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Tare anevoe se strecură câte 
o știre din cabinetele confidențiale, 
unde decurg tratativele pentru cău
tarea unei soluțiuni, fie chiar și 
numai ad hoc, a situațiunei grave 
în care au ajuns trebile Ungariei.

Nu-i de mirat deci, dacă și cele 
mai aventurioase știri găsesc public 
mulțămitor. Peste tot e greu a 
spune în situația actuală, care corn- 

^"binațiuue este lipsită de caracterul 
aventurios, căci întregul mers al 
acțiunei de descurcare pare în plina 
accepție a cuvântului: o aventură 
a frământărilor constituționale 
din Ungaria. ,

Ce eri alaltăeri părea o născo
cire a fantaziei excitate prin exa
gerările frământărilor ce constitue 
tabloul caleidoscopic al desfășurării 
evenimentelor ce se precipitează. 
este, astăzi fapt cert: Francisc 
Kossuth va fi primit de Maj. 
Sa în Burgul din Viena in au
diență.

Acesta este rezultatul audienței 
de Miercuri și Joi a contelui A n - 
drâssy, însărcinat de Maj. 8a a 
se pune în atingere cu diferitele 
partide dietale.

< Atât știm pănă acum. Cari vor
fi urmările acestui fapt? Cine poate 
spune?!

Deja faptul în sine este lucru 
tnare, care mai săptămânile trecute 
ar fi părut imposibil. Kossuth pri
mit de Regele Ungariei în re
ședința împăratului Austriei! 
Facem anume această distincție, 
dupăce tatăl lui Francisc Kossuth.

din ai cărui iasă mâni politic trâește 
fiiul seu cu întregul seu partid, a 
susținut până la slărșitul vieții 
sale principiul incompatibi
lității ca Regele Ungariei să fie 
totodată și împărat al Austriei.

Să ne aducem aminte numai 
de vârtejul nebun provocat la șo- 
viniști prin faptuL că deputăția me- 
moraudistă a poporului român s’a 
prezentat la Regele Ungariei în 
residența împăratului Austriei. Cu 
ce pedepse grele au plătit fruntașii 
noștri de atunci această cale!

Și acum pornește fiiul lui Lu
dovic Kossuth, presidentul partidu
lui care poartă și numele acestuia 
și se girează și de depozitariul prin
cipiilor intransigente ale acestuia, 
zicem, acum pleacă dl Francisc 
Kossuth pe aceeași cale.

Un lucru este mai presus de 
orice îndoială: Invitarea lui Fran
cisc Kossuth in Burgul din Viena 
nu se poate lansa până ce nu s au 
dat garanțele necesare, că acesta 
va și da urmare invitării. La bla- 
magiul ca Francisc Kossuth să 
respingă invitarea nu se expun 
cercurile vieneze. Atât de șirete 
sunt aceste.

Andrâssy pare a fi avut toate 
garanțele necesare, când a propus 
Maj. Sale invitarea lui Francisc 
Kossuth. Altcum nu ne putem în
chipui întreaga chestiune. Că Fran
cisc Kossuth nu s a putut hotărî 
cu una cu două la acest fapt, este 
aproape de mintea omului. Nu la 
Viena. dar nici în palatul din 
Buda nu sau prezentat până acum 
nici odată aderenții principiilor

ko9suthiste. nici chiar ia cetirea p. 
î uiesagn. priu cari se deschideau 
și închideau corpurile legiuitoare. 
Francisc Kossuth rupe cu tot tre
cutul partidului seu. când calcă 
pragul Burgului din Viena

Ce înseamnă aceasta? E calea 
la Canossa a partidului koesu- 
thist? Nu putem ști. dar e fără în
doială. că acest fapt nu se poate 
petrece fără mari sguduiri în 
sinul partidului kossuthist. căci la 
un partid, bazat pe exploatarea 
instinctelor brutale ale masselor, 
nu pot eși învingătoare peste 
noapte rezoane mai înalte de tact 
și prudență politică. Aceasta este 
lucru clar și pentru acela, care stă 
departe de aceste frământări.

Vedem deci, că deja faptul pre
zentării lui Francisc Kossuth în 
Burgul din Viena este un fapt de 
deosebită importanță pentru viitoa
rea constelațiune a vieții de par
tid din Ungaria. Prin această vi
zită își pierde partidul kossuthist 
acul veninos, care eră pănă acum 
spaima —• irelevant de fondată 
sau nefondată — cercurilor vie
neze. Kossuth devine «hoffahig», 
cum se zice la Viena.

Nu știm ce vor câștiga kossu- 
thiștii din această vizită, dar câ
știga 1 V ienei este mai presus 
de orice îudoială. învingerea 
electorală a kossuthiștilor înseamnă 
nici mai mult și nici mai puțin de
cât înfrângerea tradiției kos- 
suthiste în accepția, în care a 
trăit această tradiție pănă acum 
în massele mari ale poporului ma
ghiar.

Dm momentul în care calcă 
Kossuth pragul Burgului din Viena, 
nu mai poate fi deosebire între 
Tisza și Kossuth în ochii oameni
lor treji din sinul poporului ma
ghiar. Și unul și altul caută doar 
sâ stoarcă dela X iena totul ce se 
poate 'toarce, dar nici unul și 
nici altul nu va stoarce mai mult 
decât ceeace se poate 9toarce în 
- tuația dată. Aici nu uumele, ci 
împrejurările decid. Politica de stoar
cere etapă de etapă nu este însă 
altceva decât negațiunea intran
sigenței, din care s’a alimentat 
pănă acum partidul kossuthist.

Dar cari vor fi consecvențele 
directe pentru rezolvarea crizei?! 
Fi-vor de natură pozitivă sau ne
gativă? !

Forma-se-vâ un cabinet pentru 
susținerea transacției din 
1867 cu ajutorul kossuthiștilor și 
cu excluderea guvernamentalilor de 
până acum, — cum a recomandat 
contele Tisza Maj. Sale — sau .. . 
se va dovedi — ceea-ce pare gân
dul ascuns al lui Tisza — că este 
cu neputință a formă un cabi
net în scopul susținerii transacției 
din 1867 din sinul coaliției opozi
ționale, a cărei învingere electo
rală a fost provocată prin agita
țiunea nesăbuită a Andrâssy-eștilor, 
căci pănă acum nici Viena și nici 
samsarul Andrâssy nu a dat semne, 
că victima situațiunei va fi tran- 
sacția dela 1867.

Bine înțeles, nu cunoaștem de
taliile stipulate de conferențele lui 
Andrâssy cu comitetul executiv 
și conducătorii coaliției opozițio-

FOÎTTjlRÂFELULUr'

3oan Slăvan.
— Pro memoria —

De Poganello.
ZZZ Foiță originală a «Drapelului*. ZX

Fâlfâit de steag negru de pe Pri
mărie și Casina română vestiă Mer- 
curi și Joi jale în Lugoj. A murit 
membrul Casinei și al comitetului Ca- 
sinei, reprezentantul orășenesc, bătrâ
nul croitor, moșneag de 81 ani, moș
neag de zile, dar agil ca o veveriță: 
loan Glăvan. Dumnezeu să-l odih
nească în pace, unde sufletele drepte 
se odihnesc, căci om vrednic a fost. 
Om fără multă carte, dar minte ageră 
și inimă mare românească.

Zadarnic îi vom căută numele prin 
enciclopedii, sau chiar în cronicele eve
nimentelor zilei, căci numele lui modest 
n’a trecut peste hotar ale Lugojului. Aici 
în Lugoj însă toți l-au cunoscut și toți 

J^au iubit. Dar ni me nu-i ziceă pe nume, 
ci toți îl știau sub denumirea: «Ilu- 
strisimul», denumire, ticluită înainte 
de aceasta cu aproape un sfert de 
veac ca batjocură, dar susținută de 
dragostea neamului ca titlu de onoare. 
«Poreclă» — vorba lui Alecsandri — 
«schimbată în renume».

