratul recomandă spre 
primire ofertul actualului arândaș A. 
Neuwirth, ear comisia juridică ofertul 
unui oare-care Kaas din Kecskemet. 
D-nii Dr. Haus, Fr. Suttâg și Dr. 
M. Deutsch au sprijinit ofertul reco
mandat de magistrat, pe când D-nii Dr. 
Fenyes și Dr. Rosenthal ofertul 
al doilea, resp. publicarea unei licitări 
noui.

Incident interesant a fost că în 
decursul ședinței a mai dat petentul 
Kaas un ofert ulterior, în care se 
obligă a da șî mai mult la o a doua 
licitare.

Trecându-se la votare a decis 
Reprezentanța cu 82 voturi contra 6 a 
da în arândă pe 10 ani cu prețul de 
20150 cor. arândă pe an otelul «Regele 
Ungariei» arândașului de pănă acum 
A. Neuwirth.

Urmează chestiunea rezistenței 
pasive, având — în virtutea conclu- 
zului comitatens — să decidă Repre
zentanța la care bancă au să se de
pună banii plătiți de bună voie în 
darea statului.

Magistratul nu face nici o pro
punere. Comisia juridică propune să 
se iee chestiunea dela ordinea zilei 
resp. banii incurși pănă acum și ce 
vor mai incurge să se depună la 
aceleași bance ca șî banii pupilari.

Dr. Fenyes propune luarea dela 
ordinea zilei.

Dr. V. Branisce propune ca 
banii incurși din plăți de bună voie 
în darea statului să se transporte la 
locul legal de destinațiune, adecă la 
oficiul reg. de dare. Totodată declară 
în numele membrilor aparținători par
tidului național român, că propunerea 
aceasta o face numai din considerante 
de legalitate și n u ca demonstra
țiune contra coaliției sau pentru ac
tualul guvern, căci noi Românii 
n’avem încredere^ nici în guvern și 
nici în coaliție. în lupta noastră po
litică ținem însă strict la legalitate și 
nu putem conlucra la depășirea lega
lității, căci aceasta — probă evenimen
tele din țeară — duce întreaga viață 
publică la anarhie. (Oratorul și-a des
fășurat propunerea mai întâiu româ
nește, apoi nemțește).

Dr. Fenyes combate pe vorbitor 
zicând, că orașul n’are dreptul să 
critice concluzul congregațiunei și con
sideră propunerea dlui Dr. Branisce 
ca contrară legilor.

Dl Dr. Rosenthal sprijinește 
propunerea d-lui Fenyes și cere ca 
primarul nici să nu admită propunerea 
dlui Dr. Branisce la desbatere.

Dl Dr. I. Haus cere lămuriri dela 
primar privitoare la practica de pănă 
acum și privitor la ce va urmă dacă 
se primește propunerea d-lui Fenyes.

Primarul Marsovszky* declară, 
că pănă acum s’au transportat banii 
incurși în darea statului prin plăți de 
bună voie la oficiul reg. de dare și 
tot așâ se vor transportă șî de aici 
înainte pănă ce nu va designa Repre
zentanța banca la care au să fie depuși.

Dl Cor. Brediceanu rostește un 
discurs înflăcărat, declarând că noi 
Românii nu putem da mână de ajutor 
revoluțiunei ce se ațiță de sus, de 
aceea noi nu luăm obiectul dela ordinea 
zilei ci insistăm să se între în merit 
și să se primească propunerea d-lui 
Branisce.

La cererea generală se pune la 
vot propunerea formală, și se decide 
cu 46 voturi contra 13 intrarea în des
baterea meritorică.

După votarea aceasta ia cuvântul
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dl Dr. Haus și sprijinește propunerea 
d-lui Branisce.

Dl F e n y e s susține propunerea ca 
banii de dare să se depună la acele 
bance, la cari se depun și banii pu- 
pilari.

Dl Dr. Is. Pop sprijinește propu
nerea d-lui Branisce, ca singura posi
bilă între marginele legalității și arată 
că noi nu dăm guvernului, ci statului 
banii de dare. Tot în senzul acesta vor
bește șl dl M. B esân.

