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Lugoj, 24 Novembrie (7 Dec.) 1905.
Din mai multe părți ale comi

tatului ne sosește întrebarea, că 
acum după al doilea concluz al 
congregațiunei. privitor la rezi
stența municipală, ce se va în
tâmplă ?!

Răspunsul este de tot simplu: 
Nimic deosebit!

Toată comedia e inscenatâ nu
mai pentru ochii lumei, ca «să se sal
veze bunul nume patriotic 
al comitatului», cum se zice în lim- 
bagiul cercurilor oficiale, ori mai 
vulgar zis: să se sature și capra 
și să rămână și curechiul neatins.

Legea municipală prevede ca
zul denegării executării unei ordo
nanțe din partea municipiului, dacă 
acesta consideră ordonanța ca ne
legală. Dar tot legea municipală 
dă și ministrului dreptul de a des
ființa concluzul privitor la o ase
menea denegare. Municipiul poate 
reveni asupra chestiunei și denegâ 
de nou executarea, dar după a 
treia desființare din partea mini
strului este dator municipiul a se 
supune ordonanței ministeriale.

Toată «rezistența» comitatului 
Caraș-Severin s’a pus la adăpostul 
literilor acestei legi. Și după în
curcăturile ivite este mai pe sus 
de ori-ce îndoială, că conducătorii 
oficiali ai rezistenței dela noi n u 
au de gânda depăși limitele 
trase de litera legii.

Concluzul de Sâmbătă se mișcă 
încă în cadrele legii municipale. Și 
nu încape îndoială, că ministrul 
Kristbffy — dacă va mai fi mi
nistru pe când va sosi la dânsul 
concluzul congregațiunei — nu va 
întârziă a desființă și acest con
cluz.

SASUBRINA.
— Schiță —

de Maxim Gorki.
— Specimen din volumul „Nuvele." Traduse de

Horia Petra Petrescu. ~

(Urmare și fine.)

Risul le luă răsufletul și-i zugrumă : 
le îndoia piepturile, răsună zgomot 
mare prin aier — puternic și fără de 
griji, luând întinderi tot mai mari, pre- 
făcându-se aproape în isterie. Fețe cu
prinse de ris, îmbrobodite în cârpe, 
priviau din ferestrile apartamentului 
pentru femei înspre curte. îngrijitorul, 
care se răzimâ de zid, și care-și în
tindea pântecele înainte, se prinse cu 
mânile de pântece și izbucni într’un 
ris zgomotos, sugrumător.

Oamenii se resfirară rizând în 
toate părțile. Sasubrina jucă făcând 
cu picioarele figuri ciudate, când să
rind în sus, când ghemuindu-se jos și 
cântă:

«Pe dos e lumea — stai să zici!
O sură mamă de pisici, 
Iar fiu-său e verde-acum 
Priviți-1, se ’ncovrigă ’n drum !»

Prin aceasta s'a ajuns limitea ex
tremă admisă de litera legii,căci după 
această a treia desființare nu-i ră
mâne comitatului oficial alta de 
făcut decât: sau să respecteze litera 
legii și să se supună sau si se re
volte ftțiș depășind linia demarca
toare trași de lege.

In privința aceasta eariși uu 
mai încape îndoială, că cercurile 
oficiale ale comitatului, în al căror 
sin s’a zămislit întreaga comedie 
de rezistență, vor alege prima al
ternativă. Vor declară, că conced 
«forței» și se conformează ordo
nanței ministeriale.

Ajungând la acest sfârșit, își 
pot pune și cercurile noastre ofi
ciale celebra îutrebaie a Șvabului 
din povestea cu broasca mâncată 
în companie.

Adecă nu ! De acum ni-se spune 
doar deja în coloanele foilor amice 
actualelor cercuri oficiale, că prin 
«atâta» s’au satisfăcut datori oțele 
impuse în actuala criză de «patrio
tism» și s’a păstrat «bunul nume 
patriotic» al comitatului.

Al naibei de lax concept este 
în gura acestor oameni patrio
tismul !

Toată lumea știe că patriotis
mul își are rădăcinele în popor și 
se cultivă de jos în sus! Așă este 
asta pretutindeni unde își dau seamă 
oamenii de ceeace este patriotismul 
genuin, raportul mistic dintre popor 
și glia din care a resărit.

Indivizi singuratici pot fi ne
patriotici și chiar trădători de pa
trie, dar popoare întregi niciodată! 
Patriotismul este doar o notă di
stinctivă a conceptului de popor. 
Fără patriotism nu există popor, 
căci nu exista acea legătură ideală.

«Destul, destul, să te ia dracul!» 
strigă, gemând, cel cu barba roșie.

Dar Sasubrina de^rbiă acum își 
luase vânt. Jur împrejurul lui răsuna 
risul nebun al oamenilor și el știă, că 
el e singur cauza că rid așa. în fiecare 
gest, în fiecare grimasă a feței sale de 
Vasilică se arătă evident simțământul 
acesta și întreg corpul i-se cutremură 
în voluptatea acestui triumf. Țineă 
pisica deja de-asupra capului și juca 
fără să obosească, scuturând văpseală 
netrebuincioasă de pe blana pisicei, 
extaziat ca un artist, care este conștiu 
de învingerea sa asupra mulțimii, în 
timp ce improviză mai departe.

«Fraților, voi, plini de har, 
Ian priviți în călindar, 
Pisicii numele-ți află, 
Căci altfel n’am numi-o așa !»

în jurul mulțimii de-arestați cu
prinși de-o veselie nebună rideau toate: 
soarele rideâ pe obloanele ferestrilor 
prinse în fiere, cerul albastru rideă 
de-asupra curții temniții și par’că rideau 
șî zidurile vechi, murdare, cum zim- 
bește o ființă care trebue să-și poto
lească veselia în sine, ca să nu o stă
pânească cu desăvârșire. După gratiile 
de fier ale apartamentului de femei 
priviau capetele femeilor în curte; 
rideau șî ele, și dinții lor luciau în 
soare. Totul — de jur împrejur — eră 
ca preschimbat, își zvârlise monotonia 
întunecată, care te face atât de plin 
de teamă și de făr’ de voie — își luă 

care să facă din mulțimea indivizi
lor o unitate de ordine mai înaltă.

Aceste sunt adevăruri recunos
cute de toată lumea. Numai la noi 
nu! Numai la noi stau lucrurile 
anapoda!

La noi este considerată popula- 
țiunea ca nepatriotică și prin ur
mare se simte chemat aparatul ofi
cial comitatenz, ca prin acte con
trare sentimentelor adevărate ale 
populațiunei să «salveze» — vezi 
Doamne — bunul nume «patriotic» 
al comitatului.

Asta nu înseamnă mai puțin, 
decât că în acest comitat se cultiva 
patriotismul în cercurile oficiale ale 
aparatului administrativ și nu în 
sinul poporului.

Și din teza aceasta vedem cum 
mai trag aceleași cercuri încă o 
concluzie, deamnă de modul lor șu- 
chiat de cugetare.