Mic și modest convoiu a dat Joi

d. m. mortului ultimul onor pămân
tesc. Precum modestă i-a fost viața, 
modeste au fost și funeraliile. Cununi 
n’au înpodobit simplul sicriu și dis
cursuri nu s’au rostit la mormântul 
deschis. Mișcătoarele ectenii au răsu
nat jalnic ca la căpătâiul omului sărac.

Toate sunt deșertăciune. Viața 
omului ca floarea câmpului. A fost și 
nu mai este. 0 bucată din vechiul 
Lugoj s’a astrucat în mormânt !

Dar precum în fiecare picătură de 
apă se reoglindează întregul univers, 
astfel șî în loan Glăvan se reoglin
dează istoria unei jumătăți de veac. 
Macrocosmul în microcosm. Marele ro
mancier francez Zola a reoglindat în 
sufletul unui caporal întregul răsboiu 
nenorocit din 18701, căruia a căzut 
victimă al doilea imperiu francez, tot 
astfel s’ar puteă reoglindâ prin sufle
tul lui loan Glăvan speranțele și de
cepțiile unei jumătăți de veac.

Copil din părinți săraci, s’a dedi
cat de voe și nevoe meșteșugului de 
croitor. A învățat «zănab-ul după le
gile de înainte de «paișopt» și ajuns 
calfă a plecat în «vandră», cum eră 
pe atunci legea, ca tinărul meșteșugar 
înainte de a se așeză și de a întemeiă 
casă, să vadă lume și oameni și să-și 
agonisească pricopseala vieții, 
fără de care nu te poți ferici în lumea 
aceasta. înțeleaptă lege, care pagubă 
că nu se mai observă șî astăzi ca odi
nioară.

Tinărul Glăvan și-a luat «pindel»-ul 
în spate și a plecat în lume pe un

noroc. Zilele de reșmiriță l-au ajuns 
tocmai în Cașovia, oraș cu fortăreață, 
căreia i-a revenit rol important în 
lupta pentru libertate din anii 18489. 
Glăvan, care cetiâ gazete — bine în
țeles: ungurești — a simțit, că patria 
e în pericol. Alcătuindu-se garda na
țională, s’a înrolat de gardist și dân- 
du-se aviz pentru formarea batalioa
nelor de honvezi, a fost asentat și 
împărțit la artilerie, care i-se păreâ 
tinerei calfe de croitor cea mai de frunte 
armă.

Cu nobilă însuflețire și-a făcut da
toria ca gregar și mai târziu ca decu- 
rion pănă la catastrofă.

în lungile seri de iarnă cu drag 
ne povestiâ la Casină bătrânul uscă
țiv ca un țâr despre expedițiunile la 
cari a luat parte. Noi, cei tineri, ne 
adunam în jurul lui și ascultam pove
știle din vremile apuse. Eră un tablou 
interesant să vezi acest tip de cro
itor — tip cum stă în carte — încăl- 
zindu-se la focul amintirilor din trecut.

— Hei Ilustrisime, povestește cum 
ai pușcat cu tunul coada unui câne.....
întrerupea câte un bătrân, dornic de 
a se hârjoni cu honvedul emeritat. 
Dar Glăvan nu se lăsă sedus, ci spu
nea înainte cu dragostea, cu care te 
gândești în bătrânețe la isprăvile din 
tinerețe.

Și ne spunea cum a fost instruit 
la Szolnok de Gorgey și cum au 
prins apoi pe insula Csepel de pe 
Dunăre pe generalii Rot și Filipovics 
cu 10 mii de Croați și iar ne spunea 
cum a fost condamnat și executat prin

ștreang contele Zichy, cum au gonit 
pe Croați pănă în Croația, cum au 
mers apoi sub comanda lui Perczel în 
Stiria și au bătut la Friedau pe impe
riali.

Și bătrânul se înfierbântă povestind. 
Căpătaseră ordin să meargă la Cașovia 
contra lui Schlik, care «buise» din Ga- 
liția cu cinci mii de oameni, de aici 
apoi merseră la Szikszd ca să aștepte 
re’ntoarcerea din Italia a ministrului 
de resbel Măszâros, ca să meargă a 
doua oară contra lui Schlik, dar șî a 
doua oară au fost respinși. La Tokai 
apoi au bătut iar pe imperiali, de ase
menea la Petruvaradin. Au luptat mai 
târziu două zile la Kâpolna, lupta ce
lebră cu Windischgrătz, și aici au primit 
apoi ordin să meargă în Ardeal contra 
lui... Iancu.

Lacrimi podidiau pe bătrânul po
vestaș, când ne spuneâ cât de ciudă îi 
eră atunci pe Românii din Ardeal, cari 
au prins arma «contra patriei și liber
tății».

— «Numai mai târziu am înțeles 
că noi am fost cei orbi și nu ei! Hei, 
că nu mai ajung să mai pun odată 
mâna pe tunul meu!»

în Ardeal au împresurat Alba-Iulia, 
care eră ocupată de imperiali. într’o 
noapte a dat Axentea peste ei și 
spărgând șirele asediatorilor a pătruns 
pănă sub fortăreață. Dar «Neamțul 
dracului» nu l-a lăsat pe Axente să 
între în fortăreață, deși în ajutorul lui 
venise. Trei zile a stat Axente sub 
fortăreață cu cetele lui albe și tunurile 
de doage de lemn, iar a treia noapte
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nale. dar pare că nici postulatele 
acestei coaliții nu culminează 
în abandonarea transacției 
del a 1867.

Și tocmai în acest moment re- 
sidă caracterul misterios al 
tratativelor dintre Andrâssy și șefii 
coaliției conduse de Kossuth. Avem 
prea puține și prea nesigure infor
mații la îndemână, decât să ne pu
tem formă un tablou corect despre 
cele ce se petrec acum la Viena 
și Budapesta.

Dar pentru senzație politică este 
destul și atât, că Kossuth va fi 
primit de Maj. Sa în Burgul din 
Viena și că după această au
diență se vor luă măsuri ca Maj. 
Sa să vină la Budapesta, ca să 
asculte și în Budapesta părerile 
unor bărbați de stat maghiari

Va să zică:
Mai întâiu să se prezenteze 

Kossuth... în Burgul din 
Viena, apoi vine eventual Maj. 
Sa la Budapesta, ca să continue 
ancheta.

Deja știrea aceasta laconică 
vorbește elocvent.

-- ------—---- _

Situația.
Mercuri a fost contele Iuliu A n- 

drâssy la Majestatea Sa în audiență 
și i-a raportat despre situația politică 
și parlamentară și despre rezultatul 
pertractărilor cu partidele dietale.

Maj. Sa a luat la cunoștință ra
portul și a invitat pe Andrâssy să 
vină șl a doua zi, Joi, în audiență.

La audiența de Joi a aflat An
drâssy, că Maj. Sa n’a decis încă ni
mic în privința formării cabinetului, ci 
a hotărît să asculte șî părerea și sfa
tul altor politieiani ai Ungariei.

Primul, care va primi invitare să 
meargă la Regele în audiență, va fi 
Francisc Kossuth. Va să zică: 
„Kossuth la ... . Regele" e acum 
fapt hotărît. Audiențele va avea loc 
la Viena. Pe Kossuth îl va primi Re
gele în «Burg»-ul din Viena. Mai târ
ziu Regele va veni probabil la Buda
pesta pentru continuarea anchetei în
cepute pentru rezolvarea crizei.

Andrâssy a declarat, că el însuși 
va aduce oficios la cunoștință lui Kos
suth, că Regele dorește să primească 

și-a tăiat cale înapoi printre asediatori 
și numai un singur Român a oăzut 
prins de Unguri...

Cu adâncă emoțiune povestiâ moș
neagul ce impresie covârșitoare au fă
cut asupra lui cetele sprintene ale lui 
Axente.