Mai vorbește Dr. Rosental pro
vocând scene furtunoase și în fine se 
procedează la votare.

Dr. Fenyes se mai încearcă a 
produce încurcături la punerea între
bării, ear dl primar Marsovszky de
clară înainte, că va da apela ție< ex 
off o» dacă se primește propunerea 
d-lui Branisce.

Cu toate aceste Reprezentanța 
primește cu 42 voturi contra 3 pro 
punerea d-lui Dr Branisce.

Fiind timpul înaintat se suspendă 
ședința și se amână pe Luni d. a.

*
Ședința de Luni d. m. a decurs 

mai liniștit.
înainte de ordinea zilei a mai re

venit dl V. Thomiciu la chestiunea 
târgului de porci, reclamând să se dee 
liberă calea închisă acum prin barie
rele de înaintea casarmei de artilerie, 
ear dl Dipold a interpelat în che
stiunea ocupării pieței dinaintea băii 
de abur, precum șî în chestiunea co
șului dela acea baie.

Respunsurile date de dl primar 
.Marsovszky s’au luat la cunoștință.

întrându-se in ordinea zilei s’au 
luat la cunoștință hotărîrile forurilor 
mai înalte, s’a stabilit lista viriliștilor 
pe 1906, în chestiunea lărgirei edifi
ciului primăriei s’a decis a reveni asu
pra chestiunei când va prezentă ma
gistratul propuneri concrete, s’a luat 
în considerare propunerea magistra
tului privitoare la repararea asfaltului 
de pe podul de fier, nu s’a luat în 
considerare propunerea privitoare la 
canalizarea parțială, s’a dat arânda 
verificării măsurilor d-lui Damaschin 
Alexandru cu 840 cor. arândă anu
ală, s’a decis vânzarea prin licitare a 
hambarului de lângă abator, s’a res
pins rugarea lui Sigmund Băumel pri
vitoare la deschiderea unei strade pe 
intravilanul seu din strada sf. Stefan 
și nu s’a luat în considerare rugarea 
comunei Chevereșul mare privitoare 
la obținerea dreptului la târg de vite.

Turburările din Rusia.
Mare adunare revoluționară.

La 17 Nov. au ținut farmaciștii 
greviști din Petersburg o mare adu
nare, în care s’a pretins eliberarea 
farmaciștilor arestați pentru motive po
litice. S’a luat apoi la desbatere situ
ația generală politică. Oratorii au pro
vocat pe cei prezenți să proclame ca 
necesară o nouă grevă generală, 
pentrucă guvernul și-a călcat promisi- 
unile făcute la 30 Octombrie. Oratorii 

• au atacat vehement pe Witte, care 
vrea să seducă pe muncitori prin pro
misiuni goale. Contra Țarului încă 
s’au rostit discursuri vehemente.

S’a constatat, că guvernul nu se 
mai poate încrede în armată. Matrozii 
revoltați dela Kronstadt au fost decla
rați de eroi ai libertății. S’a proclamat 
ca ideal de stat republica socia
listă. Un orator a arătat, că nu-i su
ficientă greva generală pacinică, ci e 
necesară șî o revoluție înarmată.

La sfârșitul meetingului s’au luat 
la ceartă socialdemocrații, cari nu voesc 
să se atingă de proprietatea privată, 
cu socialiștii revoluționari, cari pretind 
împărțirea pământului între 
țărani.

Toți oratorii au fost aclamați cu en
tuziasm din partea mulțimei adunate în 

număr de mai multe mii.

Consiliu ministerial.
Sub presidenția Țarului s’a ținut 

la 17 Novembrie consiliu ministerial, 
în care — la propunerea lui Witte — 
s’a hotârît introducerea zilei de 9 
ceasuri de lucru pentru muncitori. 

Dacă muncitorii nici după aceasta nu 
vor sistă greva, vor fi închise pe mult 
timp toate fabricele. Tot astfel dacă 
universitățile și academiile nu vor re
începe activitatea, vor fi destituiți toți 
profesorii și studenții vor fi eliminați.

