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Lugoj, 15/28 Novembrie 1905.
Dela Korpoua resunâ glas de 

sirenă.
însuși presidentul dietei, dl Iuliu 

Ju s t h ține să accentueze trebuința 
unei înțelegeri între Maghiari și 
celelalte popoare ale țerii.

Și este simptomatic, că în actu
alul stadiu «gitat al crimei, ține 
însuși presidentul dietei să spună 
țerii, că dacă Maghiarii nu țin la 
olaltă cu celelalte popoare ale țerii, 
o să ajungem cu toții ..în lanțuri!

Fără îndoială are dreptate.
Chiar evenimentele zilelor noastre 

nereîmprospetează evenimentele din 
1848 și morala acestor evenimente. 
Dacă țineam la 1848 la olaltă, 
apoi de sigur n’ajungeam noi, cari 
am ținut la continuitatea casei 
Habsburg, să fim remunerați din 
partea învingătorilor cu ceeace au 
fost... pedepsiți ceice au declarat 
detronarea Habsburgilor!

Dacă...
Ei, dar pe care parte a fost vina, 

că n’am putut ținea la olaltă? 
Căutați, mă rog, răspunsul ce-1 dă 
istoriograful maghiar Mihail Horvâth 
episcop și fost ministru în guvernul 
dela Dobriți n al lui 
preocupat pentru noi și contra 
creeatorilor situației nenorocite din 
1848!

Dl Justh nu vrea să recrimineze 
asupra trecutului. Nici noi nu o 
facem! Haid’ să dăm pe «dacă» la 
o parte și să vorbim despre pre
zent.

a

Procesul unui iepure de casă.
(Scenetă într’ un act).

După X>-Hrt KeiUard-AliffMeri.

PERSOANELE:
S e cer e s cu, președintele tribunalului. 
Făr deci o c, advocat.
L ă c o ni e sc u, procuror.
Sgâriescu, grefier.
Mama U ț a, proprietara iepurelui. ~
D-na Ierbescu, proprietara pălăriei.
Clara, servitoarea dnei Ierbescu.
I e n c u ț u, iepurele de casă.

Pălăria.
Doi jandarmi.
Doi judecători.
Doi aprozi (panduri).

SCENA.
Scena reprezintă un tribunal într’o zi de 

ședință ; uși la dreapta și la stânga. 
Președintele. Introduceți pe acuzat. 
[Aprodul introduce pe Iencuțu, care 

este adus într’un coș de cătră Mama 
Uța, care plânge și-l mângăe ca pe un 
copil]. „ . . „

Mama Uța. N’au să-ți facă nici un 
rău, nu, sărmanul meu iepuraș, căci 

- de s’ar întâmplă așâ ceva, le-ași as- 
vârlî un pumn de ardei pisat în ochi 
și i-ar ustură tare când i-ași nimeri.

Președintele. Lua ți loc Doamnă. 
[Mama Uța se așează și pune co

șul cu Iencuțu pe genunchi].
Mama Uța. N’ai nici o teamă mielu

șelul meu alb, cu șorțulețul lor de sub

Și dacă va deveni serioasă re
cunoașterea acestei trebuințe și 
dacă este pe partea, pe care stă 
d-nul Justh. bunăvoința despre 
care vorbește, atunci putem consi
deră începutul de făcut!

Dar de una ni-e teamă, căci 
suntem pățiți. Sa recunoscut tre
buința acestei păci și la 1849 și la 
1859 și Ia 1861 și 1865, — câtă 
vreme eră primejdie — 
când au urmat zile mai 
pierit și recunoașterea 
buințe....

Ni-e teamă să nu 
istoria, precum sa mai

Noi avem însă mângăerea, că 
trebuința păcii naționale am 
recunoscut-o și profesat-o conse
cvent și deschis dela 1848 încoace, 
și faptul că în zile de primejdie 
ajung și șoviniștii la conștiența ace
stei trebuințe ni-e dovadă, că acea
stă pace — mai nainte sau mai 
târziu — trebue să urmeze.

Dăinuitoare poate fi însă numai 
dacă se bazează pe dreptate și 
respect reciproc.

--------  •••*«, ---------------- -

și apoi 
senine a 

acestei tre-

se repete 
repețit.

La serbarea dela Korpona pu- 
teă învăță dl Justh multe din re
miniscențele dietei ce au serbâtorit.

Afară de multe alte necazuri 
mari, mai bântuia acum 300 ani un 
teribil flagel țeara: reacția așâ 
zisei contrareformațiuui.

Retormațiunea lui Luther a prins 
îu Ungaria rădăcini tari, tnai ales 
în sinul poporului maghiar. Ear 
reacția vienezâ căută să stingă de 
pe fața pământului pe reformați.

Rațiunea statului eră atunci, că 
țeara trebue să fie catolică, toc
mai precum este astăzi rațiunea 
că Ungaria trebue să fie național 
maghiară, căci altfel piere.

Și tocmai dieta dela Korpon a 
a pus baza înțelegerii, din care
resărit pacea dela Viena, prin 
căre s’a recunoscut libertatea exer- 
ciării cultului reformat!

Și lucrurile s’au îndreptat!
Tot la Korpona se putea pune 

acum baza altei înțelegeri.
Dar nu s’a pus! Căci cadrele 

intre cari desemnează dl Justh 
înțelegerea sunt astfel, încât exchid 
posibilitatea înțelegerii, tocmai pre
cum forțarea ca toți cetățenii 
să învețe limba statului exclude 
Oflbr 'naționale1 oăia uunADc j
naționale — a popoarelor nema
ghiare din țeară.

N’așteptăm însă dela dl Justh 
jrogram pentru pacea națională. 
Suntem mulțumiți că d-sa recu
noaște în public trebuința ace
stei păci. Și acesta e mare pro
gres. ____________
bărbie și cu străchinițele cele de pe 
cap n’o să facă ei să ți-să sbârlească 
părul pe cap.

[îl sărută]. Așâ frumoasa mea că
prioară.

Președintele. Tăcere Doamnă, nu se 
vorbește aici decât numai când va 
trebui să răspundeți, [cătră aprod) 
Aduceți victima.

[Aprodul introduce pe D-na Ier
bescu și pe Clara, care ține în mână 
o pălărie monstră garnisită cu flori 
de câmp și foarte roasă la o parte].

Președintele. Ședeți vă rog.
[Ele se așează la celalalt cap al 

băncei].
Mama Uța. [arătând cu pumnul ca- 

tră pălărie] Cine a mai văzut să-și 
pue cineva o astfel de livadie pe cap! 
La ce i-o fi folosind, decât ca iarbă 
pentru iepuri! ?