De aici au plecat la Turnu-roșu, 
unde dând Muscalii de ei, au trecut în 
România ca să depună armele în mâ- 
nile Turcilor, cari i-au excortat la Vidin, 
unde s’au întâlnit cu Bem, Kossuth, 
cu vicariul metropolitan Ignatie Vuia 
și frumoasa lui fată, pe care o sorbiau 
cu ochii Turci și Unguri de o potrivă.

Aici a stat pănă în Octombrie 1849, 
când adus de Austrieci acasă, a fost 
înrolat soldat în armata austriacă... 
drept pedeapsă.

Scăpând șî de beleaua aceasta s’a 
întors la Lugoj unde a devenit apo
stol al cultului național sin
cer și devotat.

«Domnii de Român» din Lugoj — 
puțini câți erau — țineau cu Ungurii 
șî după înfrângerea revoluțiunei. Doar 
domn la domn trage și Ungurii erau 
domni, pe când Românii erau sărăntoci 
ca vai de ei.

în șirele măestrilor și economilor 
români din Lugoj își făcuse calea însă 
curentul sincer național, sutinat de 
tineri generoși, cari nu umblau după 
căpătueli.

Statul major al poporenilor națio
nali seîntruniă la Vasile Brediceanu 
săpunarul, tatăl fruntașului nostru Co- 
riolan, fire veselă și inimă mare pentru 
cauza poporului. Oratorul eră loan

pe Kossuth în audiență. A mai decla
rat Andrâssy, că misiunea sa nu e 
încă terminată. Andrâssy va mai merge 
odată la Viena, probabil atunci, când 
șî Franeisc Kossuth va fi înaintea Re
gelui.

Joi a conferat Andrâssy mai mult 
timp cu ministrul president austriac 
Gautsch și cu ministrul comun de 
răsboiu Pitreich. Obiectul conferin
țelor a fost iarăși criza parlamentară 
și ministerială din Ungaria.

Calendarul.
— Reflexii de actualitate. —

Dintre cărțile poporale, cari an de 
an sporesc, sunt unele cari ne impun 
datorința a le șî desbate cuprinsul, 
căci ele dau oarecum nutremânt spiri
tual «noroduluide jos-, adevăratei 
temelii a națiunei noastre.

în vechimi eră Biblia, Visul 
Maicei Domnului și încă vre-o 
câteva cărți, din cari familia țăranului 
român își scotea mângâieri și nutre
mânt spiritual. Mai târziu, cam sfiit, a 
venit șî «Calendarul», din care cu lă
comie se sorbiâ, ce intrânsul erâ pus.

De câtă însemnătate e dar Calen
darul anual, ni-o explică însăși împre
jurarea, că el se găsește la bogat și 
sărac. Și să nu credem, că ocrotit este 
numai pentru tâlcuirea de praznice, 
sărbători, post și carnelegi.

Nu. hotărît nu!
Bine știut e, că țăranul român, po

menit în legea strămoșească, de-a rost 
știe: început de post. .. sărbători și 
deslegări bisericești. înzestrat fiind și 
cu firești cunoștințe, despre schimbul 
anotimpurilor, diferințele din fazele 
soarelui... a lunei și altele. Pentru el 
dar, Calendarul e o carte ce întrunește 
cele mai multe interese, din care în
tocmit e traiul și viața lui muncită. 
Dacă intrânsul găsește pilde și po
vețe, voiaș grăbește a le pune și in 
praxă. îi sunt dragi și le crede, căci 
spuse în graiul lui mărturisesc: că 
mai poartă cineva grije șî de-ale lui 
pagube ori foloase. Apoi ca iubită 
carte îi e Calendarul și pentru că e 
veselul povestitor, al unor snoave glu
mețe, sau ebiceiuri vrednice de ris 
obștesc.

Ca semn de înaintare, privim ca
lea ce și-a oblit acest Calendar, fa ân- 
du-se din mică plămadă cartea casei... 
cartea întregei familii a țăranului ro
mân. Și tocmai pentrucă și-a asigurat 
o primire de dragoste și sălaș — da
tori suntem a ne ocupa serios, cu chi
pul și cuprinsul lui material! Zecenii 
Glăvan și artistul eră Niță Pop zis 
Orbul, cântărețul național, care a și 
tipărit o colecție de cântece naționale, 
respândite pe acea vreme*).

Grupul acesta primise pe cea vreme 
numele de «libriști», dela cocarda 
galbenă, legată de peană albastra, 
purtând inscripția roșie: «Limba», care 
erâ semnul distinctiv al celor ce militau 
în preajma congregațiunei celebre din 
1861 pentru decretarea excluzivă a lim- 
bei române ca limbă oficială a comitatu
lui Garaș. Pe vremea aceea erâ steagul 
nostru treicolor în mare cinste. Ales de 
al doilea vice-comite al comitatului, 
Bela Szende, ministrul de honvezi de 
mai târziu, a rostit poporului român 
din Lugoj discurs în limba română, zi
când că este mândru că a fost ales 
sub acest steag. (Comite suprem erâ 
Gozsdu și prim vice-comite Faur).

Tot de atunci datează șî porecla 
de «Ilustrisim» a lui Glăvan. Con- 
stituindu-se la 1861 pentru primadată 
congregațiunea comitatensă pe baze 
democratice, erâ aproape întreaga con- 
gregațiune constituită numai din Ro
mâni. Dar Românii aveau clasă inteli
gentă ca’n palmă, căci puținii învățați 
ce erau țineau cu Ungurii. Se lansase 
deci în batjocură următoarea listă:

Ioan Glăvan foișpan 
Niță Orbu vici-șpan 
Cassa-perceptor Bredicean.

Românii au schimbat porecla ... în 
*) Lira națiunala. Poezii popularizate dela 

mai mulți poeți români. Adunate de Niția Popu, 
cântăreț naționale. Lugoj 1862. Tipografia lui 
Traunfellner-Venczely.

de ani, Calendarele la noi se făcuseră 
tot cam pe-o formă. Deschilinire fiind, 
că cele noui, mai aveau șî niște «icoane», 
șterse ori mâzgălite. în rubrici și ma
terii instructive, abiâ mai găsiai cevași 
progres.

Din ele unele excelau însă prin 
zorul unor obrăznieuțe glume, despre 
învățători și jidani, preoți și țigani ! 
Multă scârbire a eșit din aste neisto
vite alunecări, cari înjosesc prin bat
jocuri : vocațiuni alese. Dacă se bi- 
ciuesc sminte... patimi și năravuri, la 
ce să se târfelească chemarea 
și oficiul ? !

Arete, zgândăre ... eombată toate 
patimile omenești —- dar păzească ho
tarul! Dincolo de el zemislită e por
nografia ! De astă specimenă leproasă, 
ferească-ne Dumnezeu . . .

Germania, astă țară bogată de 
scrietori și filantropi mari, a ținut în 
5—6 Octombrie 1904 un congres inter
național în Koln-Colonia, spre a găsî 
modul, cum să combată curentul 
p o rn o g r a f, care spoliază banul po
porului — împrășchiind sute de mii de 
cărți, cu cuprins veninos și foarte pe
riculos. Acolo s’au desbătut legislația, 
datorințele librarilor, datorința societății 
pentru răspândirea literaturei sănătoase, 
bibliotecele poporale, și datorințele 
presei!

Cărturarii și condeiașii noștri nu 
uite, că în toate treptele vremii, ț ă r a- 
nul român în preot și învățător 
și-a cinstit întâii sei «învă
țați», cari cu sfat și fapt, în bine și 
rău lângă el au stat. Mai știind șl 
din cuminții sei bătrâni, că din preoți 
și învățători au eșit cei mai însuflețiți 
a. s’.oli ai națiunei noastre...