Fiind prin urmare vatra adevă
ratului patriotism aici nu poporul, 
ci corpul funcționarilor, este un po
stulat al patriotismului, ca în acest 
comitat să se afirme voința corpu
lui funcționarilor și nu voința popo
rului, ori mai scurt zis: aici voin
ța f un cți on ar i 1 or are să sub- 
stitue voința poporului!

Dar după-ce corpul funcționa
rilor numai în cazul când pentru 
toate eventualitățile are guvernul 
la spatele seu, poate să-și impună 
cu succes voința sa — care însă nu 
este voința sa, ci voința guver
nului — este earăși firesc că acest 
corp de funcționari numai așă își 
poate împlini datorințele «patrio
tice» dacă se razimă pe guvern 
contra poporului.

Pe baza acestui rezonament — 
negreșit logic în feliul seu — cetim 
viață nouă, străbătut de risul ăsta 
curățitor, care — asemenea soarelui — 
silește chiar șî ’murdăria să fie mai 
cinstită.

Dupăce Sasubrina puse pisica cea 
verde pe iarba ce încolțiâ printre petri
— dând curții o înfățoșare mai variată
— își urmă jocul de selbatic, plin de 
sudori, iritat și fără de răsuflet.

Dar risul se stinse deja. Fusese 
prea-prea și obosise pe oameni. Unul 
și altul mai rideâ din când în când 
histeric, pe înfundate, alții mai rideau, 
dar cu mari pauze... în sfârșit veniră 
momente când tăceau cu toții, afară 
de Sasubrina, care cântă și jucă, și 
afară de pisica, care se târăiâ pe iarbă 
și mieună încet și tânguitor. Mai că 
nu se deosebiâ în privința culorii de 
iarbă și — poate că o orbia culoarea 
și-i opriâ mișcările — se țâră cu capul 
mare, cleios-lins, cu piciorușele tremu- 
rânde, rămase lungită, ca cleită de 
iarbă și mieună într’una ...

«Fraților, veniți, dați zor, 
Să-mi vedeți cotoiu ’n zbor 
Și pisica roșie-odată 
Cum stă ca curca plouată...» 

comentă Sasubrina mișcările pisicei.
«Uite, câne, ce-ai isprăvit!» zise 

flăcăul roșcovan. Publicul își privi 
artistul cu ochi sătui peste măsură.

«Cum se miaună!» zise prizonierul 
schilod, arătând cu capul pisica și 
privi la camarazii săi. Ei tăceau și 
urmăriau mișcările animalului. 

acum, că deși «elemeutele patrio
tice» ale acestui comitat nu con
simt cu actualul guvern pe care îl 
consideră de nelegal, usurpator și 
Dumnezeu mai știe ce, totuși aceste 
«elemente» trebue negreșit să se 
pună în serviciul . . . guver
nului la alegeri — ori-ciue ar 
fi acel guvern — căci numai așă 
își pot împlini «datorințele pa
triotice» față de populațiune, cari 
datoriuțe în cazul prezent nu con
clud la altceva, decât la directa 
înăbușire a voinței poporu- 
lu i.

S’a scris lămurit negru pe alb, 
că în acest comitat nu este teren 
de luptă pentru partidele maghiare 
între sine, ci numai teren de luptă 
între partidul maghiar și națio- 
n a 1 i t ă ț i, ear acest partid maghiar 
nu poate fi altul, decât partidul 
guvernului după vremuri.

Dacă mâne-poimâne vom fi che
mați la urnă, ca să ne dăm votul 
și va voi ironia sorții ca tot «nele
giuitul» de baron Fejervăry să de
țină frâuele guvernului, vom aveă 
în fața noastră întregul aparat ofi
cial, care din considerante «patrio
tice» va face cunoscutele trebșoare 
ale acestui guvern — de prezent 
considerat ca «nepatriotic» — nu
mai și numai pentru a împiedecă 
manifestarea și validitarea consti
tuțională a voinței adevărate a po
pulațiunei acestui comitat, căci 
voința acestei populațiuni este «ne
patriotică».

Și bine înțeles, toate aceste nu 
sunt bănueli din partea noastră, 
ci sunt spuse și scrise negru pe 
alb de cei-ce se consideră epitropii 
«patriotismului» în acest comitat.

De aceea fie liniștiți cei-ce ne
«O să rămână cât trăiește verde? 

întrebă tinărul.
— Cât o să mai trăiască? zise un 

om înalt, cu părul sur, ghemuindu-se 
lângă pisicuță. Se va usca în soare, 
părul i-se va lipî deolaltă și creapă...»

Pisicuță mieună sfâșietor, schim
bând dintr’odată dispoziția dintre pri- 
sonieri.

«Moare? întrebă tinărul.
— Dar, dacă am spăla-o?»
Nimenea nu-i răspunse. Golomoțul 

mic, verde se chinuiă la picioarele 
oamenilor ăstora sălbateci și-i plângeai 
de milă cum nu-și poate ajută de loc.

«Pfui! Sunt ca ... !» strigă Sasu
brina trântindu-se la pământ. Dar nici 
nu l-au luat în samă.

Tinărul se apropie de pisicuță și-o 
luă în mână, dar o puse îndată jos 
și zise:

«E plină de căldură ...»
Apoi se uită la camarazi și le zise 

plin de milă :
«E rău cu pisicuță ! Și noi nu vom 

mai aveă pisicuță! Pentruce ați omorît 
pisica ?» . . .

— Ei, se va face iară bine,» zise 
roșcovanul.

Ființa verde, schilodită, se mai țâră 
pe iarbă, douăzeci de părechi de ochi 
o urmăriau și pe nici o față nu mai 
eră nici chiar umbra unui suris. Toți 
erau întunecați, toți tăceau și toți se 
făcură dintr’odată așâ de triști ca șl
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fintreabă, că ce va urmă la noi după 
recentul concluz al congregațiunei. 
D-nii notareși — cari au «abțugu- 
luit» acum guvernul — nu vor 
aruncă cu câlimare și oauă clocite 
îu fișpan, ci — ca și în trecut — 
vor căută să mâne alegătorii ca 
ciurda de boi în . . tabăra guvernu
lui «abțuguluit».

Durere, așă este moralul oficial 
la noi!

------------------------ «3XDK5®*----------------------------

Coaliția cătră Europa. în ședința de 
Marți a decis dirigența coaliției opozi
ționale a lansă un manifest (redactat 
de V. Vâzsonyi) cătră țeară și un me
morand cătră Europa, redactat de 
contele Apponyi. Hm! Dacă am face 
noi aceasta ne-ar stigmatiza de trădă
tori și ne-ar înfundă în pușcării. Fă- 
cându-o însă coaliția este act de înalt 
«patriotism».

Conferența comitetului coaliției. Co
mitetul coaliției a ținut Luni conferență 
la locuința lui Kossuth, care a durat 
peste 3 ore. Despre rezultat s’a dat 
numai următorul comunicat oficial scurt: 
«Comitetul executiv s’a ocupat cu che
stiunea atentatului îndreptat con
tra libertății de presă și va con
tinuă desbaterea mâne la 4 ore d. m.» 
Conform unor informațiuni private co
mitetul coaliției s’a ocupat șî cu che
stiunea sufragiului universal și 
cu chemarea rezerviștilor. Tot
odată a decis unanim publicarea a 2 
manifeste, unul cătră «națiune» și 
altul cătră Europa.