Președintele. Tăcere. Am mai spus 
că aveți să vorbiți numai când veți fi 
întrebată. Cum vă chiamă? [Ea nu 
răspunde]. _

Președintele din nou. Cum vă numiți < 
[Aceiași tăcere].

Președintele, [cu mânie] Numele du
mitale ? „ ,

Mama Uța. Mi-ați zis să nu vorbesc 
și acum vă mănâncă sub limbă să mă 
faceți să vorbesc.

Președintele. Spune-mi odată numele 
dumitale.

Mama Uța.
Găinescu zisă 
rul, stăpânul

Ministrul Krisloffy și comitatulA----- o___ _ * .T £2-_________
f i i n ț a t concluzul comitatului Caraș- 
Severin privitor la rezistența pasivă. 
Acum aflăm că dl vice-comite Carol 
Fialka a prezentat ministrului o adresă, 
în care arată că nu se poate conformă or
donanței de desființare pentrucă o consideră 
de nelegală. Ministrul Kristdffy a 
resp ins îndată, că menține ordonanța sa 
și a dat nou ordin vicecomitelui să se con
formeze. în stadiul acesta se va aduce

[a parte] Cât este de 
Câteva luni... Opt cel

Vârsta dumitale, nu a

Ce, nu-1 știți? Văduva 
șî Mama Uța. Domnișo- 
meu, mi-a adus acest 

iepure și eu l-am îngrijit dela naște

Președintele. Prea vorbiți multe și 
fără șir, așteptați întrebările mele.

Ce vârstă ?

Mama Uța. 
curios? [tare] 
mult! [râsete].

Președintele. 
iepurelui.

Mama Uța. Ah! cât pentru asta n’ai 
s'o știi. Ce treabă am să-mi dau actul 
de botez, pentrucă Iencuțu și-a înfipt 
dinții în livadea de pe capul acestei 
cocoane Ierbescu ?

Președintele. îți repet să-mi spui ce 
vârstă ai și îți ordon să-mi răspunzi.

Mama Uța. Ei ași, domnule avucat, 
nam să spun așâ ușor de față cu 
toată lumea. Astfel de lucruri nu se 
bat la barabană ca licitațiile.

Președintele, [ținându-se să nu râză 
își zice in gând :] E îndrăcită de încă
pățînată. [tare] Să trecem la profesia 
dumitale.

Mama Uța. A sta ce o mai fi? N’am 
nici frate, nici soră, nici mamă, nici 
tată; n’am decât pe Iencuțu pe lume, 
[îi dă un morcov]. Mănâncă suflețelul 
meu.

Președintele. în sfârșit ce lucrezi du
mneata?

Mama Uța. Ce-ți pasă, ce n’am scă
pat de robie? [râsete].

Președintele. Aide să începem odată, 
să vedem cum s’au întâmplat lucrurile. 
Iepurele dumitale este învinovățit de 

. cătră D-na Ierbescu, că i-ar fi mâncat 
o jumătate din pălăria, pe care o vezi 
aci.

Mama Uța. Ba ce bine a făcut! a 
mai rămas încă destul fân pentru co- 
coniță.

Președintele. Și se crede, că ar fi 
rupt-o cu intențiune, cu deplină jude
cată.

Mama Uța. Judecată! El nu s’a ju-

chestiunea la congregațiunea extra
ordinară, convocată pe Sâmbătă, 2 
Decembre. Mai observăm că comitetul 
permanent al comitatului se va ocupă 
de chestiune în ședința sa, care va 
aveâ loc Vineri la 1 Decembre. Nu 
este exchisă posibilitatea, ca comitetul 
permanent să facă de astă dată altă 
propunere, deși dl vicecqinite C. Fialka 
pare a se ținea morțiș de concluzul 
odată adus.

Consiliu ministerial. Sâmbătă a 
avut loc la Viena consiliu ministerial 
comun sub presidenția ministrului de 
externe Goluchowski. Au luat parte: mi
nistrul de răsboiu Pitreich, min. comun 
de finanțe Burian, șeful secției de ma
rină admiralul conte Montecuecoli, min. 
president austriac Gautsch, min. de fi
nanțe austriac Kosel, conducătorul mi- 
nisteriului austriac de comunicațiune 
Wrba, min. president ungar baron Fe- 

jervăry, min. ungar de comerciu Vitros 
și secretarul de stat în ministerial un
gar de finanțe Dr. Popovics. Obiectul 
conferenței a fost stabilirea bugetului 
comun pe 1906 și chestiunea constru- 
irei unei căi ferate, care să împreune 
direct Dalmația cu Croația, respective 
cu Austria. Ministrul de răsboiu a ce
rut dela ambele guverne un avans 
din sumele votate de delegațiuni pen
tru tunuri noui și pentru reconstruirea 
marinei de răsboiu. în urma crizei un
gare guvernul ungar a refuzat această 
cerere și astfel nici guvernul austriac 
nu poate oferi partea sa de avans.

v Mv.vMnwvrwi WV IfluyiUUl II.UI O. 
Consistoriul plenar al diecezei române 
gr. or. de Caransebeș în ședința sa 
din 7/20 Novembrie a. c. a decis — în
tre altele — să facă o remonstrațiune 
contra ultimelor ordinațiuni de maghia
rizare ale ministrului de instrucțiune 
Liukâcs.

Dela congregația corn Sibiiu. Joi s’a 
ținut congregație extraordinară comi- 
decat nici odată, ăsta este bun pentru 
pricinași! El este un iepuraș particu
lar; se urcă pe pomi ca o pisică și 
când îl atingi sare pe D-ta să te mu
ște; încearcă numai puțin domnule...

Președintele. Tăcere.
Mama Uța. Iacă dacă l-ași asmuți 

la nasul domnului avucat, cela [ară
tând la procuror], care pare cam dus 
pe lumea cealaltă, ș’ar veni omul în 
fire.

Președintele. Destul.
Mama Uța. Nu prea știți ce vreți. 

Când vorbesc, mi-se zice să tac, de 
tac, îmi ziceți să vorbesc. încep să 
vorbesc, iar îmi ziceți să-mi țin gura. 
Par’că ați fi cocoșul de tinichea după 
casă, care nu știe de unde bate vân
tul, și care se învârte ca dl primar în 
ziua de consiliu.

Președintele, [cu severitate] Destul, 
[aparte] îndrăcită femee. [Tare, întor- 
cându-se cătră D-na Ierbescu]. Să ve- 

I dem plângerea D-Voastră doamnă?
D-na Ierbescu. Mă dusesem să prân- 

' zesc la niște prietini, vecini ai văduvei 
Găinescu; natural că-mi scosesem pă
lăria din cap și o pusesem ciî îngrijire 
pe un pat.

