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La 15 Martie a vorbit Franeisc 
Kossuth la Czegled iu fața 
statuei tatălui seu. a guvernoiului 
anului 1849, și aducând vorba la 
stadiu] în care se află criza a zis. 
că Regele «întârzie și acum încă 
a împlini, chiar și în cea mai mică 
măsură, postulatul natural și just 
al națiunei, ca limba statului 
maghiar să se va I id i teze în 
armata maghiară* *.

sau <țărani» ca toți frații lor veniți din
• țeară» — au trecut în mare parte la 
ocnele de cărbuni de peatră dela Anina 
și acolo își agonisesc traiul vieții până 
în ziua de astăzi. Acolo, la ocne, ei 
trăesc fără conducători firești, năcăjiți 
de străinii, cari nu le cunosc nici do
rurile nici lipsa de hrană sufletească, 
dar nici nu voiesc să le cunoască. 
Unii au trecut la Anina cu familii cu 
tot, pe cei mai mulți însă iubirea de 
casa părintească îi ține șî astăzi strâns 
legați de glia petroasă și săracă a 
satului lor. Partea mare a vieții ocna- 
rilor de aici trece departe de vatra 
familiei, dar — vorba lor — «se’ntâl- 
nește munte cu munte, — om cu om 
cum să nu se întâlnească?!». Și pe la 
sărbători ocnarii se’ntorc pe la ai lor; 
la astfel de ocaziuni se fac praznicile 
și nunțile și horele.

Și e lege rămasă din bătrâni ca 
ziua zăpostitului să se prăznuească. 
Voiu încercă să descriu petrecerea po
porală din ăst an arangeată în Dumi
neca prinderii postului. Acolo la Anina, 
după munca zilnică de 10 12 oare la
sute de metri în adâncimile pămân
tului — în ocnele de cărbuni —, ocnari 
s’au adunat în clipe de repaus îmbră- 
cați în cămeșile lor înegrite de «piatra 
Neamțului», cum numesc ei cărbunii 
de piatră, și au învățat hore și alte 
cântări naționale, ear Dumineca tre
cută ne-au delectat cu un prea frumos 
concert arangeat de »Reuniunea de

A zis apoi mai departe, că «nu 
putem abdică la drepturile noastre 
și suntem hotărîți a reclamă ne
condiționat, deși cu moderați- 
une necesară, dar în cadrul le
gilor, validitatea acelor drep
turi».

Cuvintele aceste ale lui Franeisc 
Kossuth sunt de extremă impor
tanță în actuala fază a crizei, căci 
se știe, că tocmai Franeisc Kos
suth este din întreg partidul seu 
cel mai moderat și mai dispus 
a contribui la creearea unei trans- 
acțiuni între postulatele șoviniste 
și punctul de vedere al Coroanei.

Și să ne însemnăm bine, aceste 
cuvinte s’au rostit o zi înainte de 
a se da publicității știrea, că Maj. 
Sa vine la Budapesta, ca să 
continue aici lucrările pentru re
zolvarea crizei, și prin urmare este 
de presupus, că Maj. Sa când a 
aprobat publicarea știrei, că vine 
la Budapesta, a avut dejă știre 
despre aceste declarații tăcute de 
Franeisc Kossuth în mod sărbă
toresc la Czegled, mai ales că în 
16 Martie a primit Maj. Sa pe 
contele Tisza de două ori în 
audiență și tocmai la propune
rea acestuia s’a liotârît — precum 

“FOIȚA „DRAPELULUI'T

Dela Șasea.
— Impresii și reflecții —

De Gr.

Foiță originală a «Drapelului». ___

Românii din Sasca-montană — ca 
toți frații noștri din locurile «montane» 
ale Bănatului — se socotesc între ur
mașii Muntenilor, cari pe timpul lup
telor cu Turcii și sub domnia urgisită 
a domnilor fanarioți, ne mai putând 
suportă amarul acelor timpuri, și-au 
părăsit moșioara pustiită de vrăjmași, 
au luat lumea’n cap și’n mare parte 
se așezară prin Jocurile muntoase ale 
Bănatului. Fie ca stânjănari, fie ca 
cărbunari ori ocnari în ocnele, cari 
după potolirea răsboaielor cu Turcii 
începură să prospereze din nou, ei au 
trăit vremuri de adevărată bunăstare 
sub domnia Măriei Tereziei și a bu
nului Iosif al II-lea, domnii pline de 
îngrijire pentru prosperarea acestor 
ținuturi.