Oficianții comitatului Pesta se supun. 
Fișpanul comitatului Pesta contele 
Laszberg a chemat pe oficianții co- 
mitatenși la sine și foarte mulți s’au 
șl prezentat Marți înaintea lui. Fișpanul 
le-a mulțămit și le-a prezentat pe pro- 
tonotarul Romer, de care au să as
culte. Le-a mai spus, că îndată își vor 
primi salariile. Acei oficianți, cari nu 
s’au prezentat înaintea fișpanului, vor 
fi suspendați, eventual amovați defi
nitiv.

Instalația de fișpan dela Cașovia. 
Pe Luni a fost conchemată la Cașovia 
congregația comitatensă a comitatului 
Abauj-Torna, în care contele Pon- 
grâcz aveă să depună jurământul 
de fișpan. Dimineața la orele 1,6 165 
gendarmi au ocupat curtea și treptele 
palatului comitatens, pe urmă un sol
dat lăcătar a smuls pecetul de pe ușa 
salei de adunare și a descuiat ușa. 
Fișpanul Pongrăcz a depus apoi jură
mântul în prezența unui singur membru al 
comitetului municipal. Mai eră de față la 
actul instalării numai primpretorele 
onorar Schmidt, pe care fișpanul 
Pongrăcz l-a numit îndată protonotar 
pisicuța, cu care par’că împărțiau su
ferința și simțiau laolaltă durerea.

«își va veni iarăși în fire, zise 
tinărul batjocorind, ridicând glasul.

— Și încă ce ? ... Pe pisica asta ... 
toți am avut-o dragă... Pentruce o 
chinuiți? Mai bine omorîți-o...

— Și cine-i de vină? strigă are
statul roșcovan plin de mânie. Ăsta-i 
vina, dracul ăsta!

— Ei, zise Sasubrina voind să-i 
domolească, toți laolaltă am voit-o !»

Și începu să se ghemuiască ca 
de frig.

«Toți laolaltă ! îl maimuțări tinărul...
— încă șî asta! Singur tu ești 

vinovat... da tu!
— A, vițelule, nu mugi», îi dădu 

sfatul Sasubrina gata de împăcare.
Bătrânul, cu părul sur, luă pisica 

în mâni, o cercetă cu deamăruntul 
și zise:

«Dacă am scălda-o în petroleu, se 
duce văpseala !

— Părerea mea e, să o apucăm 
de coadă și să o aruncăm peste zid, 
zise Sasubrina și adăogă rizând : Ăsta-i 
lucrul cel mai simplu !...

— Așa-a ? răcni roșcovanul. Și dacă 
ți-ași face asta ție? Vreai?

— Tartore!» strigă tinărul, smulse 
pisica din inânile bătrânului și alergă 
p’acî încolo. Bătrânul și încă vre-o 
câțiva se luară după el.

Sasubrina rămase singur în mij
locul unor oameni, cari îl priviau cu 

onorar și l-a încredințat cu redigiarea 
protocolului.

Fișpanul Pongrăcz a primit împu
ternicire dela ministru să ia dispoziții 
excepționale față de oficianții co
mitatului, deoarece aceștia au refuzat 
executarea ordonanțelor ministrului de 
interne.

£a Gravita !
Dela un fruntaș din Oravița primim urmă

torul comunicat:

Toți Românii vor aveă prilejul a 
se bucură de marea adunare de popor, 
ce se va țineă la 10 Decembrie c. n. 
în Oravița. Sosirea la gară este fixată 
la ceasul 11 din zi. Suntem mereu avi
zați despre însuflețirea fără margini, ce 
umple atmosfera din văile și câmpiile 
mărețe ale Orăviții, care pănă cătră 
țermurii Dunării are în împrejurimile 
sale cel mai select soiu de Români.

Cum se prevede va fi acolo o adu
nare poporală, cum poate nu s’a mai po
menit. Deputății vor luâ parte aproape 
complect și vor fi primiți cu cinstea 
cuvenită în mijlocul acestui popor de
ștept. Preoții vor ținea pretutindeni 
utrenia împreunată eu liturghia ca să poată 
toți participă în fruntea poporului. 
Peste tot se face pregătiri grandioase, 
cari asigură reușita splendidă a adunării, 
la care și noi la rândul nostru ne fa
cem datoria atrăgând atenția cetitorilor 
noștri. ________

Situația.
Toate semnele prevestesc, că la 

spatele actualului guvern se pregă
tește ceva pentru a da o nouă di
recție mersului lucrurilor

După multe faime despre pretinse 
propuneri de compromis, toate necon
trolabile, iese acum la suprafață pro- 
ectul de rezolvare prezentat de fostul 
ministru al financelor Ladis. L u k ă cs, 
care conclude direct la raliarea par
tidelor 67-iste sub protecțiunea par
tidului 48-istb

Marți a pertractat dl L u k ă c s 
acest proect cu Andrâssyși Ap
ponyi și apoi cu K o s s u t h și tot 
Marți după masă a prezentat Apponyi 
acest proect șpre desbatere în ședința 
dirigenței coaliției, care ține acum de 
trei zile ședințe în sala otelului dela 
băile Lukăca unde își caută de sănă
tate dl Kossuth.

Nu se știe nimic precis în public 
despre acest proect, fără atât că s e 
enumără taxativ chestiunile 
la cari se obligă kossuthiștii că 
nu vor face greutăți unui guvern eșit 
din sinul proectatei coaliții 67-iste, 
chemat a restabili ordinea și funcțio- 
ochi întunecați, răutăcioși. Ca și când 
ar așteptă ceva dela dânsul.

«N'am fost eu singur fraților! zise 
Sasubrina tânguindu-se.

— Ține-ți gura! strigă roșcovanul, 
uităndu-se jur împrejur prin curte. 
N’ai fost singur! Și cine a mai fost?

— Noi cu toții! strigă poznașul de 
mai ’nainte.

— Una, câne!»
Roșcovanul îi dădu cu pumnul una 

în dinți. Artistul se clătină înapoi, dar 
îl opri o lovitură în ceafă.

«Fraților...» se rugă el plin de 
groază. Dar frații au băgat de samă, 
că amândoi îngrijitorii sunt departe de 
ei, încunjurară pe favoritul lor și-1 
trântiră la pământ cu câteva lovituri. 
De departe grupul des de oameni 
puteă păreă o societate, care-și petrece 
zgomotos. înconjurat și acoperit de ei, 
Sasubrina zăceă la picioarele lor. Din 
când în când răsunau țipete înfundate 
— îl loviau pe Sasubrina cu picioarele 
în coaste, fără grabă, fără mânie, aș
teptând pănă li-se dă prilejul să dea 
într’un loc potrivit în omul, care se 
zvârcoliă sub loviturile lor ca o năpârcă.

Astfel trecură trei minute. Deodată 
răsună glasul îngrijitorului:

«Hei, dracilor! Păziți-vă cojocul!» 
Arestații nu se mulțumiră încă cu 

supliciul. Se perândară dupăolaltă pe 
lângă Sasubrina și fiecare-și luâ rămas 
bun dela el cu câte o lovitură.