Mama Uța. Iepurașul meu simți 
iarba verde și începu să pască pe 
câmpul de pe pălăria cocoanei, se în
țelege! nimeni nu-și poartă lucerna cu 
sine.

Președintele. Lăsați să vorbească 
doamna.

D-na Ierbescu. Acest urât dobitoc... 
Mama Uța. [a parte] Fără îndoială, 

vorbește de bărbatul seu.
D-na Ierbescu. Acest nesocotit animal, 

zic, se aruncă asupra pălăriei mele.

că



r tatensă la Sibiiu, în care au fost re- 
aleși cei 10 membri demisionați ai 
comisiei administrative, între cari și 
membrii români P. C o s m a și Dr. 
Liviu Lemânyi. Dl Nicolae Ivan a 
făcut declarație în numele clubului ro
mân, în favorul votului univer
sal fără restringeri și cu votare 
pe comune. D-nii Neugeboren, Dr. 
Wolf și I. Konnerth au criticat cu 
asprime procedura comitelui suprem 
în afacerea ordonanțelor maghiariză- 
toare ale ministrului de culte și in
strucțiune publică. Tot în această con
gregație s’a primit propunerea lui 
Neugeboren, ca rugarea comisiei 
administrative de a se acordă r e m u n e- 
rațiuni în scopul promovării 
limbei m aghiare să nu se ia în 
considerare, ci să se pună simplu la 
arhivă.

Croații nu se lasă trași pe sfoară, 
în dieta Croației a luat la 23 Nov. dl 
Nic. Tom as ies din nou cuvântul ca 
să spulbere în vânt vederile acelor 
membri ai opoziției croate, cari voesc să 
între în serviciul coaliției maghiare în 
lupta contra Coroanei. Tomasics a do- 
borît în mod lămurit reproșul, că par
tidul național croat numai la aparență 
a pretins limba de comandă croată la 
regimentele din Croația ale armatei. 
Tomasics a spus, că la timpul seu s’a 
adresat cu o scrisoare la Kossuth, în 
care l-a asigurat de tot sprijinul parti
dului național croat în nizuințele coa
liției maghiare dacă i-se ofer garanțe 
că — corespunzător dorințelor națiunei 
croate — Croația va obținea limba 
croată de comandă în armată în 
caz că se obține limba maghiară de 
comandă la regimentele ungurene. La 
această scrisoare Tomasics a primit 
tare târziu răspuns și Kossuth în răs
punsul seu a deviat dela această che
stiune. Tomasics protestează contra in- 
sinuației că reprezentanții partidului 
național croat au mers orbiș după 
Viena sau Budapesta. Ei au avut tot
deauna numai interesele Croației în 
vedere. Partidul național croat nu poate 
merge alăturea cu coaliția maghiară. Dis
cursul lui Tomasics a produs adâncă im- curz a.

Declarația coaliției.
Comitetul executiv al coaliției a 

lansat o declarație, prin care mai întâiu 
constată cu consternațiune, că guvernul

Mama Uța. Ce bine ți-ar fi făcut de 
se aruncă asupra nasului Dumitale.

Președintele. Dacă nu încetezi, pun 
aprodul să te dea afară.

Mama Uța. Asta vreau șl eu. [Luând 
pe Iencuțu în coș și ridicându-se] Bună 
seara domnilor avueați și la toată lumea.

Președintele. Nu ți-am zis să pleci, 
n’am terminat încă cu dumneata.

Mama Uța. Da ce, v’ați pus în gând 
ca să mă învârtiți ca pe un sfredel? 
Par’că eu ași fi căciulița aia ce purtați 
pe cap, de seamănă a străchinuță.

Președintele. Taci din gură, [cătră 
D-na Ierbescu] Vorbiți înainte doamnă.

D-na Ierbescu. Acest iepure cred, că 
nu mâncase nimic...

Mama Uța. [ridicându-se cu turbare] 
Ce? nu mâncase nimic? Am auzit eu 
bine ! îi dau lapte, mâncăm din aceiași 
cratiță și Dumineca îi dau șl ciocolată.

Președintele. [Lovind cu pumnul în 
masă]. Dar n’ai de gând să taci odată ? 
Trebue să vorbească doamna.

Mama Uța. Nu vreau să spue min
ciuni și apoi domnișoara Clarineta...

Președintele. [întrerupând] D-șoara 
Clereta.

Mama Uța. Clareta, Clarineta, tot 
una e; ei bine! Domnișoara Clarineta 
l-a văzut bând lapte. Nu e așa Clari
nete ? [Râsete].

Clereta. Eu die l-am prins mâncând 
din...

Mama Uța. [întrerupând] Taci din 
gură! Dacă spui un cuvânt mai mult 
am să spun șl eu că te-am văzut... 
lingând borcanele de dulceață cu limba.

Președintele, [ștergându-se la frunte 
cu batista] Ce cald este, deschideți o 
fereastră !

[Un aprod deschide o fereastră].
Marna Uța. Apoi minciunile ăstora 

ți-s’au urcat în cap. O să ai o ame-

ingerează în condițiunile de existență 
ale ofieianților municipali, cari în urma 
poziției lor sunt expuși dispozițiunilor 
ilegale ale guvernului, apoi declară că 
după restabilirea constituției și ordinei 
de drept își va ținea de prima sa dato- 
rință să pretindă dela guvern cu toată 
puterea reactivarea imediată a ofici- 
anților suspendați și desdaunarea lor 
deplină. își exprimă totodată înalta 
sa considerațiune și recunoștință pentru 
perseveranța ofieianților în rezistența 
pasivă. Protestează contra detragerei 
arbitrare și ilegale a dotațiunei de stat 
pe seama comitatelor. Condamnă pur
tarea guvernului față de ofieianții muni
cipali, Cari au să asculte numai de aceia cari 
li-au dat oficiul și caracterul lor de funcționar 
public și constată, că pe baza legei ofi- 
cianții nu pot fi trași în cercetare dis
ciplinară pentru acțiunile lor, ce le-ati 
săvârșit conform datorinței lor ce o au 
față de municipii. Declară că după re
stabilirea constituției va lucră din răs
puteri pentru creearea pragmaticei de ser
viciu a ofieianților pentru a pune capăt 
nedreptăților morale și materiale ce le 
comite guvernul față de ofieianți.

în altă decisiune a sa comitetul 
coaliției provoacă municipiile și pe sin
guraticii ofieianți, ca pentru volniciile 
și atacurile la cari sunt expuși din 
partea guvernului să caute remediu de 
drept la judecătorie.