După închiderea ocnelor de aramă 
și de fer din jurul comunei lor, Ro
mânii săscani — porecliți șî ei «bufeni» 

anunță un comunicat oficial — ca 
Maj. Sa să vină mâne. Duminecă, 
la Budapesta.

Este probabil, că venind Maj. 
Sa la Budapesta, va continuă se
ria audiențelor, va ascultă și băr
bați, cari până acum n’au fost as
cultați, și va ascultă mai ales băr
bați, cari deja au fost în audiență 
la M. Sa în cursul lucrărilor pen
tru rezolvarea actualei crize. Iar 
între aceștia revine, tară îndoială, 
rol important lui Franeisc Kossuth 
ca șef al coaliției opoziționale și 
al partidului kossuthist, ca stăpân 
al situației parlamentare din Bu
dapesta.

Tocmai de aceea revine decla
rațiilor dela Czeglâd ale lui Kos
suth o deosebită importanță, căci 
dovedesc, câ kossuthiștii și amicii 
lor nu sunt dispuși a renunță la 
postulatele militare în arangea- 
mentul ce se caută pentru a rezol
vă, fie și numai trecător, criza.

în acest punct culminează con
flictul între șovinism și Co
roană și — dupâce la căutarea 
unui arangeament pacinic 
trebue să cedeze o parte — este 
probabil, că după declarația so
lemnă a lui Kossuth, nu mai 
pot cedă kossuthiștii. Iar a 
creeâ o majoritate dietală, capa
bilă de a scoate carul statului din 
glod, cu excluderea kossutlii- 
știlor. pare astăzi, dacă nici nu 
tocmai imposibil, dar greu de tot, 
încât nu sunt prospecte serioase 
de luorare cu succes în direcția 
aceasta.

Și tocmai în momentul acesta 
zace caracterul de tot acut al 
crizei. Și tot acest moment ne ex

plică importanța deosebită a ve
nirii Maj. Sale la Budapesta 
în acest stadiu al crizei.

Atitudinea hotărîtă a lui Kos
suth. care deține cheia rezolvării 
crizei pe cale parlamentară, di
zolvă premisele transacției 
dela 1867, cari au oferit șovinis
mului mână liberă în afacerile in
terioare ale Ungariei, ca în schimb 
să la«e politica de stat a Ungariei 
intacte prerogativele Coroa
nei în afai^rile zise comune ale 
Monarhiei, prerogative la cari a 
țiuut Coroana până acum morțiș 
atât în urma tradiției dinastiei, cât 
și în interesul susținerii uni
tății Monarhiei în afară, uni
tate indispenzabilă pentru rangul 
de «mare putere» al imperiului 
Habsburgic.

E fără îndoială, că Maj. Sa a 
rescumpărat posesiunea neturbu
rată a acestor prerogative cu mari 
jertfe, căci a trebuit să abandoneze 
și să lase pradă șovinismului 
tocmai acele popoare ale Ungariei, 
cari în zile grele pentru dinastie 
și Monarhie s’au dovedit de necon
diționat loiale și adicte casei Habs- 
burgice.

Acum reese, că Maj. Sa a adus 
în deșert aceste mari jertfe, cari 
nu au putut remâneă fără efect 
asupra sufletelor acelor popoare, 
căci șovinismul nu mai res
pectă limitele creeate prin premi
sele transacției dela 1867, ci toc
mai în scopul deplinei garan
tări a «niânei libere» în afacerile 
interioare ale Ungariei, reclamă 
acum șovinismul și știrbirea așâ 
ziselor prerogative ale Coroanei.

Nu cercetăm baza de drept a 

cetire și cântări» din loc, reuniune a 
cărei majoritate ei, ear corul numai 
ei îl formează.