Mult folos moral s’ar pârguî, dacă 
’icâtuitorii Calendarelor s’ar trudî, cel 
puțin în alegerea materialului ce pu
blică. Nu reclam, nu grosimea cărții, 
ni?i mulțimea ilustrațiunilor, să atragă. 
Materia spirituală, povești cu mora
vuri curate — cuprinsul întreg să 
fie de laudă și folos obștesc.

Avem istoria trecutului și a prezen
tului, spună-se vecinicele lor adevăruri. 
Pună-se în priceperea țăranilor noștri: 
mișcări mari și generoase din 
viața bărbaților, ce au luptat și pro- 
poveduît: limba, legea și portul, 
ea din străbuni am moștenit.

Sumai prin faptele duhurilor ge- 
niale. prin acțiuni ale caracterelor mari, 
să laminăm poporul, care a fost și va 
fi: temelia existenței noastre naționale. 
Dacă azi avem oameni de știință, gra- 
duați cu titule academice, numai trudi- 
uilui popor avem de mulțămit, căci 
duh de proroc I-a îndemnat a-și jertfi 
-j doare a feței, pentru școlărea fiilor și 

rename. Și după-ce <f6ispăn»-ului îi 
revine titlu de «ilustrisim».... «Ilu
strisim» a rămas Glăvan pănă în cea
sul morpi.

Câne in anii 70 au făcut Ungurii 
serenadă episcopului Oltean și fiș- 
panului Faur, cari ambii țineau cu 
Ungurii, au demonstrat Românii cu o 
serenadă la ferestrile Dustrisimului, 
arangeată cu conduct de torțe în toată 
forma.

Coriolan Brediceanu, pe atunci 
adiunct de advocat la dl T. Hațieg, a 
rostit discursul festiv:

«Ilustrisime, n'avem cârje de epis
cop, n'avem pecete de fișpan, dar avem 
inimă românească . . . .»

Iar apărând Glăvan între strigăte 
furtunoase «trăiască Ilustrisimul» la 
fereastră, a răspuns adânc emoționat, 
proclamând principiul, că dacă țin 
Românii la olaltă trebue să în
vingă. . .

Mai târziu, la alegerile congrega- 
ționale, candidând Faur în Lugoj, au 
pus Românii contracandidat pe Glăvan 
și l-au șl ales, trântind pe Faur.

Pe timpul când erâ Lugojul co
mună mare, a fost Glăvan jurat comu
nal, ear de când e Lugojul oraș cu 
magistrat regulat, a fost neîntrerupt 
reprezentant și bărbat de încredere la 
alegerile orășenești și municipale.

Glăvan n’a lipsit dela nici o șe
dință și dela nici o consfătuire, la care 
erâ chemat. Și și-a făcut eonștiențios 
datoria. Deșî sărac, lipit pământului, 
avizat la cei vre-o câțiva floreni, ce-i 
căpătă «penzie» ca fost honved,

a nepoților. Un noroc de care moși- 
strămoșii nu au avut parte, căci ei 
din robii și lupte nu au mai scăpat.

Calendarul, fiind cartea anuală a 
poporului, aibă pe ale sale pagini pilde 
și fapte, cari să însuflețească tineri și 
bătrâni. Vitejiile lui Stefan cel 
Mare și Sfânt, vitejiile lui Mihai V i-'j 
teazul, să fie puse sub ochii tinere
tului de acum, care șî așa numai din 
cântece și legende mai aude despre ei.

Lângă acești creștini evlavioși și 
Români mari, dați în văz obștesc por
tretele lui Andrei Ș a g u n a, aposto
lul bisericei ortodoxe a Românilor din 
Ungaria. întâiul care a pus 50.000 
fiorini, ca fond pentru înființarea Epi
scopiei în Timișoara. Arătați pe consi
lierul Constantin loanovici, re
formatorul școalelor noastre Banatice, 
și veți auzi șoapte din morminte, enu
merând fazele urieșei sale misiuni, 
pentru a le pune mai sus de puterea 
dușmanilor.

Școalele noastre! Focular sfânt și 
straja credincioasă a națiunei întregi, 
azi stau în preajma bălaurului, gata 
a fi înghițite. Arătați poporului să-i 
cunoască și să-i pomenească, căci se
colul nou ne-a'găsit fără apostoli...

O! un sfânt dărab de istorie zace 
în pomenire !

Deci pururea să nu uităm, că po
menind marii morți, cu sufletul trăim 
o istorie viuă, care crește și se învâr
toșează împreună cu poporul care o 
cultivă!...

Bănățeanul moș.

Evenimentele din Rusia. •
Consiliul ministerial din Petersburg 

a decis modificarea în senz mai liberal 
a legei de cenzură și a legei de presă 
și spre scopul acesta a hotărît să Con
voace o conferență specială, la care să 
fie invitați membrii academiei imperiale 
de științe, scriitori renumiți și alți băr
bați pricepători. Dar chiar înainte de 
ținerea eonferenței speciale, consiliul 
ministerial a introdus mai multe îmbu
nătățiri privitor la presă.

Toate deriziunile consiliului mini
sterial au fost aprobate de Țarul, care 
a numit deja pe consilierul secret K 0- 
beko, membru al academiei imperiale 
de științe, ca president al eonferenței 
speciale, ce se va întruni peste 10 zile.

Ministrul rus de finanțe a reco
mandat Țarului mai multe reforme spre 
îmbunătățirea sorții muncitorilor. Pro
babil Țarul va accepta aceste reforme.

în Polonia-rusească acțiunea pentru 
polo n i z a re a școalelor face mari 
progrese. Părinții școlarilor din Var- 
totdeauna a votat cu partidul național 
fără șovăire. Model de om disciplinat 
în viața de partid.

Când am fondat «Drapelul» erâ 
mândru, fericit că a ajuns să vadă ga
zetă românească în Lugoj. Când am 
tipărit nr-ui de probă, a înpăturat în 
rând cu mulți alții entusiaști nr-ii me
niți a se trimite în toate părțile locuite 
de Români, pentru a vesti, că șî Lu
gojul are gazeta sa românească.

Apoi trăgându-mă la o parte mi-a 
zis cu luciu de fericire în ochi: Ear 
de va fi vr’un . . . proces, să mă tri
miți pe mine, ea să le spun eu ce a 
zis Szechenyi cătră Kossuth, când 
acesta s’a lăudat la Pojon, că va ma
ghiariza toate naționalitățile din țeară.

— Ce a zis Szechenyi ?
— «Pretine, cu vorba aceasta așa 

mormânt ai săpat Ungariei, din care 
nu va ieși o miie de ani!»....................

Bătrân uitat de vremi, dar sprin
ten ca un tinăr, loan Glăvan a în
chis ochii în etatea venerabilă de 
81 ani.

S’a stins Ilustrisimul Românilor 
din Lugoj. O bucată din vechiul Lu
goj s’a dus în mormânt. Amintirea însă 
îi va trăi încă multă vreme în suflete, 
recunoscător al conaționalilor sei.

Odihnească în pace unde drepț. 
se odihnesc!

Lugoj, 28 Ianuarie/10 Febr 1906
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șovia au întemeiat o reuniune pentru 
naționalizarea școalelor. Pană 
acum limba polonă eră suferită în școa- 
lele din Polonia-rusească, cercetate 
aproape exclusiv de școlari poloni, nu
mai ca studiu neobligător. Părinții șco
larilor poloni au lansat un apel, în 
care se zice între altele: Școala ru
sească e cea mai puternică armă a si
stemului de rusificare pentru nimi
cirea Polonilor. Ea nimicește și energia 
spirituală, morală și fizică a tinerimei 
polone.

Școlarii gimnaziști din toată Polo
nia-rusească pretind introducerea lim- 
bei polone ca limbă de propunere in 
școalele medii. Mișcarea aceasta de
vine tot mai violentă. în urma ace
stui fapt toate gimnaziile din Polonia 
rusească au fost închise.