La intervenția Germaniei, consiliul 
ministerial a decis să nu dea autono
mie Poloniei.

în curând se vor publică legile, 
prin cari li-se dă cetățenilor drepturile 
fundamentale cetățenești.

Demoralizarea în armată.
La 17 Nov. n. 50 Cazaci beți, sub 

conducerea unui ofițer, au dat năvală 
asupra unei case private din Mosc va 
ca să o jefuească și au demolat-o. 
Gendarmeria și poliția an reușit cu 
mare greutate să înfrângă ceata de 
Cazaci beți. Mulți Cazaci au fost greu 
răniți, alții s’au rănit căzând de pe 
cai.

Informatiuni.___  >
Regele și Regina României și-au serbat 

la 1 Novembrie v. a 36-a aniversare a 
căsătoriei lor. Cu această ocaziune Su
veranii au primit numeroase telegrame 
de felicitare din țeară și străinătate.

t Ignatie cav. de lacobici, colonel ces. 
și reg. în retragere, fiu de grănicer 
din comuna Armeniș (corn. Caraș-Se- 
Yerin), a răposat în 16 Novembrie n. 
la Sibiiu în etate de 60 ani. Răposatul 
a fost soldat excelent |și Român bun.

f Generalul loan Horvăth de Zalaber, 
mareșal let. Gampestru în retragere, 
consilier intim ces. și reg., camerier 
ces. reg. și proprietar al mai multor 
orduri, tatăl Doamnei Terezia de 
Mocsonyi, văduva mult regretatului 
Eugen de Mocsonyi, a încetat din 
viață după lungi și grele suferințe 
Sâmbătă seara la Căpâlnaș. înmor
mântarea se va face astăzi Marți 
d. m la orele 31/2 la Căpâlnaș. 
Odihnească în pace.

t Moștenitorul de tron al Belgiei, Fiiip 
conte de Flandria, fratele regelui 
Belgiei Leopold, a murit Vineri la 
Bruxelles de aprindere de plumâni în 
etate de 69 ani. Prin moartea lui a 
ajuns clironom al tronului belgian 
principele Albert, în etate de 30 ani.

f Marele duce de Nassau-Luxemburg, 
Adolf, a încetat Vineri din viață la 
Munchen în etate de 89 ani. Tronul 
Luxemburgului îl moștenește fiul seu. 
Wilhelm Alexandru om de 53 ani.

Hymen. Dl Ladislau Bradicean, 
oficiant de dare în Lugoj, s’a cununat 
la 18 Nov. n. în Lugoj cu d-șoara Aurora 
K e 1 b 1 y. Felicitări!

— Dl Nicolae Io viță din La_- :.j 
s’a cununat alaltăeri în biserica r m. 
gr.-or. din Lugoj cu dșoara Ana C i m-1 
poneriu tot din Lugoj. Felicitări’

P. 0. D. Traian Oprea, parohul M< i- 
dovei noui, a fost întărit de Veneratul 
Consistoriu din Caransebeș protopr- - 
biter al tractului Vârșeț. Felicitările 
noastre!

Dl Patriciu P. Stefanovici fiul învăță
torului pensionat din Mănăștur a fost 
promovat în 18 Nov. n. la rangul ci- 
doctor în științele iuridice la uni
versitatea din Cluj.

Dl Traian Mihaiu din Orăștie a fost 
promovat la universitatea din Strass- 
bourg doctor în științele economice, 
financiare și politice.

Dl Enea Hodoș, distinsul profesor 
de limba și literatura română la insti
tutul pedagogic din Caransebeș, a tre
cut cu 1 Novembrie la penzie și s’a 
mutat cu familia la Sibiiu. Institutul 
pedagogic din Caransebeș perde prin 
retragerea d-sale o putere excelentă, 
ear depărtarea d-sale din Caransebeș 
lasă adânci regrete.