Puterea brahială în acțiune.
Guvernul a încredințat pe comitele- 

suprem din R a a b (Gyor) cu condu
cerea agendelor de comite-suprem în 
comitatul Pestei, deoarece nou numitul 
fișpan al corn. Pesta Stefan Tahy e 
bolnav. Vineri a venit fișpanul com. 
Raab contele Rudolf Laszberg la 
casa comitatului Pesta — însoțit de un 
căpitan de gendarmerie și de 10 gen- 
darmi — și a cerut dela protonotarul 
comitatens F a z e k a s cheile dela loca
litățile oficioase ale comitelui-suprem 
și sigilul comitatului. F a z e k a s a re
fuzat să dea cheile și sigilul. Atunci la 
porunca contelui Laszberg gendarmii 
au deschis cu forța localitățile de fișpan 
azistând 12 gendarmi cu baioneta pe 
pușcă. Public imenz s’a adunat în acest 
batjocurit cu epitete de «mizerabil, 
trădător!» ba se susține, că 2 oameni 
l-au scuipat chiar. înainte de a începe 
soldatul lăcătar, chemat anume, să 
descuie ușa, oficiantul comitatens Paul 
Gulner s’a postat cu 2 panduri îna
intea ușei, voind să împedece operația, 
țeală ca măgarul veeinului, care a 
murit noaptea trecută; a sbierat puțin 
cam cât domnul avueat și pe urmă a 
tăcut pentru totdeauna.

Președintele, [a parte] Această ședință 
va rămânea amintire în arhive. [Tare] 
Dl Lăcomescu are cuvântul.

Mama Uța... Să te ferească Dumne
zeu să cazi în mânile lui. Vai, Iencuțule !

Lăcomescu. [cu îngâmfare] Pentru a 
satisface liniștea publică, proprietatea 
și higiena, dobitoacele trebuesc înlătu
rate din casele locuite de oameni... De 
altfel sunt locuri speciale pentru a le 
ținea și nu trebue să le ținem pe lângă 
noi sub nici un cuvânt. Pe urmă acest 
iepure are idei cam lupave, care nu 
sunt naturale: pălăria asta este vic
tima sa acum; mai târziu va fi o ro
chie și așa mai departe. Unde vom 
ajunge dacă toți iepurii s’ar aruncă 
asupra veștmintelor femeiești și le-ar 
strică? [cu îngâmfare] Ce nenorocire 
pentru societate!

Mama Uța... Bagă de seamă dom
nule procoror, începuși șî dumneata 
să răgești ca măgarul vecinului, știi, 
ăla care a dat ortu popii noaptea tre
cută.

Președintele. Făceți-o să tacă.
Lăcomescu. Iepurele este un animal 

urât și fără valoare; este un rozător 
cu urechi lungi de asin. Au uitat să-i 
pue scufița pe cap când eră mic... 
[râsete].

Lăcomescu. [continuând] Deci nici un 
iepure în casă, nici sub acoperiș, nici 
în pimniță, nici pe genunchii cucoane
lor; cer să fie spânzurat imediat și în 
urmă împănat și fript la frigare!...

Mama Uța. [ridicându-se cu mânie:] 
Da colțat ai mai fost domnule 

procoror! Ți-ar plăceă să mănânci ie
pure fript ? D’apoi ai uitat că am doi

Procesul pentru broșura Zeysig
Vineri s’a început la Budapesta 

înaintea curții cu jurați pertractarea 
—---- tfngaj a '■iai/lSXAUirU
Iernii» apărută în tipografia Wertheim 
din Berlin și iscălită cu pseudonimu 
Iuliu Zeysig. S’a constatat, că au
torul broșurei e jurnalistul maghiar 
Arpad Zigâny, ear traducătorii ei în 
limba germană Iosif Denes și Alex. 
B a n e t h. Contra acestor trei procu- 
pumni, cu care am mai rupt măselele 
șî la alții ? ! [râsete].

Președintele. Să vorbească domnu 
Fărdecioc.

Advocatul Fărdecioc. Acest iepuraș, așa 
de neomenește acuzat, este cel mai 
bun animal din lume. Blândețea sa, 
aerul seu liniștit ne arată îndestul că 
nu poate avea răutate într’însul, nici 
sentimente de răsbunare. El are o 
privire de înger, deci este exclusă pa
tima și crima. Cine l-ar putea acuză 
de tâlhărie? El se trântește la picioa
rele... [căutând cuvântul] doicei sale, 
pentru a-i probă dragostea sa filială’ 
[râsete].

Mama Uța. Așâ mai înțeleg șî eu! 
Acest domn avueat n’are răcnetul mă
garului.

Președintele. Tăcere.
Advocatul Fărdecioc. Dimineața își fri

zează mustața, mănâncă ca un om din 
societate, nu fumează. Deci ce îi re
proșați? Dar șî mie mi-ar fi venit să 
mănânc din această pălărie încărcată 
cu iarbă verde! Cum voiți ca un ie
pure să reziste la așâ ispită? Oh! 
ispita este un lucru teribil, pe care o 
întâlnim în calea noastră ca pietrișul 
pe drumul mare și ne face să ne îm
piedecăm și adesea să cădem într’însa. 
Câte nasuri rupte din cauza unei pie
tricele rău pusă. Câți oameni, fără a 
mai numără pe acest iepure, cad în 
ispită! în sfârșit acest iepure este plin 
de politețe, are maniere foarte frumoase; 
îți întinde laba ca un câne, face fru
mos cu o bucată de zahăr pe nas și 
face bezele cocoanelor. Un astfel de 
iepure trebue osândit la moarte? Nu 
este el destinat a trece la posteritate? 
Să moară sărmanul iepuraș ? Cred că 
în virtutea circonstanțelor ce am adus 
sus numitul poate reclamă o pedeapsă 
mai mică decât moartea și frigerea!

dar a fost delăturat de acolo cu forța, 
în astfel de mod și-a ocupat oficiul 
■‘ișpanul substitut Laszberg.

La ordinul ministrului Kristdffy 
a mers la ora 1 căpitanul suprem de 
joliție Rudnay, însoțit de polițiști 
călări și pedestri, la casa comitatului 
și a dizolvat cu forța brahială «comi
tetul de 65 al comitatului, care țineă 
chiar atunci ședință în o sală a comita
tului. Membrii acestui «comitet de bună
stare» coaliționist au fost dați afară 
cu forța. Dep. Pozsgay, care a in
sultat cu cele mai aspre vorbe pe că
pitanul de poliție, a căpătat șî pumni 
sdraveni dela polițiști când l-au aruncat 
afară din curtea comitatului. între cei 
scoși cu forța din șalele comitatului au 
fost șl baronul Des. Pronay membru 
în Casa Magnaților, fostul secretar de 
stat Gulner și alții. într’un târziu 
s’a făcut liniște.