Mercuri s’a întâmplat în orașul 
Lodz o nouă ciocnire între muncitori 
și soldați, Soldații au pușcat asupra 
muncitorilor. Trei muncitori au fos. 
răniți.

în Skarzy sko (gvernamentul 
Radom) s’a întâmplat la 4 Februarie 
luptă violentă între miliție și muncitori: 
24 muncitori au fost uciși, 40 ră
niți.

în 6 Februarie a avut loc la Var
șovia luptă între muncitori greviști 
și armată, în care luptă au fost uciși 
6 muncitori.

în orașul Sosnowice s’a pro
clamat starea de asediu. Orice demon- 
strațiuni sunt împedecate cu forța ar
mată. Generalul Iedczynski a declarat: 
«Acum are armata cuvântul! în 3 zile 
voiu restabili ordinea».

Rasboiul ruso-iaponez.
Din cauza frigului teribil, ce dom

nește în Mangiuria, 20 -26®, operațiu
nile stagnează. în curând se așteaptă 
însă o mare luptă.

Știrile mai recente de pe câmpul 
de răsboiu sunt următoarele :

Numărul precis al perderilor ruse 
în luptele recente este aproape de 
25000 oameni, raorți, răniți și pri
zonieri.

în locul generalului Grippen- 
berg, rechemat la Petersburg, fu nu
nii comandant al armatei a 2-a rusești 
generalul Z e r p i t z k y.

Ziarului «Daily Express» i-se anunță 
din Petersburg:

Rusia este așa firm decisă să con
tinue răsboiul, ca nici odată. Țarul mai 
ales voește cu tot prețul continuarea 
răsboiului, pentrucă e eonvins, că 
Rusia va eși învingătoare.Informatiuni.

>

Foița noastră. Având astăzi o foița 
de interes actual, am amânat «Orna- 
mentica națională» pe nr-ul viitor.

Logodnă. Mărioara Roșea, Seliște, 
yor. loan Suciu, Arad, logodiți. Feli

citări.
Dl loan Garoiu, originar din Zernești, 

a fost promovat doctor în științele 
juridice la universitatea din Budapesta.

Promovare «sub auspiciis regis». Regele 
a permis, ca tinărul Iuliu P o r d e a 
(numele îl arată a fi Român) să fie 
promovat la universitatea din Cluj 
doctor în științele de stat sub auspi
ciis regis». La promovarea solemnă 
Regele va fi reprezentat prin secreta
rul de stat în ministeriul de instruc
țiune publică, Dr. Mihail Z s i 1 i n s z k y.

t N. lonescu, membru al Academiei 
române și fost ministru român, a tre
cut la cele eterne în comuna Bradu, 
jud. Roman.

Mișcarea populațiutiei din Lugoj în la- 
I njwi ie. Datele statistice despre mișcarea 
I populațiunei în Ianuarie în orașul no- 
I stru ne prezintă tablou îngrozitor. 
I în Ianuarie s’au născut în Lugoj 31 
I băeți și fetițe, s’au căsătorit 10 părechi, 
I și au murit 64 bărbați, femei și copii. 
I Mai ales mortalitatea copiilor a fost 
I mare.

Dr. Aschke, renumitul medic german 
și director al institutului Bilz dela Ra- 
debeul-Drezda va face trei conferințe 
în limba germană în saleful ote
lului «Concordia» din Lugoj și anume: 
Duminecă în 19 Februarie despre -mor
burile digestiunei (mistuirei), evitarea și 
vindecarea lor», Luni în 20 Febr. despre 
«spurc (gicht) și reumatism, evitarea și 
vindecarea lor-, iar Marți în 21 Febr. 
numai pentru dame despre ;mor
burile femeești și vindecarea lor». 
Prelegerile le arangează reuniunea ung. 
regnicolară Kneippiană. Prețul locuri
lor stalul I 2 cor., stalul II 1 cor., 
întrare 50 bani de persoană. Bilete se 
pot prenotâ în librăria CoIoman Nemes. 
Detalii pe afișe și în Nr-ii viitori. După 
ce Dr. Aschke se bucure de renume 
european, sperăm că publicul nostru, 
care pricepe limba germană, nu va 
scăpă ocazia aceasta rară de a ascultă 
prelegerile unui bărbat atât de renumit.

Regina României în ajutorul populațiunei 
lipsite. Regina României a dăruit 3000 
pani de câte 2 kilograme, spre a fi îm
părțite țăranilor lipsiți din județul Il
fov, și 1000 lei lucrătorilor din portul 
Galați, cari sunt în mare mizerie.

Mâe stni români din Lugoj arangează 
cu concursul «Reuniunei române de 
cântări» petrecere dansantă Sâmbătă 
în 5 18 Februarie 1905 în sala otelului 
«Concordia». începutul la orele 8 sara. 
Prețul de întrare: 3 coroane de familie 
și 1 cor. de persoană. Venitul e desti
nat pentru scopuri filantropice. Oferte 
mannimoase se primesc cu mulțămită 
și se vor cuitâ pe cale publicistică, 
între dansuri va cântă Reuniunea ro
mână de cântări mai multe piese. în 
pauză o declam ațiune.

Scumpete mare. E greu traiul în 
iarna aceasta, după seceta mare de 
astă vară. Așa scumpete mai rar. De 
pildă în orașul Lugoj s’a scumpit in 
săptămâna aceasta urezul dela 34 cor. 
la 48 cor. maja metrică, grisul dela 34 
la 36 cor., arpăcașul dela 38 cor. la 
48 cor., mazărea dela 44 cor. la 48 cor., 
lintea dela 48 cor. la 56 cor., fasolea 
dela 30 cor. la 36 cor., paiele dela 2 
cor. ia 4 cor. Iar carnea de vită 
costă 1 kilă 96 bani, unsoarea de 
porc 1 cor. 52 bani, 1 păreche găini 5 
cor., 1 ou 8 bani, 1 kilă ceapă 32 bani 
etc., precum se vede șl din «Cursul 
pieței Lugoj». Și pe lângă aceste iarna 
încă a fost grea și pe semne vom avea 
încă multe zile friguroase.

„Bihoreana*. Am primit Raportul și bi
lanțul institutului rom. de credit și eco
nomii, soc. pe acții, -Bihoreana» din 
Oradea-mare. Din aceste vedem, că 
adunarea generală a acestei bance va 
fi la 28 Februarie n. Capital social: 
600000 cor., fondul de rezervă 52 595 
cor. 22 bani, depuneri spre fructificare 
1 317 992 cor. 23 bani, reescompt 343466 
cor., profit curat 64 329 cor. 68 bani. 
Dividenda e fixată la 6\. Din profitul 
curat se vor da spre scopuri de binefa
cere 697 cor. 66 bani.

Gapon. Se telegrafează ziarului 
«Berliner Lokalanzeiger», că autorita
tea bisericească supremă din Peters
burg l-a despoiat pe preotul Gapon, 
conducătorul muncitorilor revoluționari, 
de demnitatea lui de preot și l-a oprit 
dela funcțiunile bisericești. Nici acum 
nu se știe sigur, unde s’a ascuns Ga
pon. Poliția rusească îl caută febril, 
fără să-i fi putut da de urmă.

Prietinia între Bulgaria și Rusia. Tină
rul prinț și moștenitorul tronului bul
gar Boris, care a împlinit abiâ 11 
ani, a fost numit din partea Țarului 
Rusiei sublocotenent la regimentul rus 
de infanterie din Minsk. La această 
distincție a prințului Boris, principele 
Ferdinand al Bulgariei a trimis Ța
rului următoarea telegramă: «Aten
țiunea grațioasă a Maj. Voastre pentru 
Casa mea și împărțirea fiului meu la 
regimentul din Minsk, care poartă nu
mele meu, ne-a produs tuturora sin
ceră bucurie. Această nouă probă a 
p. î. bunăvoințe a Maj. Voastre în- 
tăreștelegătura durabilă, care 
unește indivizibil două po
poare înfrățite și înrudite în 
privința rassei. Prințul de Tir- 
nowo (Boris) va ști prețul după merit 
bunăvoința înaltului seu naș și cu dem
nitate și mândrie va purta uniforma glo
riosului regiment. Rog pe Maj. Voastră 

să primiți expresiunea mu Iță mi tei 
mele cordiale și a de vota mon
tului meu statornic».