Rezistența pasivă a corn. Caraș-Severin. 
Precum aflăm a sosit zilele aceste la 
comitat ordonanța min. Kristoffy, prin 
care desființează concluzul 
congregațiunei comitatense 
privitor la rezistența pasivă. în cu
rând se va convoca în chestiunei 
aceasta congregațiune comitatensă ex
traordinară.

Un prinț elev la un gimnaziu din Cluj. 
George Obrenovici, fiul fostului 
rege sârbesc Milan, s’a înscris ca elev 
privat în clasa VI gimnazială la gim. 
reformat din Cluj și și-a luat locuință 
la profesorul de universitate Dr. Bela 
Posta. Tinărul student, din familie 
regală, umblă regulat la prelegeri și e 
silitor. Pănă acum prințul George 
Obrenovici trăia în Constantinopol, dar 
a trebuit să fugă de acolo, deoarece 
se temea de spioni sârbi. Prințul a 
avut să lupte cu multe greutăți în 
viață. Voia să între ca elev la o școală 
militară, dar nu l-au primit nici în 
Terezianul din Viena nici în vre-o 
școală militară din străinătate, nici în 
institutul militar Francisc Iosif din 
Budapesta. După multe frământări a 
absolvat 5 clase gimnaziale în 2 orășele 
din Germania, ear acum își continuă 
studiile la Cluj.

Nouă foaie românească. într’unul din 
n-rii trecuți am amintit, că dl Dr. Nicolae 
Io ne seu adv. în Caransebeș va edă 
o foaie socială economică săptămânală 
sub numele «Adevărul». Nr-ul prim al 
foaiei a apărut la 6/19 Novembrie dar 
foaia nu se numește «Adevărul», ci 
«Renașterea*. Nr-ul prim se prezintă 
frumos, aducând articoli și știri de in
teres pentru Români și mai ales pentru 
Românii bănățeni. Ca redactor respon- 
zabil semnează foaia Andreiu Lillin. 
Abonamentul 6 cor. pe an. Dorim suc
ces și viață lungă noului confrate!

Universitatea din Budapesta, închisă 
din cauza turburărilor grave între 
studenții coaliționiști și socialiști, s’a 
redeschis eri. Senatul a provocat pe 
studenți să nu conturbe ordinea și li
niștea, la din contră cei renitenți vor 
fi trași în cercetare disciplinară și 
eventual universitatea va fi închisă 
din nou pe întreg semestrul, ceeace 
ar avea ca urmare pentru toți ascul
tătorii perderea semestrului.

Chemarea rezerviștilor la serviciu. Zia
rul oficial a publicat un ordin al Maj. 
Sale, prin care rezerviștii suplinitori 
sunt chemați la serviciu activ. Soldații, 
cari și-au împlinit serviciul militar de 
3 ani, încă vor fi reținuți, dar numai 
în măsura, cât e absolut necesar pen
tru menținerea contingentului militar 
de pace. Rezerva suplinitoare va tre
bui să între în serviciu la 27 Decem
brie n.

Alegere de preot. La 12 Nov. a fost 
ales preot in comuna Maciova (proto- 
presbiteratul Cararansebeșului) dl loan 
Tur can, originar din Caransebeș.

Darul unui regiment austro-ungar Țarului. 
Regimentul de infanterie nr. 2, stațio
nat acum în Sibiiu și care poartă nu
mele Țarului Alexandru I, a trimis 
Țarului de acum Nicolae II un dar 
foarte prețios. Țarul trimisese în 1896 
regimentului portretul seu în mărime 
naturală și acum regimentul a voit să 
se revanșeze. Darul regimentului e un 
dulăpior minunat, împodobit cu argint. 
O casetă din dulăpior conține portre
tele tuturor proprietarilor de pănă 
acum ai acestui regiment, tabloul tu
turor orașelor în cari a staționat re
gimentul, diferitele uniforme ale regi-| 
mentului dela 1741 încoace, portretele 
tuturor ofițerilor de azi ai regimentului j 
și tabloul scenei care reprezintă defi
larea regimentului la 1896 pe dinaintea 
Țarului și a împăratului Francisc Iosif 
I lângă Viena. Pe coperișul dulăpiorului 
se văd portretele Țarilor Alexandru I 
și Nicolae II. împăratul Francisc Iosif 
I a văzut prețiosul dar și i-a plăcut 
tare. Darul e acum pe drum și în cu
rând Țarul îl va luă în primire.