Dupăce se resfirară, Sasubrina ră- 

narea normală a aparatului constituți
onal în țeară.

E însă aproape de mintea omului, 
că Lukăcs nu umblă de capul seu 
cu acest proect, fără aprobare 
mai înaltă! Și atâta este destul, ca 
între eventualitățile apropiate să se 
țină seamă șî de retragerea guvernului 
Fejervăry.

De prezent petrece șeful guvernu
lui la Viena și se zice că Maj. Sa i-a 
acordat plină putere de a face șî «cu 
forța» ordine în țeară. De altă parte 
însă se consideră rolul lui Fejărvâry 
pe sfârșite.

Dar pe sfârșite este șî rolul actua
lei coaliții. Articolii ultimi ai lui Kos
suth au produs senzație penibilă și 
divergențele privitoare la votul univer
sal devin tot mai ascuțite.

E mare divergența de păreri șî 
privitor la atitudinea de urmat dacă la 
19 Decembrie se va ajurnă de nou dieta 
prin autograf regal. Cei mai radicali, 
Barabăs și Poldnyi agită pentru 
nesupunere, propunând ca dieta să se 
declare în permanență, pe când mai 
ales Andrăssy reprezentă ideea că 
ar fi fatal a mai ascuțî contrastul din
tre Coroană și majoritatea dietală.

Se zice, că guvernul lui Fejâr- 
vâry așteaptă hotărîrea dirigenței coa
liției în privința aceasta și la caz că 
dirigența orimește propunerea lui Ba- 
rabâs și Poldnyi este gata a propune 
Maj. Sale dizolvarea dietei fără 
a publica deocamdată termenul ale
gerilor.

Peste toate aceste, vine ca pupăză 
pe colac, că socialiștii pregătesc o grevă 
generală a cărei declarare o fac pen- 
dentă dela atitudinea coaliției.

între astfel de împrejurări grele 
nu numai pentru guvern, ci șî pentru 
coaliție, pare a aveă mediațiu- 
nea lui Lukâcs șanse de reu
șită. Ca viitor premier al Ungariei este 
luat în conbinațiune Coloman Szell. 
Dacă reușește acest plan, apoi se ren- 
toarce criza la punctul de unde a is- 
bucnit. Semn că sub actualii conducă
tori ai țerii nu scapă criza din cercul 
vi ți at.

Apponyi despre naționalități.
în turneul ce’l face Apponyi prin 

toate părțile țerii pentru a agită mas- 
sele în favorul coaliției dietale, a ajuns 
Duminecă la Sighetul Marmației, 
unde a rostit un discurs, combătând 
guvernul, deelarându’l absolut necon
stituțional și făcând propagandă în fa
vorul coaliției opoziționale. A zis, între 
altele, Apponyi că nu se teme de 
introducerea absolutismului, 
pentrucă «amdatorința să cred 
în sfințenia jurământului r e- 
mase lungit pe pământ. Zăcea cu piep
tul în jos, umerii i-se cutremurau — 
poate că plângea — tușiă și scuipă. 
Apoi începu să se ridice dela pământ, 
cu grije, ca șî când i-ar fi frică să nu 
se sfarme; sprijinindu-se cu stânga de 
pământ, îndoi un picior și se așeză pe 
pământ, schiăunând ca un câne bolnav.

«Prefă-te numai!» strigă roșco
vanul, amenințând. Sasubrina se zvâr
coli odată și se ridică repede în sus.

Apoi se întoarse clătinându-se spre 
unul din zidurile temniței. O mână și-a 
apăsat-o pe piept, pe cealaltă și-a în
tins-o înainte. Așa se răzimă de părete 
și-și plecă capul spre pământ, stând 
în picioare. Tușiâ...

Am văzut cum cad la pământ pi
cături întunecate; se putea vedea bine 
cum apar pe fondul întunecat al zi
dului temniței și cum dispar fără de 
veste.

Și ca să nu mânjească zidirea 
statului cu sângele lui, își dedea Sa
subrina osteneală din răsputeri, să-l 
verse astfel pe pământ, ca să n’ajungă 
nici o picătură pe părete.

A fost ris din partea tuturora...
Pisica a dispărut de atunci. Și Sa

subrina n’a mai avut deatunci încolo 
să mai împartă cu nimenea atențiunea 
locuitorilor temniței.

--------- ----------------------------

gal». S’a declarat solidar cu Francisc 
Kossuth și cu articolul lui Kossuth 
din «Budapest» despre reluarea su
fragiului universal în progra
mul partidului kossuthist, dar declară 
șî aceea, că nu renunță la aspirațiu- 
nile naționale, ci «voim să eluptăm 
deodată șî sufragiul universal, șî 4
pretenziunile naționale». Apponyi com
bate știrea despre isbucnirea vreunei 
crize în sinul coaliției.

La adunare au luat parte șî mulți 
Români din Apșa etc. sub steagul lui 
Răkoczy,și Ruteni. De «dragul» acestora 
a rostit Apponyi un nou discurs, zicând 
următoarele:

«Văd adunați aici în jurul apă
rării cauzei naționale maghiare și a 
constituției pe cetățenii acestui comitat, 
fără deosebire de limbă și naționalitate. 
Văd pe lângă Maghiari de rassă pe 
bravii noștri frați ruteni, cari nu în 
zadar au fost spinarea oștirilor lui Ră- 
koczy, și azi sunt aici la chemarea li
bertății maghiare, ca în lupta noastră 
constituțională să fie cu noi, și văd 
steagul străbun al lui Râkoczy în mâna 
unui frate al nostru român, văd adu- 
nându-se aici sub acest steag mulțimea 
fraților noștri români. Să le dăm mul- 
ț ă m i t ă că ne-am împărtășit de această 
priveliște, că toți cetățenii țerii, > 
— ceea-ce o dovedește venirea lor aici —, 
în sinulnațiunei maghiare uni
tare cultivă sentimentul soli
darității fără deosebire de 
limbă, religiune și rassă, în 
lupta pentru libertatea constituțională. 
N’am putut să nu dau expresie bu
curiei mele sufletești văzând aceasta, 
pentrucă în unitatea de senti
mente este puterea, care — față de 
acțiunile păcătoase cari vreau să ne 
asmuțe unul contra altuia — cu aju
torul solidarității și frățietății 
fiecărui patriot cinstit formează scutul 
de apărare, de pe care se resfrâng nu 
numai săgețile, ci șî gloanțele de tun. 
Drept au frații noștri cu buze nema
ghiare, pentrucă pentru ei g a r a n ț e 1 e 
constituționale ale libertății 
și s t a tul m a gh i a r unitar sunt 
cari le ofere lor apărare. Pe ei 
i-au folosit de multe ori contra noastră 
în zilele de doliu ale istoriei și după 
ce i-au folosit, ca pe o lămâe stoarsă, j 
i-au aruncat și i-au călcat. Am învățat 
din lecție. Națiunea maghiară va țineă 
minte cine a fost cu ea în aceste zile 
de luptă și cine a fost contra ei. Cei 
ce au fost cu noi, aibă toți parte de 
binecuvântare, fericire și de libertatea 
deplină ce o vom eluptă în curând».