Deputați ovrei în dieta din Budapesta, 
în dieta trecută erau în dieta din Bu
dapesta 19 deputați ovrei. în dieta ac
tuală vor fi iarăși 19. E interesant și 
caracteristic, că pe când în dieta tre
cută erau 12 deputați ovrei în parti
dul «liberal», acum sunt numai 7. Nu
mele lor : Barta Odon, Bakonyi, Vi- 
sontai, Szatmări, Rajk, Molnăr Jen6, 
Nagy Săndor, Kelemen, Szunyog (kos- 
suthiști), Rosenberg, Văszi, Săndor 
Păi, Nemes Zsiga, Revai Mor, Deși, 
Markbreit («liberali»), Văzsonyi, Leit
ner (democrați), Barla Ignaț (bănffyst).

Picnicul tinerimei române din Blaj. Ti
nerimea română din Blaj arangează 
Duminecă în 26 Faur n. 1905 picnic în 
favorul «Casinei române» și al «Re
uniunei femeilor române» din Blaj. 
Suprasolvirile se primesc cu mulțâ- 
mitâ și se vor cuitâ pe cale publicistică.

Statariu în B roșinen. Ziarele maghiare 
anunță, că în cercul Boroșineului din 
com. Arad s’au întâmplat în timpul 
din urmă 12 omoruri, 5 jafuri și mai 
multe aprinderi. Locuitorii sunt îngro
ziți și nu mai sunt siguri de viața și 
de averea lor. Ei au cerut dela mini
stru armată și dispozițiuni riguroase 
(un fel de statariu) pe teritorul acestui 
cerc O deputațiune mai mare va mer
ge spre acest scop la ministrul de ju
stiție și la cel de interne. Rugarea lo
cuitorilor e părtinită șî de procuror șl 
de vicecomite.

30 mstrozi condamnați la moarte. Am 
adus nu de mult știrea, că matrozii 
din Sebastopol s’au revoltat contra 
superiorilor, iar soldații n'au voit nici 
decum să puște asupra lor. Matrozii 
revoltați au fost apoi arestați și tribu
nalul militar a adus contra lor sentință 
riguroasă. Anume: 30 matrozi au fost 
condamnați la moarte prin glonț, cei
lalți la temniță de fortăreață și exil.

Defraudant prins. Poliția din Buda
pesta a deținut pe agentul Emil Press- 
burg, care a defraudat dela advocatul 
Dr. Rudolf Handler din Lugoj 1850 
coroane.

La telefon. — Hallo ! Hallo !
— Aici e dna Petrescu; dar acolo V
— Aici e Margareta ! Servus dragă !
Elena : Bună ziua ! Ce mai faci ?
Margareta : Dragă Eleno ! Am să-ți spun 

un lucru important!
Elena : Ce ?
Margareta : Vreau să-ți spun, că dacă vrei 

să cumperi pentru fiica ta mobile frumoase și 
trainice, cumpără numai dela firma Sternlicht 
Mano Lugoj, pentru-că șî eu am cumpărat 
acolo și sunt tare îndestulită.

Elena: Credeam, că ar fi mai bine să 
merg la Timișoara sau la Arad, ca să cumpăr 
mobile, pentrucă în Lugoj nu capăt mobile 
așă fine și frumoase.

Margareta : Nu te duee ! Drept, că până 
acum nu s’au putut căpătă în Lugoj mobile 
moderne, dar acum are Sternlicht un magazin 
așă de mare, incăt concurează cu oricare co
merciant de mobile din Timișoara sau din Arad. 
Sunt la el mobile moderne minunate de nuc, 
inahagoni. arțar și altele. Poate crezi, că din 
interes vorbesc așă ? Nu dragă! Sternlicht 
Mano cu serviciul seu solid, prompt și eftin a 
meritat așâ de mult îndestulîrea mea, încât ii 
sunt datoare cu recunoștință. Mobilele ie-a adus 
în stare neexcepționabilă pe propria sa tră
sură de transport aici la Mehadia, iar oamenii 
lui mi-au aranjat perfect locuința așâ, că n’a 
trebuit să mai bat nici un cuiu.

Elena : De mult e lipsă în Lugoj de un 
comerciant de mobile bun. Iți mulțămesc pen
tru atențiunea ta cordială și în curând voiu { 
merge la Lugoj ca să văd magazinul de mo- j 
bile al Ini Sternlicht Mano.

Margareta: Șî de aceea e mai bine să 
cumperi la el mobile, pentrucă nu trebue să 
plătești deodată întreagă suma, ci le capeți șî 
plătind în rate convenabile.

Elena : Ca la firma Pod wine tz Izidor.
Margareta : Da. Căci doar Sternlicht Mano 

a luat asupra sa prăvălia Podwinetz.
Elena : Așă ! Atunci cunosc prăvălia. Cu 8 

ani înainte am cumpărat acolo o mașină de 
cusut <Singer» și încă șî azi e așă de bună, 
că n’aș da-o pentru nici o altă mașină nouă. 
Dar acum mă rog de ertare, căci mă grăbesc. 
La revedere. Pa!

Margareta : Pa !
însurat de 44 ori. Un mare escroc 

Ioan Hoch a folosit sfânta taină a că
sătoriei spre scopuri mârșave. Prin 
ademeniri și lingușiri el s’a însurat de 
44 ori, mai ales cu văduve și domni
șoare bogate, ca să se îmbogățească 
pe această cale ușoară. Multe din fe
meile lui au murit înveninate de Hoch. 
De curând Hoch a fost prins în Chi
cago. Eată apucăturile lui de a înșela 
femei și a-le îndemnă la căsătorie cu el, 
apucături mărturisite de însuși Hoch:

«Nouă din zece femei pot fi câștigate 
prin lingușire. Nu spune nici odată 
femeei, că are defecte, fă ca femeea să 
vadă totdeauna, că te interesezi mult 
de ea. Femeilor le place, dacă pove
stești despre ele lucruri plăcute. Când 
faci curte, fii plin de foc și serios. Fie
care bărbat de mijloc poate să seducă 
o femee de mijloc, daeă el cel puțin la 
început îi face ei pe voie».

Cu 1 Februarie 1905 st. v. 
se deschide nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

BIBLIOGRAFIE.
Sfaturile cele mai de lipsă pentru 

Prăsirea și folosirea legumelor, sfaturi date 
de George Alăican, învățător. Editura 
librăriei Ciurcu, Brașov. Un volum de 
98 pagini, format mic. Prețul 24 bani.

Știri ultime.
Eri a avut loc balotagiu la Chi- 

șineu între candidatul naționalist 
loan Russu-Șirianu și candida
tul guvernamental Iuliu Csukay. 
La orele 3 d. m. Russu avea 1023 
voturi. Csukay 486. Victoria lui 
Russu e sigură. Despre rezultatul 
final n’am primit încă informație.Cursul pieței Lugoj.

jxzl a, r i a.

Grâu prima calitate
» de mijloc 

Săcară prima calitate
» de mijloc 

Orz prima calitate .
» de mijloc . 

Ovăs prima calitate
» de mijloc 

Cucuruz prima calitate 
de mijloc . 
nou .

0. . 
prima . 
albă 
brună .

»
Făină

»

i

>
Orez . 
Gris .
Arpăcaș
Mazăre .
Linte .... 
Fasole
Mălaiu mărunt
Cartofi ... *
Fân prima calitate .