Pentru înființarea episcopiei române gr. 
o*, din Timișoara s’a ținut la Timișoara 
o conferință de fruntași români din 
Bănat sub presidenția d-lui adv. Ema- 
nuil U n g u r i a n u și s’a decis înfiin
țarea unei Reuniunei de binefacere cu 
scopul a adună bani și a creeă fondu
rile necesare pentru susținerea proec- 
tatei episcopii. Statutele Reuniunei, pri
mite de conferență, vor fi trimise mi
nistrului spre aprobare.

Antistie comunală socialistă. în co
muna Moravița-veche s’a întâmplat un 
lucru ne mai pomenit în Ungaria. 
Anume la alegerea antistiei comunale 
au reușit pe toată linia socialiștii. Toți 
membrii aleși în reprezentanța comu
nală sunt socialiști, asemenea primarul 
și jurații comunei.

Alegere de deputat. La Zenta a avut 
loc Vineri alegere de deputat dietal. 
Ales a fost kossuthistul Andor Lo- 
v â s z y.

Bătaie sângeroasă între Maghiari și 
Germani. într’o berărie mare din Ham
burg s’au luat Duminecă la bătaie oas
peții maghiari cu oaspeții germani. în 
berărie cântă un taraf de lăutari un
gureni. Maghiarii au început să cânte 
șî ei cu voce tare. Aceasta n’au pu
tut-o suferi oaspeții germani și astfel 
cearta a ajuns la bătaie. Ca arme ser- 
viau bastoane, păhare de bere și scaune, 
în fine a intervenit poliția și a făcut 
ordine. Un maghiar s’a ales cu răni 
grele, alții au fost răniți mai ușor.

0 naie germană scufundată. 33 oameni 
înecați. în urma unei ciocniri de năi și 
a unei exploziuni violente torpilorul 
german «S. 126» s’a scufundat în apro
piere de orașul Biilk. Un ofițer și 32 
matrozi au perit în valuri.

Bancnote falze în valoare de % milion 
coroane. O bandă de falsificatori a fa
bricat la Londra bancnote austro- 
ungare în valoare de circa y2 milion 
coroane și cu falsificatele lor au inundat 
tot ținutul Maramureșului. Conducătorii 
acestei bande internaționale sunt toți 
Ovrei din Galiția. O parte mare din ei 
sunt deja arestați.

Socialist condamnat. Calfa de brutar 
Iosif Ș t e r ț a fost condamnat de curtea 
cu jurați din Budapesta pentru calum- 
niare pe calea presei la 2 luni temniță. 
Șterț scrisese un articol vehement în 
foaia socialistă «Adevărul» din Buda
pesta.

Omor la nuntă. Obiceiul rău de a 
mări festivitatea unei nunți (ospăț) prin 
pușcături a stins Dumineca trecută la 
Tapia viața unui nuntaș. Pe când 
nuntașii se duceau la biserică, s’au dat 
mai multe pușcături, dintre cari una a 
nimerit drept în inimă pe flăcăul 
Dimitrie Daraban ț, care a căzut 
mort pe loc. S’a pornit cercetare.

VARIETĂȚI.
»

Câți Germani sunt în lume. în Ger
mania 60 milioane, în Austro-Ungaria 
Îl1/, milioane, în Elveția 2 milioane 
320 mii, în Rusia 2 milioane, în alte 
state europene 1 milion 130 mii; cu 
totul în Europa 77 milioane. în Statele 
Unite și în Canada suni Îl1/» milioane 
Germani, în America centrală și sudică 
600 mii, în Azia, Africa și Australia 
400.000. Laolaltă 891/, milioane Germani 
în toată lumea.