S’a pornit cercetare. Oficiantul co
mitatens Martin Kohâry, care a arun
cat cu petri asupra polițiștilor și — 
precum se afirmă — a scuipat pe 
fișpan în față, a fost arestat.

în urma purtării sale «violente» 
dela comitat, căpitanul suprem de po
liție Rudnay a fost exchis din sinul 
membrilor «casinei regnicolare», pe 
motiv că Rudnay a vătămat șî cele 
mai elementare recerințe ale bunei cu
viințe sociale. Rudnay a provocat la 
duel pe Paul Szontagh, care a pre
zidat conferența de exchidere din ca- 
sină a lui Rudnay, precum șî pe de
putății Emil Nagy și Eugen Asbdth.

Dieta în permanență.
în cercurile deputaților coaliționiști 

se face propagandă pentru ideia ca 
dieta la 19 Decembrie să nu ia la cuno
ștință o nouă amânare și și după amânare 
să remână laolaltă, respective să cedeze 
numai forței.

rorul a ridicat acuză pentru provocare 
la complot de înaltă trădare 
și pentru ofenză la adresa Maj. 
Sale.

Autorul broșurei Arpad Zigâny 
e om de 41 ani, însurat și tată a 3 * 
copii. De profesie e scriitor și are 
diplomă de profesor de școale medte 
câștigată la universitatea din Milan*»®' 
Acum 16 ani a fost pedepsit în Fiumt 
pentru furt la 2 ani temniță.

Acuzatul prim Zigâny declară că 
el este autorul broșurei, dar nu se 
simte vinovat. Manuscriptul maghiar 
al broșurei l-a ars îndată ce a apărut 
broșura tradusă în nemțește. Declară 
că la scrierea broșurei a fost condus 
de intențiuni patriotice și s’a hotărît 
la aceasta din inițiativă proprie, fiind 
pe părere, că o astfel de broșură, dacă 
vine dela Berlin, va îndemnă cercurile 
vieneze să facă concesiuni Maghiarilor 
în actuala eriză.

Acuzatul povestește, că întâlnin- 
du-se în cafenea cu advocatul Dr. 
Eleiner Ha lm ai și jurnalistul Iosif I 
F eke te au discutat despre situația I 
politică. în decursul discuției au ajuns I 
la ideia, că mai bine ar fi dacă ar veni I 
ăohenxollernii în Ungaria ca să rezolve I 
criza. Halmai a crezut de bine ca I 
Zigâny să scrie în privința aceasta o J 
broșură și s’o tipărească la Berlin. A^ 
doua zi broșura a fost dejâ gata și I 
Denes și Baneth au tradus-o apoi în I 
nemțește. Exemplare din broșură s’au I 
trimis la politiciani, la ziare, la Viena I 
și la prințul german Eitel Friț.

Zigâny a știut, că în 18 August se 
ține un consiliu familiar al familiei dom
nitoare, în care ar fi fost să se ia o 
deciziune asupra crizei ungare și de 
aceea s’a grăbit ca broșura să apară 
înainte de acest termin pentru a exer
cită presiune asupra Coroanei.

După Zigâny a fost ascultat B a- 
neth. Dânsul a mărturisit, că a cola- | 
borat la edarea broșurei pentru a 
influințâ rezolvarea crizei în mod fa
vorabil pentru Maghiari.

Al treilea acuzat Denes a mărtu
risit că n’a știut nimic despre această 
broșură și că peste tot a cetit și tradus 
în nemțește numai primele 3 sau 4

în ședința de după ameazi acu-^ 
zațul Zigâny neagă rezolut că ar fi* 
spus vreodată cuiva că a scris broșura 
la ordinul lui Bânffy.

Acuzatul Dânes, întrebat de pro
curorul, mai spune că broșura a fost 
colportată pe stradele Berlinului pe

Mama Uța. Iată unul care știe să 
vorbească; nici nu scuipă, nici nu’și 
suflă nasu, nici nu’și șterge nădușelile.

(Membrii Tribunalului ies).
Mama Uța. (ridicându-se) Voesc să 

mă duc să iau de mână pe acest ad- 
vucat.

Jandarmii, (oprind’o) Stai jos!
Mama Uța. Iar! ce n’am mai isprăvit ? 
Un jandarm. Așteaptă sentința.
Mama Uța. (se așează) Sentința ! ce 

o mai fi șî aia? o fi iar un advueat!...
Un aprod. Tăcere !
Mama Uța. (ridicându-se) Ce mă tot 

privești Clarinete? Am spus adevărul, 
știi bine, și de adevăr roșește obrazul 
ca șî cum l’aș pălmuî.

(Tribunalul întră).
Mama Uța. (ridicându-se) De data^ 

asta putem plecă.
Președintele. Așteaptă sentința! (ce

tind) Iepurașul Iencuțu aici prezinte, 
copil adoptiv al văduvei Găinescu zisă 
șî Mama Uța...

Mama Uța. Așâ este, de data asta 
nu vă înșelați.

Președintele, (continuând)... Acuzat de 
mai multe pungășii și delicte, între cari 
șî de acela de a fi desonorat o pălărie, 
rupându-i cea mai frumoasă jumătate.

Mama Uța. Șî bunul Dumnezeu a 
uat o jumătate din tatăl nostru Adam 
jentru a face pe mama noastră Eva.

Președintele, (forțându-se a-și țineă 
visul continuă)... este condamnat pentru 
sus zisa cauză...

Mama Uța. (cătră Iencuțul strângân- 
du-1 în brațe) Astupă-ți urechile, bunul A 
meu amic, ca să nu auzi minciunile lor...

Președintele, (continuând) este con
damnat să (oprindu-se un moment) să 
mănânce șî restul pălăriei!...

Zi. Ni.



Pagina 3.
lângă strigătele: «Revoluție în Ungaria! 
Un rege ungar din familia Hohenzollern!»

Se începe ascultarea martorilor. 
Primul martor, jurnalistul Iosif F e k e t e 
spune, că Zigâny i-a vorbit lui despre 
o broșură, pe care o redactează la 
ordinul lui Bănffy. E vorba de în
temeierea unei dinastii naționale din 
casa Hohenzollern. Despre cuprinsul 
broșurei el (Fekete) a făcut raport și 
miniștrilor FejervâryșiKristoffy.