» de mijloc
Paie ....
Stejar
Cărbuni de peatră .

> de Petroșeni 
Oloiu de rapiță 
Lumini de stearină

• topite .
Săpun
Carne de vită I. calitate 

» » » II. »
Unsoare de porc . 
Sămânță de chimin
Sare, bucăți
Zăhar
Vin ... .
Spirt L

< II. .

* ©
I 33 * tâ» co

ro
an

e 
1

ba
ni

90 18 40
85 18 —
80 14 20
75 13 60
80 13 80

; 75 13 —
45 12 80
40 12 20
85 16 60
85 16 40
10 — —
75 30 40
72 29 60
70 28 80
68 28 20
1- 48 --
80 36 —
70 48 —
90 48 —
85 56 —
80 36 —
70 36 —
— 10 —
_ 9 —
_ 8 —
— 4 —
— 6 20
— 5 50
_ 4 —
_ 96 _
_ 1 1 08
— — 84
— 80 72
— 1 12
— — 96
— 1 52
— 1 12
— 22 —
— 87 —
— 80 —
_ 15 —
— 14 —

◄ 
◄ 
◄ 
◄ 
◄ 
◄
◄ 
◄ 
◄
◄
◄
◄ 
◄ 
◄ 
◄
◄ 
◄ 
◄

Cu prima Februarie a. c. 
voiu edâ pretlul ourent șî 
în limba română. Fiind însă 
foarte bogat, cine voește a-1 
prim! gratis este rugat să se 
adreseze până în 31 Ianuarie la 
subsemnata firmă, căci vo- 
iesc a mă orientâ în câte mii 
de exemplare să-l tipăresc.

Cu distinsă stimă, 

Importațiune de cafea, 
tea și fructe de sud.

Romulus Pasca, Fiume.
Nr. 12 (8-8)

► 
► 
►
► 
►
►
►

►
►
►

►

►
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2074. vegreh. szâm. 1904.

Arveresi hirdetmeny.
lulirt birosâgi vegrehajto az 1881. ’

i
Alulirt birosâgi vegrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel 
kozhirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâs
birosâg 1904. evi V. I. 619 szâmu vegzese 
kovetkezteben Dr. Jurca Cornel tlgyved âltal 
kepviselt Lugoșana takarek javâra Kiria 
Pavel es târsai ellen 276 kor. es jâr. erejeig 
1904 evi âpr. ho 28. foganatositott kiele- 
gitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 870 
kor.-ra becsult kovetkezd ingosâgok, u. m : 
faepuletek, szarvasrnarhâk, 2 16, kocsi es 
szerszâm nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâsbirosâg 
1904. evi V. I. 619|2 szâmu vegzese folytân 
276 kor. tokekoveteles, ennek 1903. evi 
decz. ho 10 napjâtol jâro 6°/0 hamatai,‘Z>ui0 
vâltodij es eddig osszesen 104 kor. 17 fill, 
biroilag mâr megâllapitott koltsegek erejeig 
Zsâbâron alperesek lakâsân leendo meg
tartâsâra

1905. evi febr. ho 2l.-en d. u. 3 orâja 
hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szân-, 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az ârițitett ingosâgok az 1881. «vi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
ronek becsâron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elârverezendd ingo- 
sâgokat mâsok is le- es feliilfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna, e- 
zen ârveres az 1881. âvi LX. t.-cz. 102.

„DR A P E L U L“

*

Premiată în Arad

la 1890. 'E TIPOGRAFIA

20206 904. tkvi szâm.

Nr. 12.—1905

CAROL TRAUNFELLNER
primește spre

în Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului
efeptuire %s 3® r* w 'Ml '3® 'n® 3» 3® Ml

tot felul de tipărituri
z= cu prețurile
Cumandele din afar’ se

2063. veg. szâm

cele mai moderate,
efeptuesc îti timpul cel mai scurt

Un învețăce! român se primește imediat.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirtbir. vegrehajto az 1881. evi 
t.-cz. 102 §-a ertelmeben ezennel kbz- 

102. hirre teszi hogy, a lugosi kir. jârâsbirosâg
LX.

§. ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik. 1904. evi "V. I. 1958. sz. vegzese kovetkez-

gokat mâsok is le- es telulfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna. ezen 
ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. §. 
ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik

Lugoson, 1905. evi feb. ho 5,-en.
Frank Zoltân

Nr. 39 (t —1) kir. birosâgi vegrehajto.

Arveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint telek

konyvi hatosâg kozhirre teszi hogy Dr 
Jurca Kornei iigyved âltal kepviselt Ar- 
zsoka Veta lugosi lakos vegrehajtatonak 
Opritiu Julius lugosi lakos vegrehajtâst 
szenvedo elieni 100 kor. toke, ennek az 1904. 
evi okt. ho 1 napjâtol szâmitando 6 % ka
matai, 17 kor. 40 fii. per es vegrehajtâsi 
mâr megâllapitott koltsegek es ezeunel 15 
kor. 30 fil.-ben megâllapitott ârveres keresi. 
valamintameg felmerulendo koltsegek be- 
hajtâsa vegett, tovâbbâ Lugos vâros arva- 
penztâra javâra 525 kor. 30 fill, toke s 
jâr. erejeig, es Traiste Jozsef lugosi lakos 
javâra 35 kor. toke s jâr. erejeig vegrehajtasit 
lag bekebelezett kovetelesek behajtâsa vegeti 
is a lugosi kir. torvenyszek mint telekkonyv 
hatosâga teriiletehez tartozo român Lugos 
kozsegi 487. sz. tjkvben A. L 769 b, hrsz- 
alatt foglalt ingatlansâgnak Opritiu Julius 
vegrehajtâst szenveddt illetb fele reszet es 
az 1881. evi LX. t. cz. 156 §.-a c pontja 
alapjân kk. Opritiu Isidor âs kk. Opritiu 
Istvân birtokostârsak tulajdonjutalekât is 
egeszben az egyidejuleg kibocsâjtott ar
veresi feltetelek ertelmeben osszesen 146u 
kor. kikiâltâsi ărban az

1905. evi rnârcz. ho 27.-en d. u. 3 orakor

Lugos 1905. evi jan. ho 30-an.
Schieszler Viimos

Nr. 36 (1—1) kir. birosâgi vegrehajto.

84. vegr. szâm. 1905.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirott birosâgi vegrehajtd az 1881. evi 

LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel 
kozhirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâsbiro
sâg 1901. evi V. I. 3040. szâmu vegzese kO- 
vetkezteben Dr. Jurca Cornel iigyved âltal 
kepviselt Lugoșana takarek javâra Klein 
Aaolf ellen 860 kor. es jâr. erejeig 1902.
evi jan. ho 12-en foganatositott kielegitesi 
vegrehajtâs utjân le- es feliilfoglalt es 918!