După Apponyi a vorbit cătră 
Români româneșteDr. Kokenyesdy 
exprimându-și bucuria, că au venit 
ațâți Români la adunare, ca să se 
lupte sub stindardul coaliției pentru 
acea libertate, care nu face 
deosebire între naționalitate 
și națiune, care deopotrivă strânge 
la piept pe cetățenii «maghiari», ori 
care ar fi limba lor.

Conflictul româno-grec.
Un politician român despre conflict.

Dela București i-se telegrafează 
ziarului vienez «Neue Freie Presse» ou 
datul de 4 Dec. n. următoarele : V

în cercurile politice de aici se aș
teaptă cu mare interes și nerăbdare so
sirea Regelui Greciei la Viena, care va 
aveă loc mâne în 5 Dec. Se svonește că 
contele Goluchowski și-a amânat 
concediul de earnă, ca să poată conferă 
cu regele elin asupra conflictului greco- 
român. Se speră în fine, că de astă dată 
diplomația austro-ungară va reușî să 
convingă pe Regele Greciei despre p e- 
ricolul politicei cabinetului 
actual grecesc și să’l îndemne, ca 
Greciasăfacăprimulpasdeîm- 
păcarecu România.

Corespondentul Dv. a avut azi o 
convorbire cu un distins bărbat român 
de stat, care s’a exprimat astfel:

»în cercurile parlamentare române 
domnește mare nervozitate și iri- 
tație pentru durata lungă a conflictu
lui româno-grec și consternație 
pentruneconteniteleerime ale 
bandelor grecești. Lucrul a mers 
așă departe, că guvernul e strimtorat 
de parlamentarieni cu influință, ca prin 
o acțiune energică să îndemne puterile
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a face ordine în Macedonia. între 
mijloacele propuse este șl o alianță 
cu Bulgaria și procedură comună 
din partea lor în Macedonia.

«Guvernul român deocamdată nu 
reagează la strimtorarea venită din 
partea cercurilor parlamentare, pen- 
țrucă — între împrejurările politice 
prezente - apropierea României de 
Bulgaria ar produce mari greutăți la 
regularea chestiunei macedonene. Cât 
timp va rezistă guvernul la presiunea 
exercitată asupra lui, nu se poate pre
vedea, cu atât mai puțin, cu cât nu lip
sesc propuneri din partea Bul
gar i e i. La tot cazul puterile interesate 
să ia energic mijloacele de lipsă, ca 
România să nu fie silită a merge pană 
la extrem.

«Noi nu urmărim interese terito
riale, dar avem drept să pretindem, 
ca puterile să silească Grecia a impeded for
mațiunea de bande ucigătoare fi intrarea lor 
pe teritoriul turcesc. O astfel de acțiune ar 
trebui întreprinsă deodată contra Tur
ciei și Greciei. România dorește o re
zolvare simplă umană a conflictului. 
Guvernul grecesc să nu mai spriji- 
nească formația și organizația de bande, 
și dacă încetează prigonirea Macedo- 
Românilor, nu mai avem alt. motiv de 
"ceartă cu Grecia. E chiar de neprice
put, că Grecii nu cuprind situațiunea 
adevărată, căci cu cât mai multe crime 
se săvârșesc, cu atât mai cerbicoasă 
devine rezistența Macedo-Românilor și 
cu atât mai fără prospect de reușită 
devine propaganda pentru chestiunea 
elină în Macedonia».

Regele Greciei, George, a sosit 
alaltăeri la Viena.

Dl Or. Lucian Georgevici, advocat în 
Temes-Recaș, ne aduce la cunoștință, , 
că și-a deschis cancelarie advocațială | 
în Rec aș, strada principală, casa lui , 
Marschetzky.

Dl Dr. loan Vajda, advocat, ne aduce 
la cunoștință, că și-a deschis cancelarie 
advocațială, în Dej, piață (fdtăr) nr. 13. 
casa proprie.

Alegerile pentru congresul național bi
sericesc. în dieceza Aradului au fost 
aleși deputați mireni pentru congresul I 
național bisericesc următorii dni: Dr. 
Iosif Gallu (în cercul Chiseteu), Dr. 
Emanuil Ungurianu (Vinga), Virgil 
Thomici (Birchiș), Vasile Goldiș (Bu- 
teni), Dr. Nestor Oprean (Banat-Com- 
loș), Dr. Nicolae Oncu (Giula), Dr. loan 
Suciu (Radna). Mihaiu Veliciu (Chiși- 
neu), Dr. V. Cioban (Lipova), Petru 
Truția (Halmagiu), George Feier (Ie- 
nopole), Pavel Rotariu (Timișoara), I. 
Russu-Șiriantt (Șiria), Aurel Popoviciu 
(Arad).

t Aurel P. Bota, profesor în Blaj, 
a încetat din viață Marți în 5 Dec. la 
orele 7 dim. după îndelungate sufe
rințe, împărtășit cu Sf. Taine ale mu
ribunzilor, în anul 45 al etății. înmor
mântarea adormitului în Domnul se 
face azi Joi în 7 Decembrie n. la orele 
2 d. m. în eimiterul comun din Blaj. 
Odihnească în pace!

Socialiștii contra foilor coaiiționiste din 
Budapesta. Demonstrațiuni și ciocniri. Cu
legătorii tipografi din Budapesta au 
hotărît să boycotteze șasesprezece 
foi coaiiționiste, cari sunt contra 
sufragiului universal. în urma 
acestei hotărîri Luni sara s’au adunat 
cam 800 socialiști înnaintea redacției 
ziarului socialist «Nâpszava» și au 
cântat Marseillaise, iar Bela Vă go 
le-a ținut un discurs de încurajare. 
Mulțimea s’a dus apoi Iărmuind la re
dacția «Budapesti Hirlap», unde au 
spart ferestrile, au slobozit mai multe 
focuri de revolver, au pătruns cu forța 
în tipografie și au distrus 2 mașini 
tipografice. Redactorii și personalul de 
tipografie au alungat pe oaspeții ne
chemați cu gloanțe de revolver. Venind 
in fine poliția, mulțimea s’a împrăștiat, 
dar pe urmă s’a adunat din nou și 
mergând pe bulevard au spart fere
strile la cafeneaua «New-York», la clu
bul kossuthist (Hotel Royal), la cafe
neaua «Abbazia», la ziarul «Magyar- 
orszâg» și la «Pești Hirlap». Pretutin- 
denea s’au slobozit șî focuri de revolver. 
Din fericire, nu s’au întâmplat omoruri 
și răniri mai grave. Numai un socialist, 
Eugen Premitzky, a fost rănit la 
redacția «Pești Hirlap» de un necuno
scut la barbă și gât și a fost trans
portat în spital. — Despre demonstra- 
țiunile de Luni contra presei coaiițio
niste se mai anunță următoarele: 
Culegătorii tipografiei «Globus», unde 
se tipărește șî ziarul contrar votului 
universal «Magyarorszăg», culegătorii 
au sistat lucrul. Astfel n’a putut apă
rea Luni nici o foaie care se tipărește 
în această tipografie, nici chiar cele 
guvernamentale. Cu totul 9 foi n’au 
putut apărea Luni. Socialiștii mai au 
șî alte mijloace, ca să silească foile 
coaliției a nu luă poziție contra sufra
giului universal. Culegătorii tipografi 
s’au legat reciproc, că nu vor culege 
articoli, în cari se află vr’un cuvânt 
contra votului universal. — Marți au 
ținut cam 800 culegători de litere o 
ședință, în care au hotărît continu
area grevei pănă ce primesc ga- 
ranțe, că foile coaiiționiste nu vor mai 
atacă foile socialiste și nizuințele soci
aliștilor după sufragiul universal. Dacă 
nu li-se dau aceste garanțe vor extinde 
greva asupra tuturor ziarelor 
din Budapesta. Marți dimineața soci
aliștii au distrus un car, în care erau 
mai multe sute de exemplare din «Bu
dapesti Hirlap» pentru a fi transpor
tate cu trenul. Ei au smuls exempla
rele din car, le-au risipit și rupt. Ase
menea au făcut șî cu «Pești Hirlap».