Au mai fost ascultați ca martori 
directorul societății tipografice c Athe
naeum» din Budapesta Felix Schwarz, 
inspectorul de poliție Fr. Decs y și 
jurnalistul Ladislau Lakatos etc. Toți 
au auzit dela Fekete sau Zigâny, 
că broșura a apărut din ordinul lui 
Bănffy. Toți martorii au depus jură
mânt pe fasiunile lor.

întră apoi în sală fostul ministru- 
president baron Des. Bănffy pentru 
a fi ascultat ca martor.

Bănffy zice că n’a avut nici o 
cunoștință despre broșură, pănă ce n’a 
primit un exemplar dela Berlin. «Dacă 
a fost numit numele meu în legătură 
cu această afacere, atunci s’a întâmplat 
aceasta fără știrea mea și fără împu
ternicirea mea.» Alte 2 broșuri a scris 
Zigâny — ce e drept — la ordinul lui 
Bănffy, dar aceasta nu.

Sâmbătă înainte de ameazi 
continuat ascultarea martorilor.

După terminarea procedurei 
dovedire, s’au stabilit întrebările,
trebarea principală este: «E vinovat 
Arpad Zigâny a fi comis în acord cu 
Baneth și Denes și cu scop de înaltă 
tradare delictul de provocare directă la 
schimbarea violentă a succesiunei legale pe tron 
a statului ungar ți a legăturei existente cu 
celălalt stat al Monarhiei, întrucât broșura 
tinde într’acolo ca o parte a Monarhiei 
să ajungă sub dominațiune străină; 
da ori ba? A doua întrebare este: 
vinovat e Zigâny pentru delictul de 
laesa Majestate, comis — în calitate de 
autor — prin pasagiile încriminate ale 
broșurei; da ori ba?

A urmat discursul de acuză al pro
curorului și discursurile de apărare. 
Apărătorul lui Zigâny, Dr. B a k o n y i 
a zis între altele, că da,că asupra dinastiei, a{l&t necesară
” l±a“>judee»«>re»^ • »™iure>. urmărirea ju;
J''Lmaii “Mor
interesele dinastiei ~
‘“'in r.pH» sa aapr»^

Informatiuni.>

Congregațiune extraordinară. Sâmbătă 
2 Decembrie n. se va ținea la L u- 

goj congregațiune comitatensă extra
ordinară. La ordinea zilei este — între 
altele - raportul vicecomitelui în afa
cerea rezistenței pasive hotărite 
de congregațiunea de toamnă, apoi re- 
scriptul din 21 Oct. n. al ministrului 
president Fejervăry despre numirea 
noului guvern și curenda ministrului 
president din 23 Octombre a. c. cătră 
municipii.

Alegerile de deputați pentru congresul 
național-bisericesc al bisericei noastre ro
mâne gr. or. pe un nou period de 3 
ani vor aveâ loc în eparhia română 
a Caransebeșului Joi în 2i Novem
brie v. pentru deputății din cler și 
Duminecă în 27 Novembrie v. pentru 
deputății mireni. Scrutiniul alegerilor* 
va aveâ loc în 4 Decembrie v.

f Văd. Maria 
mutat la cele vecinice Luni în 27 Nov. 
la 1 oră p. m. în Lugoj în etate de 
70 ani. Rămășițele pământești ale 
scumpei defuncte se vor așeză spre 
vecinică odihnă mâne Mercuri, în 29 
Novembrie la 2 ore d. a. în cimiteriul 
român din Lugoj. Fie-i țărâna ușoară 
și amintirea binecuvântată ! Pe fericita 
decedată o deplâng: Elena, Cornel, 
Petru, Coriolan Jucu, ca fii, Ecaterina 
Baban, ca soră. Verghilia, Ecaterina 
m. Jurca (preot), Silvia, Livia, Andrei, 
Victor, Virgil, nepoți de soră. Luisa 
ca noră. Otilia ca nepoată. Petru și 
Maria, ca cumnați.

Alegere nouă de deputat in Cehul Sil- 
vaniei. Alegerea scandaloasă de deputat 
la Cehul-Silvaniei, unde alegătorii ro
mâni și candidatul naționalist român 
George Pop de Bâsești au fost 
atacați de mulțimea șovinistă cu un 
vandalism fără seamăn, e încă tot sub 
cercetare. Deputatul acestui cerc, ba
ronul Bornemisza — pe semne — nu 
va așteptă hotărîrea Curiei în această 
alegere, ci va depune mancbitul Hn 
tibiî cu mandatul de deputaT 
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Adunare

Bucovinei la expoziția națională jubi
lară ce se organizează pentru vara 
anului viitor la București. Dieta a 
luat în considerare urgența și a decis 
participarea Bucovinei la expoziția din 
București.

Studenții cehi și maghiari. Studenții 
maghiari au adresat deunăzi un apel 
cătră studenții cehi și poloni rugându-i 
să purceadă solidari cu studenții ma
ghiari pentru independența Ungariei, 
Poloniei și Bohemiei. Reuniunea stu- 
dențimei ceho-slave a hotărît în ultima 
ei adunare, că studențimea ceho-slavă 
nu consimte cu studenții maghiari, 
pentrucă aceștia n’au protestat contra 
procedurei șoviniste a coaliției maghiare 
și față de colegii lor de alte păreri 
dela universitatea din Budapesta s’au 
purtat necuviincios și nedemn și pen
trucă au pășit contra sufragiului uni
versal, pentru care s’a pornit acum 
luptă în toată Austria.

Ridicarea opreliștei exportului de cu
curuz din România. Guvernul român a 
ridicat opreliștea exportului de cucu
ruz, care opreliște a ținut aproape 15 
luni. De aci înainte se poate exportă 
earăși cucuruz din România. în anul 
acesta recolta cucuruzului în România 
a fost frumoasă. S’au produs 23 mili
oane hectolitri cucuruz, adecă cam 17 
milioane măji metrice. Această canti
tate nu numai că împlinește pe deplin 
toate trebuințele de cucuruz ale țerii, 
ci aduce șl un prisos 
măji metrice, care va 
străinătate.

Feciorii români merg 
cătane. La 19 Novembrie au depus ju
rământul de soldați la Timișoara 
355 feciori: voluntari pe 1 an, rezer
viști suplinitori și recruți veniți de bună 
voie la asentare. între aceștia cea mai 
mare parte sunt Români.