Cursul pieței Lugo fi
I-

c« C
Ivtf arfa "5

C
tâ

93 O-O Q ba
ni

Grâu prima calitate 90 14 80
* de mijloc .... 85 14 _

Săcară prima calitate . 80 13 _
» ăe mijloc . 75 _

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

Ovăs prima calitate 45 13 —
> de mijloc .... 40 12 —

Cucuruz prima calitate . 85 13 00
» de mijloc .... 85 12 80
> nou................................ 10 _ —

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

Orez................................................ 1- 40 —
Gris ....... 80 32 —
Arpăcaș ...’.. 70 15 60
Mazăre ..... 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 . . ... T- — 24
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin................................................ — — 80
Spirtl. ......................................... — — 30

II........................................... 1 50
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Publicațiune
Pentru ocuparea postului de 

manipulant, care va aveâ 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 fel 
de rate lunare, trei lunare ori anuale 
voesc a-1 primi, până la 22 Novem
bre st. n. a. e. 11 ore a. m. pri
măriei orășenești.

Ofertele mai târziu intrate uu 
se vor lua 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.

POEZII, de Octavian G o g a. Buda
pesta 1906. Institutul tipografic și de edi
tură „Luceafărul* str. Molnar Nr. 10. Un 
volum frumos de 126 pagini. Prețul 3 cor.

Dela {ară, 12 novele cu subiecte luate 
din viața poporului dela țară, de loan 
Agîrbiceanu. S’a tipărit în tipografia 
„Luceafărul* din Budapasta, Molnâr u. 10. 
Prețul 1 cor. 50 bani.

Un nou volum de poezii. Dl Victor r 
Bontescu a publicat un volum de poezii 
intitulat: <s.Ego ...» Volumul a apărut în 
Orăștie, „Tipografia nouă*. Prețul 1 cor. 
50 bani + 10 bani porto. Se poate co
mandă la „Tipografia nouă*, Szâszvâros 
(Orăștie). ;

Doina, poveste originală de E. Lungu- 
Puhallo Timișoara, 1905. Prețul 10 bani.

Poezii, de Maria Cioban. Arad, 1905. 
Un volum de 80 pagini. Prețul 1 coroană.

>©< >•<

Lugoj, la 14 Novembre 1905.

P. P. 38 (2-2).
Marsovszky,

primar.

4786'905. tlkv szâm.
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Ârveresi hirdetmeny. \Ă
A facseti kir. jârâsbirosâg mint teiek- 

khnyvi hatosâg kbzhirre teszi hogy Dr. 
Manea Szilârd iigyved âltal kepviselt 
Milkovics Dragutin rom. bunyai lakos 
vegrehajtatonak Vakâriu George rom.-bu
nyai lakos vegrehajtâst szenvedo elleni 
iigyeben 113 kor. 50 fill, toke koveteles, 
ennek 1898. evi augusztus ho 15,-ik nap- 
jâtol jâro 5°/0 kamatai, 44 kor. 20 fuller 
perbeli es vegrehajtâsi, s ezuttal 23 kor. 
30 fill, megâllapitott ârveres kervenyezesi 
kâltseg erejeig, ugy a hozzâ csatlakozonak 
kimondott Milkovics Szvetozâr 78 kor. toke 
es jârulekai irânti kbveteleseuek behajtâsa 
vegett a vegrehajtâsi ârverest elrendeli, s 
hogy ehhez kepest a bunyai 59 sz. tjkvben 
A. I. 59 hrsz. 800 negyszogoles beltelek es 
azon epiilt 62 Osszeir. sz. hâz valamint a 
196|b hrsz. 800 negyszogoles, vegrehajtâst 
szenvedo tulajdonât kepezo kulsoseg, egyut- 
tesen 605 kor. mint megâllapitott kikiâl
tâsi ârban

t

*

*

i

,,£u^oșana”

institut de erudit și economii
cu societate pe acții în Luuoj.

Anul fondării 1889. C4 Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
ZZîep'a.xiexi spre frucufi.care

------------------------  1,500.000 Ocr. --------- ---------------
agordaunpraiintuuri cambial»» ca acoperire hipot-cară și pe lomliapdjcti 8°»,
escompteazâ^cambii eu 3 r^eutuai ca 2 subscrieri pe timp de 3 />ână ia
e . . de me pnvațdor și ue ■ p i -.țiunilor eu 7—8%/ primește
-~r :...... ■ - . . - - j.ai.ț 5°0 .