Uu principe căruia nu voesc să-i mă
rească plata. Dieta principatului german

Țurburăpile din Rusia.
Greva oficianților de posta și 

telegraf.
în urma grevei generale a ofician- 

ților de postă și telegraf s’a întrerupt 
legătura telegrafică între Peters
burg și Copenhaga și între Peters- 
burg și Berlin. Orașul Petersburg 
e acum izolat de toată lumea. Legătura 
telegrafică între Finlanda și Rusia 
e asemenea întreruptă. Expediția de 
telegrame și scrisori se săvârșește nu
mai prin curieri speciali și prin tele
graful dela căile ferate.

Veștile despre Rusia nu mai vin 
din orașe rusești, ci din Paris, Berlin, 
Stockholm, Lemberg, etc.

Vărsări de sânge.
La Kiew a avut loc în 3 Dec. 

ciocnire sângeroasă între muncitori și 
armată. Un regiment a dat 2 salve de 
pușcă asupra rebelilor. 163 oameni, 
mai ales muncitori, au rămas 
morți sau răniți pe locul luptei. Cei
lalți revoluționari au fost împresurați 
de cazaci, desarmați și închiși. Intre 
rebeli se aflau și mulți soldați.

Fugari din Kiew, sosiți la Podwo- 
loczyska, anunță, că ținându-se Vineri 
la Kiew o adunare poporală, armata a 
dat o salvă asupra poporului și a 
omorit 200 oameni.

Din toate orașele Rusiei lumea 
fuge spre graniță. îmbulzeala la gări 
e enormă. E teamă că în curând va 
isbucnî din nou greva oficianților 
de tren.

Ferberea în armată.
în Varșovia, Gradno, Oso- 

w i e c au isbucnit revolte de soldați. 
A dispărut ori-ce disciplină și superio
ritate.

La C h a r k o w s’a resculat un 
regiment de infanterie, ear recruții re
fuză a depune jurământul de credință 
față de Țar.

Revolta din Sebastopol.
în urma revoltei fioroase de ma

trozi la Sebastopol, naia de răsboiu 
«Otsakow», care a costat 7 milioane 
ruble, e total distrusă. Vasul «Potem
kin» e tare distrus. Pe acest vas au 
fost uciși 400 oameni. Naia de trans
port «Berg» s’a scufundat.

Cu totul au fost uciși la supri
marea revoltei din Sebastopol cam 
200 oameni.

Informatiuni. fost dizolvată, pentrucă a respins ce
rerea guvernului de a urcă lista civilă 
a principelui cu 32.000 mărci. Dieta a 
’ost dizolvată la ordinul principelui, 
în dieta acestui principat sunt în ma
joritate deputății socialiști.

Alegerea dela Hunedoara. Rezultatul 
alegerei de alaltăeri la Hunedoara a 
fost, că dl Dr. Victor B o n t e s c u, can
didatul naționalist român, a întrunit 
468 voturi, ear candidatul maghiar 
H o 11 a k y a întrunit 567 voturi. Astfel 
a reușit Hollaky cu majoritate de 99 
voturi. Din multe sate Românii n’au 
putut veni, fiind depărtarea enorm de 
mare.

13 milioane restanță de dare în Buda
pesta în luna Novembrie au incurs la 
oficiile de dare ale orașului Budapesta 
4,205.794 coroane dare de stat și co
munală. Numărul persoanelor cari au 
plătit dare este de 17.703. Dela 1 Ian. 
pănă la finea lui Novembrie s’au plătit 
la cassele de dare din Budapesta 
26,143.443 coroane, cu 12,732.662 cor. 
mai puțin decât în același pe
riod al anului trecut.

Premiile Nubel. Se afirmă, că în 
anul acesta premiul Nobel pentru lite
ratură va fi oferit scriitorului polon 
Sienkiewitz, ear premiul pentru 
medicină profesorului Robert Koch 
dela Berlin. în anul trecut premiul 
Nobel pentru literatură s’a împărțit 
între poetul francez Mistral și scriito
rul spaniol Jose Echegaray, ear pre
miul pentru medicină a fost oferit pro
fesorului Ivan Petrovici P a w 1 o w din 
Petersburg.

Procesul de divorț al principesei Luisa 
de Koburg. Curtea de apel din Jena a 
respins recursul principesei Luisa și a 
hotărît că numai tribunalul din Gotha 
e competent să judece în procesul de 
divorț al principesei Luisa și al băr
batului ei Filip 
tarea procesului 
Ianuarie viitor.

Foaie maghiară 
a confiscat ultimul nr. al foaei umo
ristice «Ustokos» din Budapesta, pen
tru un chip, în care procurorul a des
coperit ofenză la adresa Maj. Sale.

Societatea acad.-teolog. ^Academia 
con- 
a. c.

de Koburg. Pertrac- 
se va începe la 15

confiscată Procuratura

ortodoxă* din Cernăuți s’a 
stituit în 16 Novembrie st. n. 
pe anul administrativ 1905/6 în modul 
următor: President: Eugen Jancov- 
schi, Secretar I (externe): Ioan de 
Popescu, Secretar II (interne): Dimi- 
trie For tună. Secția muzicală: Pre- 
sidentul secției și vicepresidentul I: 
Emilian de T ă u t u 1, Adiatul I și 
cassar: Constantin Șes an, Adiatul II 
și econom : Simeon R e 1 i. Secția lite
rară : Presidentul secției și vicepresi
dentul II: Ioan 11 i u ț, Referent și 
bibliotecar: Ioan L u ț i a, Adiat și con
trolor: Lazar Ianovici.

Societatea universitarilor români din 
Graz. 'Carmen Sylva*, și-a ales pen
tru anul administrativ 1905 6 următorul 
comitet: Președinte : Corneliu D ă r ă- 
m u ș, stud. med. Secretar: Aurel Do- 
brescu, stud. med. Cassar: Ervin 
Cătineanu, stud. med. Bibliotecar: 
Ioan A 1 b o n, rer. mere. stud.