Omor. La 22 Novembrie călătorii 
de pe trenul ce mergea dela Lugoj 
spre Orșova au fost în apropiere de 
Caransebeș martori la o crimă fioroasă. 
Lângă linia ferată, îndată ce trenul a 
eșit din gara Caransebeș,. 2. ciobani ti. 
șnia’ucw»™’ "a căzut mort.

. * "red0‘p,ocu' 
în j torului.
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RAMURL EOTele de Zaharie Bârsan. 

Budapesta. 1906. Institutul tipografic și 
de editură .Luceafărul14, Budapesta str. 
Molnâr 10. Un volum elegant de 154 pa
gini. Prețul 2 coroane, pontru România 2 
lei 50 bani. \

VARIETĂȚI.
»

Din viața generalului Drago- 
mtroov. Acum de curând a murit la 
adânci bătrânețe cel mai iubit general 
rus, Dragomiroiv. Din viața lui se po
vestesc următoarele: Odată Dragomi- 
row a inspectat un regiment așă că a 
pus mâna pe pieptul fiecărui soldat. 
Golonelul și ofițerii priviau mirați ce 
face generalul. Dragomirow, termi
nând această inspecție migăloasă, a 
zis cătră colonel: «Mulțămesc, die co
lonel și D-voastră, domnilor. Văd că 
tractați bine cu feciorii, nici unul nu 
s’a speriat, nici unul n’a căpătat bătaie 
de inimă.» Dragomirow aveâ mare 
grije, ca ofițerii să nu păgubească era- 
riul și pe soldați. Când mergea în 
casarmă, mai întâiu întră în grajd, ca 
să vadă — ziceâ el — cine mănâncă 
ovăsul: caii sau căpitanul de companie. 
Odată zise Dragomirow: «Căpitane, 
caii D-tale sunt slabi ca scheletul! Ce 
va să zică asta?» — «Nu știu, die ge
nera], eu am făcut tot ce am putut, ca 
să delătur acest neajuns.» — «Probează 
încă un mijloc» zise Dragomirow, «dă 
cailor ovăs. Se zice că ovăsul ajută.» 
Odată s’a întâlnit Dragomirow cu un 
ofițer de cavalerie, care purtă pinteni 
nepotriviți regulamentului militar și 
erau buni numai să chinue caii înza- 
dar. — «Căpitane, zise Dragomirow, 
pintenii D-tale nu-s în regulă, pentru 
asta ai să stai 2 săptămâni închis în 
odaie.» — «Eartă-mă, die general, dar 
șî pintenii D-tale sunt contra regula
mentului», răspunse ofițerul.— «Drept 
ai, așă e. O, măgarul de mine ! Vezi, 
un măgar bătrân ca mine ar trebui să 
șeadă o lună închis în odaie pentru 
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uuroaoe. Ministry „ o„
de eurand -pr»» circulară

.1 Economica» — ° ț în cercuri cat
eroacn a . tru a face cu^°^nctive ale banc-
prezenți 3*/^^ largi semnele dmti ger_

notelor false a o0 ’Jtea stângă în-
tnană a ^an<?n®. cou «i capul de fe- 
tre cuadratul rație cirCulară. La
nie© s© afla o 
bancnota Țând la bancno-atinge cuadratul, pe cana

Jucu n. Cristurian s’a

de 6 milioane 
fi exportat în

de bună voie la

.,.u spionagiu. Matrozul lHirlap» EmericLeg Surânyi,
Proces pentru sp 9a ponak; «Pești Napi AlQ„varorszâg»

00 “|Michele Pozzi J3a’re a por-'
Pr,” ‘ înstrăinat planurtle de “g”? &£dul 
ni uni-!1 , si apoi a îugit cu s ____

vândă Austriei a I 
nat la 6 ani SI J Iu 
3000 lire pedeapsa

Revoluția ferată ’ Walk
aovastat total nnid

tului Veneția apoț 
^V^aul " 'unl ,8mnitâ 
nat la 6 ani ș .

1500 persoane
^^ali^neștejinem-- 

Uște), Dr. I°«if ^‘deputatul
Auerbach a apostrofași P că

. Lugojului I at y 0 alegatorplun at pe
acesta e aplicat sa ae unguj

eliberat numai celor_ce * te la alegeri votul 
wmn-lre^e și tojuș J uiațiunea comita-
{oa.a Romanilor, P P^ aproape ex-

I tului Caraș-Sev erii h a îndem-
o Clusiv romană- Tot Aueru^^^ 

nat pe țăranii romani 
to- -că de bună voie

—. S a primi incredere partiduluise votează deplina P„ Ucti
•°^..d‘“ud iu lupta pentru sutragiu ^
te; sT. 

h“âS«dln-Satu.mie.

junele VUM a.

JVrga, Zăvoi și <

darea și să ,Șe 
rviciul mih-

a x £ a-

Gl?" S'Si”“ ... A,, 
s»rs K'SiȘ

’ 1 calitate •

I >
I Făină
i *

| anunțe
. • • pm* IDin Bozonci ni-se corn

următoarea

Convocare.

Sabaerisii 
Decembrie n. 19°°

adunare poporala _
- —irni Almăinhu» ma-1 jjiturat la n_ DriVitor la rezi- ___în Bozovuiu,^ casanaci-1 x u 1 u i com it ^.^/reprezentanțele! ficatelor

intea sfintei Istența pa»i • .nline sî de aici m-|nyes6rc
Ordinea zilei : comunale a la oficiul reg.

t. Consmuirea 3dunănlțars de W - •»
2. Situația politic I darea statului. ftii-lmaghiare3. Sufragiul 1M5. „M,iM șl .țp.z■*»“!* ^lco. 1,1 foarte

Bozoziciu, 19 - fruntașilor curești- Buc0vina, a depus
(Urmează 35 semnături de- mareșalul țern Bucovina o
( din Bozovici și leprei /țe^d^urgență pentru participarea

fost la adunare
4

aprobă tactica

printr un
cap

țn comitatul Caraș- | sificate bate 
omunele Cireș a,
G1 i m b o c a s au
contra conclu-

casannei.Izului comit
«XSeSa transpune șj 

înainte ca șî ’ 
de <

nou •
0. • prima .

II • •
brună IV •

O uervLcv- - decorație |1 Orez . • • ’
>• banr;' '• ' 

„ este despAi’S» de caadra 
spaț gol, pr^ care se {d _ 

păt'ul pantlicei transvei^

meiești. Ochii • iar gura îi estesunt mici și somnoroș , L {algi. 
.diformată. în textul m^ag sT„rv6.
___  ’ în t sunt cuvintele «torvenyes 
nyesârcpenz > jdtanâcsos» este
erepenzt» ȘJ 1. 3>. Zero dela cifra
cuvântul «fotana° de jOs a laturei
50 d6 P,’e^rZ
& strâmb.

se vede
XrpăcaȘ • • ’ .
Mazăre • • ' .
Linte .
Fasole _• •
Mălaiu mărunt
Oprima calitate '. •

» de mijloc
Paie .

i Cărbuni de peatră . . •
Ga ? de Pețroșem .