teben Dr. Marcu Pompeius iigyved âltal 
kepviselt Dragu Petru es Petrutie Nikolae 
javâra Szucsu Vaszilie, Marcu Jon, Dami- 
nescu Moisze, Popa Nicolae, Popecz Florea, 
Crivinyanczu Ion, Nica Nicolae, Damnescu 
Ion, Ploszkariu Mitru, Ploszkariu Danila, 
Vracsiu Elena, Barbu Nicolae, Zsurka Szâ- 
vu, Todorescu Stefan, Zinbrân Danila, 
Zsurka Pavel, Laos Georg, Damunescu 
Stefan, Bires Danila, Pioszkâr Lâzâr, Toma 
Lâzâr, Marcu Anton, Damanyanczu Lâzâr, 
Dumitrescu Ion, Toma Julia, Popecz Pâvel, 
Geldofâti Trandafir, Igna Dumitru, Piu 
Lâzâr, Kracsun Botos, Barbu Petru, Barbu 
Mâria, Danila Talida, Secorân Trandafir, 
Matinescu Măria, Popa Danila, Istvanescu 
Lâzâr, Bires Petru, Bires Gligor, Stojkan 
Katalin, Mateica Stefan, Draganescu Ico- 

j nia, Stojkan Mâria, Toma Pavel, Stirban I NJ 1 on 1 a I 1HTn zi rv 11 Un I n gm v* I* Itkor-ra becsult kovetkezd ingosâgok u m. I Nic’olae> Duruez Todor, Pau Lâzâr. Kok- 
șzobabutor, 3 boglya szena, 20 mm. buza I liczân Ikonia Durncz pet Galan Vazul, 
es szarvasmarhak nyilvanos arveresen el- — - - — - - -
adatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâsbiro- j
sag 1905. evi V. L 15/2. szâmu vegzese 
folytân 860 kor. tokekoveteles ennek 1901. 
evi aug. ho 17 napjâtol jâro 6% kamatai, 
*/s®|0 vâltodij es eddig Osszesen 111 kor. 87. 
fill.-ben biroilag mâr megâllapitott koltsegek 
erejeig, Kricsovân alperes lakâsân leendo 
megtartâsâra

1905. evi feb. ho 20-an d. e. 10 orâja
hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
ronek sziikseg eseten beesâron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingosâgo- 
kat mâsok is le- es feltilfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§. ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Lugoson 1905. evi jan. ho 30-ân.
Schieszler Vi/mos

Nr. 40 (1—1) kir. birosâgi vegrehajto.

Krivinyanczu Zarie, Gonju Simon, Baia 
■ Dozsiiie, Stanescu Pantila, Pioszkâr Akim, 
I Aleea Nieolae, Marân Lăzâr, Szucsu Manu- 
illa, Popa Vasilie, Gruja Petru. Togarescu 
Maria, Zimbran Todor, Pau Lâzâr ellen 
egyenkint 3 kor. 50 fill, es jar. erejeig 1904. 
evi Szeptember ho 29-en foganatositott 
kielegitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 
5695 kor.-ra becsult faepuletek, szena, 
szarvasrnarhâk, sertesekbol âllâ ingosâgok 
nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâs
birosâg 1904. V. I. 1958/2 szâmu vegzese 
folytăn egyenkent 3 kor. 50 fill, tokeko- 
veteles es eddig osszesen 70 kor. 39 fill, 
biroilag mâr megâllapitott koltsegek ereje
ig Zsidovâron alperesek lakâsân leendo 
eszkozlesere

1905. feb. ho 22.-en d. e. 9. oraja

a telekkonyvi hatosâgnâl a hivatalos helyi- 
segeben megtartando nyilvanos arveresen 
a legtobbet igeronek sziikseg eseten a 
kikiâltâsi âron aiul is elfogja adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bânat- 
penziil az ingatlanok kikiâltâsi ârânak 20°u 
keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir-

vegr. szâm. 1904. : ^an a kikiildott kezehez letenni, avagy az
, , . . , I annak elozetes biroi letetbe helyezeset ta-
Arveresi hidetmeny. ‘ nusito szabâlysz. elismervenytâtszolgâltatni.

Alulirt birosâgi vegrehajto az 1881. evi ' Vevo koteles a vetelâr V, reszet az 
LX. t-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel koz- ^rveres jogerore emelkedeșe napjâtol sză- 
hirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâsbirosâg! noitott 30 nap alatt, a mâsodik ‘A reszet 
1901. evi V. I. 1818. szâmu vegzese kovet- ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, 
kezteben Dr. Jurca Cornel iigyved âltal kep- a, harmadik */3 reszet ugyancsak 
viselt „Lugoșana“ javâra Petrescu Sala- res jogerore emelkedeșe 
mon ellen 200 kor. es jâr. erejeig 1902. ■ țando 90 nap alatt, es az 
evi feb. ho 22-en foganatositott kielegi- .ja,r0 ,®*/o kamacaival r 
teși vegrehajtas utjân ie es feltilfoglalt „ i„,
es 749 kor.-ra becsult szena, hizo sertes, 
malacz stb.-bol âllb ingosâgok nyilvânos 
ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâs- 
birosâg 1901. evi V. I. 1818. szâmu veg
zese folytân 200 kor. tokekoveteles, euuek ________ ____
1900. evi augusztus ho 23 napjâtol jârd gâlo Ro’mân Lugos 487. 
6% kamatai, es eddig osszesen 96 Bor. lapjân feljegyezm rendeli. 
99 fil-ben biroilag mâr megâllapitott kol
tsegek erejeig Szkeuson alperes lakâsân 
leendo eszkozlesere

1905. evi feb, ho 23-ân d. u. 1 drâja

141.

hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintetr ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett a legtobbet igero- 
nek becsâron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingo- 
sâgokat mâsok is ie- es feliilfoglaltattâk 
es azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§ ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Lugoson, 1905. evi feb. ho 5.-en.
Frank Zo/tan 

kir. bir. .’egrehajto.

hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, I 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi j
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben kesz- \ 
penzfizetes mellett, a legtobbet igeronek j Nr. 38. 1 —1). 
becsâron alul is el fognak adatni. W . Â " W A W A W

A mennyiben az elârverezendo ingosâ- i

: az arve- 
napiâtol szâmi- 
ârveres napjâtol 

1 szabâlyszeru leteti 
kerveny mellett a lugosi kir. âllampenztâr 
mint birdi leteti penztârba befizetni.

A megâllapitott arveresi felteteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hato- 
sâgnâl, ugyszinten Lugos vâroshăzânâl 
vagy a biroi kikiilddttnel megtekinthetok.

Az|eirendelt ârverest a fobetetill szol- 
sz. tjkvben C.

Lugoson, 1905. evi jan. ho 2-ân

Dr. Riox 
kir. tszeki albiru.

Casă de vânzare 
în £ugoj.

Casa de sub nr-ul 80|660, strada 
Făgetului, 
liberă.

A se

e de vânzare din mână

adresă la d-na văduvă 
ANA ȘUBARIU.

'Nr. 27 (4-4)

Cu stimă înștiințez pe P. On. public, că am primit prăvălia de mobile și mașini de cusut a firmei HPod/wizietiZ Iziclor 
și mutându-o în colțul palatului, zidit în piața Isabella, al institutului de economii și credit «POPORUL», voiu continuă afacerea 
sub firma împrotocolată în mod legal

r

Stemlicht Mano
în depozitul meu se pot căpătă tot felul de mobile moderne dela cea mai simplă pănă la cea mai scumpă, precum și 

mărfuri de tapetărie necesare.
Mi-am pus ca principiu comercial, să câștig încrederea P. T. publicului prin serviciu solid, eftin și prompt.
Pentru promovarea comodității publicului, m am hotărît să țin magazin stabil de mobile moderne și de cele mai fine, ca mo

bile de mahagoni, de nuc, de arțar și sper, că dacă P T. publicul cumpărător mă va sprijini, nu va 
în străinătate pentru procurarea astorfel de mobile.

numa’ ee^e ma’ bune și pentru mașinele mele de 
tJllUylfll UC plină pe timp de 10 ani. Singur la mine se pot căpătă

‘ de cusut «Gritzner» (Drezda), 
Pe seama industriașilor servesc cele

Cu distinsă stimă,

STERNLIGHT MANO.

Sîlașini de cusut\
fabrică maghiară de mașini de cusut», precum și renumitele mașini 
rotundă, Zexitral-IBololoi.rx, Vibratnig-Shutle, Zilinder, etc. 
specialitate.

Bucuros ofer catalogul prețurilor pentru mobile și 
mașini de cusut.

Atelier propriu de reparat mese, tapete, mașini de 
cusut etc. Nr. 35 (2—1)

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

mai fi nimenea silit sâ meargă

cusut iau responzabilitatea de- 
mașini de cusut din «Prima 

Singei, cu suveică 
mai bune mașini de Â