Darea după nterese o soivește însuși institutul,

▼

Ă

▼

A

V
A

I

2

to
Oi
co

I
co

!! bune sănătoase!!
= HAȚEG A NE ===== 

se vând cu
12 cruceri kilogramul

la
FRANCISC JECK

LUGOJ
Strada Buziașului. casa BFSiîTEB.
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Bauer
2 patentat

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

se poate căpătă

în cantități mici și mari

Direcțiunea, y iNr. 8. (x— 66)

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

A apărut Nr-ul 19 din

„Banatul"
Foaie pentru poporul român.

Proprietar și redactor respon zabil: Dr. Valeriu Branisce.

CONȚINUTUL:

îngrășarea pământului — 
Act de înaltă evlavie 
Șalga — — — — — — 
Povestea neamului — — — 
Povețe — — — - _ _ _

Turburârile din Rusia
Sfaturi pentru toți —
Noutăți----- ----------
Concurs — — — —
Mulțămită publică —

1905. evi decz. ho 3O.-ăn d. e. 10 orakor

;'.r

R.-Bunya kbzseg hâzănâl megtartando 
nyilvânos arveresen a kikiâltâsi âron aloi 
is a legtbbbet igeronek eladatnak.

A venni szândekozok reszerol az âr
veres megkezdese elott a kikiâltâsi
tizedreszenek megfelelo oaszeg bânatpenzul 
a kikuldbtt kezehez leteendo, vagy az 1881. 
LX. t. cz. 17. §-a ertelmeben a bânat- 
penznek a birosâgnâl eloleges elhelyezese- 
rol kiâllitott szabâlyszerti elismerveny ât- 
szolgâltatando.

A vetelâr hârom reszletben es pedig 
az elso az ârveres jogerore emelkedesetol 
szâmitando 30 nap, a mâsodik 60 nap, a 
harmadik 90 nap alatt az ârveres napjâtbl 
jâro 5% kamattal egytitt a facseti kir. 
adohivatalban fizetendo.

Az egyidejiileg kibocsâtott ârveresi 
feltetelek a hivatalos orâk alatt ezeu te- 
lekkonyvi hatosâgnâl es R.-Bunya kozseg 
elbljârosâgânâl megtekinthetok.

Az ârveres elrendelese a bunyai 59. 
sz. tjkvben feljegyzendo, egyuttal a leg- 
kOzelebbi helyen megjeleno valamelyik 
lapban kozzeteendo.

Kir. jbirosâg mint tlkvi hatosâg.

Facset, 1905. evi oktdber ho 10.-en.

Dr. Pânoxâl
kir. albiro

jAnton SCa.’bexetim
Nr. 10 (x 82)

Lugojul-roinân

Provocare si apel
cătrâ ou. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătrâ magistratul orășenesc și cătrA 

proprietarii de realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conșt ențios din nou amin1» on. 
public pravul de stins at lui 
Bauer, înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

Redacția și Administrația: Lugoj, strada Timiș»™ h 7 
Prețul de abonament:

Pe trei luni 1 coroană, pe jumătate an 2 coroane, pe anul întreg 4 coroane.
Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.

Hotel Posta

Nicolae Găprariu, i

absolvent al școalei agro- 
nomice dela Lugoj

dorește să fie ocupat la o 
moșie mai mare.

I
tyr. Constantin Jgnea,

medic univ, specialist în boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

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

î

I pia'
Tipografia Carol Traunfelîner, — Lugoi.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul",

a Isabella.

A se adresă la:

◄
Nicolae Căprariu
— Vîsag, nr. casei 215.— 
p. u. Duleo. (c. Oaraș-Severin)

Gr. (x—5)
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Numeri singuratici din ziarul

„DRAPELUL" se află de vân-

Nr. 121 (x—41.) zare în librăriile Adolf Auspitz

și CoIoman Nemes.