încet și fără zor a grăbit poporul 
pâlcuri-pâlcuri să asculte cântecele lor 
și să se bucure împreună cu dânșii. 
Străinii, «domnii» de pe la noi au lip
sit șî acum, arătându-și șî prin această 
absență neinteresarea — poate șî alt
ceva — față de întreprinderile popo
rului. Noi putem fără de ei și fără de 
sprijinul d-lor! Au fost câțiva comer- 
rianți, străini după limbă, «după port», 
dar moșneni de-ai noștri, cu cari avem 
datorința să trăim ca frații, căci tot
deauna au arătat prietinie față de noi. 
Mândri am fost, că am văzut în mij
locul nostru distinse familii române din 
loc: Familia Dr. Coca și familia Dr. 
Meșter, apoi mai mulți comercianți 
și măiestri, fruntași români din co
mună, membrii și președintele comite
tului parohial, preotul și învățătorul 
nostru, epitropia și mulțime mare de 
popor. Din jur am observat oaspeți 
dela Sasca-română, Oravița, Răcășdia, 
Socolari, Stinăpari, Macoviște și Sla
tina.

Petrecerea a fost adevărată zi de 
bucurie și ni-s’a dat buna ocaziune să 
fim părtași de multă voie bună. Cân
tecele din program au fost bine exe
cutate, tot așâ șî declamațiunile. Ade
vărata veselie s’a început după con
cert; și veselia se prinde și ademeniți 
de farmecul horei, ne-am prins toți la 

postulatelor șoviniste față de prero
gativele Coroanei, căci nu momente 
de drept, ci eminaaiente conside- 
r a ut e politice au creeat bazele 
nenorocitei transacții dela 1867 și 
tot considerante politice și nu de 
drept au provocat criza actuală 
de sistem. Prin urinare nu conside
rante de drept, ci considerante 
politice vor determina și cadrele 
lucrării mai departe pentru aflarea 
unei soluțiuni a crizei acute, fie 
această soluțiune chiar și numai 
de caracter temporal pentru a câ
știgă răgaz și pe o parte și pe alta.

întrebarea primă și decizivă pen
tru Maj. Sa va fi în cazul prezent, 
să știe de mai poate apără intere
sele dinastiei și ale unității în afară 
a Monarhiei, legate de prerogativele 
Coroanei, dacă va urmă înainte 
calea concesiunilor față de șovi
nismul, care este fatal nu numai 
pentru popoarele țerii, ci și pentru 
interesele Coroanei, precum ne do
vedește aceasta tocmai actuala fază 
a crizei.

Nu putem ști la ce convingere 
va ajunge Maj. Sa în decursul pe
trecerii sale în Budapesta și nu 
putem prevedea nici în care diree- 
ție va luâ p. î. hotărîri pentru a 
deslegă și descurcă situația.

Vedem însă câ situația este 
enorm de gravă și că azi-mâne va 
trebui să urmeze din partea Maj. 
Sale "un fapt hotărî tor, căci 
trăgănarea lucrărilor de rezolvare 
produce numai neliniște în țară și 
agravează și mai mult posibilitatea 
soluțiunei.

Nu știm ce va aduce pentru 
noi încercarea de soluțiune. Ca 
popor conștient trebue să fim pre- 

joc. Și frumos și înălțător e Doamne, 
când vezi o mulțime de oameni bucu- 
rându-se împreună, săltând ușor în 
legănarea lină a acestui mândru joc, 
pe care l-au îndrăgit chiar șî străinii. 
In pauză dl Cigăreanu a jucat «Că- 
lușerul și «Bătuta», a cântat corul și 
s’au ridicat păhărele pentru fruntași 
și pentru popor.

Nu pot trece cu vederea să nu 
amintesc șî la acest loc influența stri- 
căcioasă a mediului în care trăim și 
pericolul ce amenință caracterul națio
nal al poporului nostru din locurile 
«montane» în genere. Poporul dela noi 
e în atingere zilnică cu străinii; ma
gazinele străine au schimbat rapid fru
mosul port al «țărănilor», adus cu noi 
din câmpiile îndepărtate ale unei fru
moase țeri, și mi-s’a dat trista ocaziune 
să văd șî la petrecerea poporală a 
Săscanilor rodul acestei stricăcioase in
fluențe străine. Costumele naționale 
n’au lipsit; D-na Dr. Meșter eră 
costumată neaoș românește și atât de 
frumos cum rar s’a mai văzut la noi, 
într’un costum lucrat la București; 
d-na Mircea (Răcășdia) și d-șoara 
Lenuța Supercian în portul costisi
tor al sătenelor de pe la noi, ear 
d-șoara Maria Dă neț într’un costum 
cu mult gust lucrat la Bocșa. Nu pot 
lăuda în destul nici ocnărițele noastre 
— fete și neveste — împodobite în fru
moasele oprege. Cât de minunate au 
fost ciupagurile de borangic, lucrate cu
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Se va inaugura Muzeul Națio
nal (Casa Națională) și pentru serba
rea acestui mare eveniment în progre
sul nostru intelectual, cele mai de 
::runte societăți culturale române își 
vor ținea adunările generale asemenea 
în Sibiiu, ca astfel toate împreună să 
contribue la afirmarea idiomului no
stru național.