I Oloiu de rapițâ •
Lumini de ștearina •

1 » topite .
Carne de ^tă L ealitate 
â"i|pSi». :

Sare, bucăți
, Zâhar

Vin ■ 
s?r,Lu/. ; ;



CONCURS. .
Devenind vacant stipendiul de 100 

cor. din fundațiunea «Dobâca» Asocia- 
țiunea pentru literatura română și cul
tura poporului român publică concurs 
pentru conferirea acestui stipendiu, la 
care sunt îndreptățiți a concură tineri 
români, ce frecventează vre-o școală 
din patrie, preferiți fiind — în senzul 
dispozițiunilor testamentare — tinerii 
români de pe teritorul fostului comitat 
«Dobâca».

Cererile pentru acest stipendiu au 
să se înainteze Comitetului central al 
Asociațiunii în Sibiiu (Nagyszeben) 
strada Morii Nr. 6, cel mult pănă la 
15 Decembrie a. c. prevăzute cu 
următoarele documente:

a) atestat de botez ;
b) testimoniu de pe anul 

1904/5.
c) atestat de paupertate.
Cererile intrate după 15 Decembrie 

n. a. c. nu se vor conziderâ.
Sibiiu, din ședința comitetului 

central al Asociațiunii, ținută în 10 
Novembre 1905.
Iosif S. Șuluțu Ioan I. Lăpedatu 

president. secretar substitut.

▼
A▼
A

școlar ▼
A

, ,£u$oșaua
institui de iT’i'dit și ei‘onoillii 'yyS'S'yî'ă'S 

ca societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frmctifiCcLxe

----------------------  1,500.000 Coi. ----------------------  
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotncară și pe lombard cu 8*», 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de al-- corporațiunilor cu 7—8%, primește 

depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 ” cu anunț o% .

▼
A▼
A

Darea după interese o solvește însuși institutul.

Nr. 8. (x—69) Direcțiunea. ▼

BauerI»

patentat

‘p® Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor

Șto probat și aprobat

de autoritățile publice 

se poate căpătă sj^ 

în cantități mici și mari 

la ferăria

.^xxtozx Habereiim
Mr. 1« (x-M'i
'■ Lugojul-român -------

vis-â-vis de cafeneaua »Gorso«

9891. szâm 
kig. 1905.

Lugos rend. Un. tu. polgirmesteretol.

Sfirdetmeny.
A vărosi korhâz răszăre szuk- 

sâgeltetik kettos szălessăgu kăk 
csikos vâszonbâl keszult 220 drb.

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

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

tuos și conștiențios din nou aminte on
public pravul de stins ai iui 
Bauery înainte de a se întâmplă even 
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficac 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

'it
în Ungaria de sud cel mai mare și mai complet 

depozit de fabrică pentru
OpM •7--' 1
| Mîotiile și mașini de cusut 

s°iid! Mare depozit de tot soiul 
Jl^tobile tapetate, de fier și lemn, 

g _ Ate"«-nnpHu _ _
A T**Ue0U COmn! o*'
Arangeameote de birouri v l P/°Z‘ ~------ --------

» -Pu, tacuri, ^'^^^Urucioarede 

Mare dep0zitb'°,01ete 9i °“'S<-re'

Oalit^im rantie “XI dl jo™VeCea ““">“"4 

j Mmer™V8',b^ei?^n.nder, J 

i-A- i\7MIleîDratec™bue- 
’^-pentru reparatori im^2Pl lU ‘ 
is"®1 cel ®al “tal si solid.

a

Arangeamente de bi

flgyelem- „en

hd 22T8O“’ 1906 6V' “«'’’“fier

MaISovszky s k
P. P. 39 (3-2) Poigarmester.

Deoarece voesc a plantă

Vie americană 
în teritoriul meu JdiOa z~ 

<^evwio) 
W una sau două familii “Wj

cari pri- 
'a> presădirea, 

’arte.
locuință 

în parte, 
toate re- 
se cere, 
din vie 

ce 
pro- 

" în parte 
cu trăsura

°U ajutor din fami|iele , 
“P la toate, oltoirea.

e7 ,9i ’«a „lai dep 
t,„.ACee capătă
«■atu, pamant foarte bun ,, 
trăgători, cai sau boi, ou 
«-tele do economie ce 
^a? 6 a°eea Pontul
gratis cu nJanto Poate oauz4P “X ”eV,no™te 

duoe rod. Capătă t7
Pădure a le trage r : 

dânșii a plantă loc pentru
Plăti mie,V dârei °U 
“aaoăpetimp d.»* 
instructus c« 1 ’ fundusPnetarutaiT1^681.6 *'. P™’ 

numai cu voința " îusehimbă 
M»n.briOXPX7e?ra,ni- 

PO‘ fi Români 8au ^- anunfă

Lazar Lung-u, 
Nr. 222 (3—2) 10&ra ^araș-Severin)

benet 
albe:

Constantin 3gnea

^-•1 început piaX;l meilieniâ în Lugoj

, O‘“" 'k .....>  ..« » 2—4 . ,

r»t. ”p«"

etc.

Nr- 121 (x-43.)

> gar-

Pun în vânzare
Mușcatelor negru ’ PrecuiD

» alb
c , ” roșuCeas ă roșie și roza
Ceaslă albă în 5 colori

de —

Lârnpăti, fiirmint i
™jiță, dincă și ezerio’ • ** meZes’ «rdei 
de oltoi. ? ’ aoe*fea cu 80 fl. mai
că vitS del'a PTOPrieUri de vii

numite, și cei 8,lnfc Cft,° mai re.
astfel de soiuri binm^ V' pl?ntâ via °u 
adreseze cu încredere îl se

Kovacevici George 
notar comunal în 

e«™. Arad) MinaB.
R<*d. (x—12)

4 - ►ti
i

11 ■

WicoJae Caprariu,
*b’O',e“ al ,coalei sgro_
< nomme dela Lugoj

sa fie

—a r e

►►► ► ►►► ► ►
- Visag, nr. casei 215__ ►

!,◄ P- “•Duleo.(e.0m,.s.v„in) ►

I ! ===:::=::==========Z====

'S &*""«««»£
-----—^LCo/oman Nemes.

A ** adresă la_• __

Nmolae Căprariu

■JL