Norocul unui muncitor la loterie. La 
Paris s’a organizat o loterie în favorul 
presei. La tragerea primă câștigul de 
1 milion franci a venit — precum am 
anunțat la timpul seu — pe lozul unei 
marchitane sărace. Acum a avut loc 
tragerea a doua, asemenea cu un câștig 
mare de 1 milion de franci, pe lângă 
alte câștiguri mai mici. De astă dată 
milionul l-a câștigat un muncitor sărac 
din orașul Lille.

încercare de atentat asupra presidentu- 
lui Roosevelt. Pe când presidentul Sta- 
telor-Unite din America Roosevelt 
călăloriă la 4 Decembrie cu tren sepa
rat spre Filadelfia, cineva a aruncat 
prin fereastra unui vagon o bucată de 
fer cât pumnul asupra unui om Hayes 
care semănă tare mult cu presidentul. 
Dl Hayes a fost lovit de bucata de fer 
și rănit ușor.

5 milioane pentru Ovreii din Rusia. 
Pentru familiile Ovreilor măcelăriți la 
Odessa și în alte orașe rusești, s’a 
pornit colectă de bani în toată lumea. 
La America s’a strâns pănă acum prin 
colectă 1 milion dolari (5 milioane co- 

Schw' arzburg-Rudolfstadt a| roane) pentru Ovreii din Rusia.

Arși devii. Casa negustorului Klein 
din Ictar (com. Timiș) a ars Marți 
noaptea total. Două calfe ale negusto
rului au ars de vii în odaie.

Falzificator de bani. Se telegrafează 
din Timișoara ziarului «B. H.», că gen- 
darmeria din Timis-Cubin a deținut pe 
negustorul bogat loan Holcz, care 
de ani de zile a fabricat monede de 
câte 1 florin. Se zice, că Holcz și-a 
câștigat averea cu fabricarea de bani 
alși.

Cine vrea să aibă peste tot anul o 
carte bună și folositoare în casă, să 
grăbească a cumpăra CALENDARUL 
«POPORULUI ROMÂN» pe anul 1906, 
care conține pe 204 pagine 74 articli 
și 80 icoane foarte frumoase și bine 
reușite. între altele conține EXTRAS 
DIN LEGEA COMUNALĂ Cap. I-X, 
ce trebue să știe fiecare sătean cu carte. 
Deci grăbiți și cumpărați! Prețul numai 
40 fileri și 10 fileri pentru postă. Dela 
15 exemplare în sus 15% rabat și posta 
plătită. Comercianților 25%. Se poate 
comandă dela tipografia «Poporul Ro
mân» Budapesta, VII., Amazon-u. 6—8.

Naie pierdută. Vaporul «Britannia», 
care a plecat la 10 Novembrie cu căr
buni dela Cardiff la Genua, n’a ajuns 
nici pănă azi la destinație, deși călă
toria se putea face în 11 zile. Se crede 
că vaporul s’a scufundat în mare, îm
preună cu echipajul de 23 oameni.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:

Slujba sfințirei bisericei. După 2 
manuscripte din anii 1674 și 1757. Cu 
o prefață de Vasile Man gr a. Arad 
1905. Tipografia diecezană. Prețul 60 b.

*
Curs practic de GEOGRAFIE pentru 

școalele poporale, lucrat pe baza planului 
ministerial, în patru cercuri concentrice, 
de Iuliu Vuia, director și învățător. Cu 
numeroase ilustrațiuni și harțe. Brașov, 
1905. Editura librăriei Ciurcu. Prețul 70 
bani.

VARIETÂTI.
»

Pescuitul de scrdmbii. Rezulta- 
pescuitului de scrâmbii pe țermultul

ostie al Angliei a dat rezultat foarte 
bun în toamna anului prezent. S’au 
prins totul 615 milioane scrâmbii, cari 
reprezintă în bani o valoare de 15 mi
lioane coroane. Pe bărcile scoțiane, cari 
au luat parte la pescuit, au lucrat 7000 
oameni, ear în porturile Yrmouth și 
Lovesoft 8000 femei și fete scoțiane au 
fost ocupate cu preparare a scrâmbiilor 
și cu pachetarea lor. O parte mare din 
prada primă va fi transportată încă în 
anul acesta în Germania.

Cursul pieței Imgoj.
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Grâu prima calitate 1
90 15

» de mijloc 85 14 40
Sâcară prima calitate . 80 14

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

» de mijloc . 75, 11 80
Ovăs prima calitate

• de mijloc
45 ! 13 _
40 12 20

Cucuruz prima calitate . 85 14 60
» de mijloc . 85 13 50
» 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 — — 24
Zăhar .... — 92 —
Vin.................................. — — 80

Spirtl. .... 1 ■“ — 30
« II. . II ““ 1 50



„Sentinelasc
Institut de economii și credit ca societate pe acții.

Convocare

•:

P. T. acționari dela «Sentinela» institut de economii și cre
dit ca societate pe acții se invită prin aceasta a participă la adu
narea generală extraordinară, 
1905 la 12 oare a. m. în 
institutului.

ce se va țineă în ±5 ZDecerxxt>rie 
Satul-nou (Reva-Ujfalu) în localul

NEA ZILEI:

1.
2.

Deschiderea și constituirea adunării.
Constatarea subscrierilor de acții din emisiunea a doua și sta
bilirea capitalului acționar.

Modificarea statutelor.
adunarea generală pot participă numai acei acționari cari

3.
La

își depun acțiile sau titli provizori, precum și plenipotențele cu o zi 
mai înainte la cassa institutului în Satul-nou, la filială în Sâu-Mihai. 
la «Steaua» în Petruvasela și la dl Nicolae Fabian în Beiuș. Dacă 
numărul acționarilor și al acțiilor depuse nu va fi de ajuus pentru 
decisiuni valide, se ține adunarea generală în 23 Decembrie 1905 la 
locul și ora indicată conform §-lui 22 din statute.

Satul-nou (R6va-Ujfalu) în 5 Decembrie 1905.
Nr. 230 (3—2) DIRECȚIUNEA.
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fftenipotență.
Subscrisul acționar

plenipotențiez pe Dl __ __ __________________________
să mă reprezinte cu_____ acții la adunarea generală extra
ordinară a institutului «Sentinela», ce se ține în 15 sau în 23 
Decembrie 1905.

Dat în .A__  Decembrie 1905.
Martori: (Semnat)

18676/905. tkvi szăm.

Ărveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint telek- 

kdnyvi hatosăg kozhirre teszi, hogy a 
Lugosana takarek es hitelintezet vegre- 
hjtatonak Brebau Păi es tsai priszakai 
lakos vegrehajtăst szenvedok elleni 191 
kor. take, ennek 1905. evi măjus ho 9.-toi 
jăro 6%-toli kamatai 8 kor. 35 fill. 6văsi 
*/, % văltodij 48 kor. 30 fill, per es vegre- 
hajtăsi măr megălapitott koltsegek es 
ezeDnel 18 kor.-bal megăllapitott ârveres 
kerăsi, valamint a nâgfelmeriilendo kdltse- 
gek behajtăsa veget, tovăbbă a priszakai 
39 sz. tjkvben fevett ingatlant terheloleg 
meg a Lugosana takarek es hitelintezet 
8 kor. 29 fill, tdke s jar. a priszakai 48 
sz. tjkvben felvett ingatlant terheloleg 
Murgoi Văzul 162 kor. toke s jar. s vegre 
a priszakai 403. sz. tjkvben foglalt ingat
lant terheloleg Sztan Jănos 6 kor. 06 fill, 
tdke s jărulăkaibdl ălld kovetelesănek is 
vâgrehajtăsi uton valo behajtăsa vegett 
Breban Pal (Pavel) vegrehajtăst szenve- 
donek a lugosi kir. torvenyszek mint 
telekkbnyvi hatdsâga terUletehez tartozo 
Priszaka kdzseg 176. sz. tjkvben A. I. 5. 
es 7. sorsz alatt felvett ingatlanăt 442. 
kor. a priszakai 39. sz. tjkvben A. I. 5. es 
6. sorszâm. alatt Kojta ferj. Breban Zam
fira tulajdonâul felvett ingatlant 237 kor. 
a priszakai 8 sz: tjkvben A. I. 5—7 ugy 
A. II. 5—8 sorsz. alatt felvett ingatlanbol 
Koita Zamfir illetfi 2|4-ed es Kojta ferj. 
Breban Zamfirât illeto l|4-ed hânyadot is 
213 illetve 215 kor. a priszakai 403. sz. 
tjkvben A. I. 1. sorsz. alatt Kojta ferj. 
Breban Zamfira neven âllo Jingatlant 38 
kor. a priszakai 77. sz. tjkvben A. I. 1—6. 
sorsz. alatt felvett ingatlanbol, Zuza Jânost 
illeto 5jl2-ed hânyadot 585. kor. ugy az 
Ugyanazen tjkvben A. + 1. sorsz. alatt 
felvett ingatlanbol ot illeto 5|12-ed hănya- 
dot ugy ezen + 1. alattit illetoleg a Zuza 
Peter es Zuza Miklds birtokos tărsak tu- 
lajdon jutalekât is egâszben 154 korona, 
a priszakai 309. sz. tjkvben Zuza Jânost 
tulajdonâul felvett A. 1—2. sorsz. alatt 
fevett ingatlant 551 kor. ăs az ugyanezen 
tjkvben A. I. 1—3. sorsz. alatt felvett in- 

gatlant 201 kor. vegre a priszakai 388 sz. 
tjkvben Zuza Jănos neven A. L 1—3. 
sorsz. alatt felvett ingatlant 431 korona 
kikiăităsi ărbau es pedig a priszakai 77. 
sz. tjkvben C. 2. es 3. alatt Zuza Tranda
fir es Zuza Măria javăra bekebelezett 
eletthosziglani eltartăsi szolgalmi jog fen- 
tartâsăval birtokostărs tulajdonjutalekăt is 
egeszben 6s kulon az egyidejuleg kibooa- 
tott ărveresi feitetelek ertelmeben ossze- 
sen 3068 kor. kikiăităsi ârban az

Priszaka kdzsegelbljărdsâgnâl m eg tartan do 
nyilvănos ârveresen a legtobbet igeronek 
szukseg eseten a kikiăităsi âron aiul ia 
elfogja adatni.

Ârverelni kivănok tartoznak bănat- 
penziil az ingatlanok kikiăităsi ăuănak 20° 0 
keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikttldâtt kezehez letenni vagy az 
annak elozetes biroi letetbe helyezeset tanu- 
sito szabălyszerii eiismerveny âtszolgâitatui.

A vevci koteles vetelăr 13 reszet az 
ârveres jogerore emelkedese napjătol szămi- 
tando 30 nap alatt, a măsodik 1,3 reszet 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, 
a harmadik 1|3 reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjătol szămitando 
90 nap alatt es az ârveres napjătol jăro 
5°/0 kamataivai szabălyszeru leteti ker- 
veny mellett a lugosi kir. ăllampenztăr mint 
biroi letetpenztărba befizetni.

A bănatpenz ar utolso reszletben fog 
beszămittatni.

A megăllapitott ărveresi feitetelek a 
hivatalos orăk alatt a telekkvi hatosăgnăl 
ugyszinten Priszaka kozseg eloljârdsâgânâ. 
vagy a biroi kikiildottnel megtekinthetbkl

Az elrendelt ărverest a fobetetfll szol- 
galo Priszaka kozseg 176. 39. 48. 403. 77. 
309. es 338. sz. tjkv C. lapjăn feljegyezni 
rendeli.

Lugos, 1905. evi nov. hd 17.-en.

Nr. 234 (1-1)
Bagyik

kir. trvazeki bird. _ _ ________
Tipografia Carol Traunîellner, — Lugoj.

Cumpărați cel mai frumos, practic și 
bogat calendar românesc 

Calendarul „Poporului 
Român“ pe anul 1906.

Se extinde pe 204 pagini cu un cu
prins foarte variat. Peste 60 articolași 
interesanți și instructivi.

Calendarul este împodobit cu 
Optzeci de chipuri, dintre cari amintim: 
Dep. naționaliști 
G. Pop de Băsești 
Sterca Șuluțiu 
Prof. D. Comșa 
D-șoara M. Cosma 
Catedr. din Sibiiu 
Casa națională 
- EXTRAS DIN LEGEA COMUNALA ~
Cine nu cumpără acest calendar atât de 
frumos, atât de bogat și atât de plin cu 
povețe și învățături: se lipsește de cea 

mai folositoare carte de casă.
Dela 15 exemplare în sus se dă 15*/, ra
bat și plătirea poștei. Comercianților 25%.

Nr 23Î (»-»)

Moș Herlea
Badea Cârțan
Toți regii din Europa 
învățători la cursul 

lui Vidu
Red. «Pop. Român» 
Minunățiile lumei.

Drept

= învățăcel=
se primește imediat un tinăr din 
familie bună, absolvent de cel pu
țin 3 clase gimnaziale sau reale, 
la firma Nr. 228 (3—3)

loan Comșa & Fiu, seiiște.

1906. evi feb. ho 9.-en d. e. 11 orator

Str. Constantin Jgnea,

Piața Isabella. Nr. 121 (x 45.)

>•< >►

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

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul44,

A

instiîiit <i<* credit și economii
eeewx&e ca societate pe acții în Lmi'oj.

Anul fondării 1889. CȘ Capital social 300.000 Cor.
____________________________________________________ I ■ "

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
ZDepixxxeri spre fruccificare

—------------------- 1,500.000 Cor. —-- -----------------
/

acordă împrumuturi cambiale? cu- acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
——-««««■mi

escomptează cambii cu 3 evdfrtual cil 2 subscrieri pe timp de 3 până la 

6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8%, primește 

depuneri spre fructificare fără anunț cu 4%, cu anunț 5% .

Darea după interese o solvește Însuși institutul.

Nr. 8. (x—72) Direcțiunea>►
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Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

de autoritățile publice

se poate căpătă

în cantități mici și mari

bt ferăria

_A_xitoxi ZESCa/bexelxm.
Mr. 10 (x 88)

■ Lugojul-romăn - ■

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare si apel
cătră on. conducere a comitatului Oaraș- 
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 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

A

▼
A

A

▼
A

▼