Numărul 1 al «Transilvaniei», or
ganul Asociațiunii, ne dă informațiuni 
interesante în privința aranjării ace
stor mari serbări. Din acele, scoatem 
următoarele:

Comitetul central al Asociațiunii, 
în ședința sa din 16 Februarie, a luat 
lotărîrea de a întruni proxima adu
nare generală în Sibiiu la 619 și 7 20 
August și a face cu această ocaziune 
inaugurarea festivă a Muzeu
lui înființat de Asociațiune.

Și atât pentru motivul ca această 
inaugurare să se poată face în mod 
demn și corespunzător importanței 
acestei serbători culturale, cât șî pen
tru a putea pune bazele colecțiunilor 
ce va avea să le adăpostească Muzeul 
în viitor, s’a decis, ca cu ocaziunea 
adunării generale să se aranjeze atât 
în palatul Muzeului, cât șî în celelalte 
zidiri ale Asociațiunii o bogată e x p o- 
zițiune etnografică și istorică- 
culturală, care să prezinte un ta
blou cât mai complet și fidel al acelor 
stări ale progresului nostru, cari in
corporează însușirile caracteristice ale 
individualității sale etnice, și să arate 
totodată șî fazele șî momentele mai 
însemnate ale renașterii și desvoltării 
sale culturale.

Spre a da serbării proectate o 
splendoare mai mare, scrie tot orga
nul Asociațiunii, și în deosebi spre a 
remarcă ca o manifestațiune unitară a 
nizuințelor și activității culturale a în
treg poporului nostru, comitetul cen
tral a decis să învite șî alte societăți 
culturale românești, să-și țină adună
rile generale în Sibiiu, tot pe timpu 
expozițiunii, și valoroasa Societate 
pentru fondul de teatru român s’a șl 
conformat cu cea mai mare prevenire 
și abnegațiune acestei invitări.

Afară de Societatea pentru fond 
de teatru român, care a votat pentru 
instalarea scenei din Muzeu 6000 cor., 
s’au invitat șî Societățile culturale, 
economice și sociale din Sibiiu să-și 
țină adunările generale sub durata 
expoziției și în deosebi Reuniunea de 
muzică, care va serba în anul curent 
aniversarea înființării sale, a fost in
vitată pentru a alege același timp pen
tru manifestațiile ce le proectează.

Secțiunile științifice-literare vor fi 
invitate a ținea sub durata expoziției 
în sala festivă a Muzeului o serie mai 
mare de prelegeri publice cu proiec- 
țiuni și eventual o ședință festivă. De 
asemenea se va invită Societatea pen
tru fond de teatru român a aranja în 
acelaș timp producțiuni teatrale, iar 
Reuniunea de muzică din Sibiiu va fi 
rugată a da concert în sala Muzeului.

Pentru pregătirea expoziției și în 
primul rând pentru studiarea progra 
mei prealabile, prezentate de secreta
rul, I și pentru stabilirea programei 
definitive, care va aveă să se prezinte 
comitetului central în ședința din Mar
tie a. c., se institue o comisiune spe
cială, din care vor face parte membrii 
biroului, trei membri ai comitetului 
central și anume dnii P. Cosma, Dr. 
M. E. Cristea și Dr. V. Bologa, 2 
delegați ai despărțământului Sibiiu și 
câte un delegat al celor cinci secțiuni 
științifice-literare.

încheiăm aceste rânduri cu româ
nescul apel dela sfârșitul primului ar
ticol al «Transilvaniei»: «Este vorba 
de o lucrare, care să dee unor cercuri 
foarte largi, atât românești cât șî stră
ine, o icoană cât mai fidelă a stărilor, 
activității și nizuințelor poporului no
stru, ca deoparte să întărească în noi 
înșine conștiința forțelor noastre na
ționale și totodată să impună și stră
inilor respectul cuvenit pentru impor
tanța elementului nostru în această 
țară. Nu cunoaștem prin urmare Ro
mân cult, care să nu fie interesat la 
această frumoasă întreprindere a Aso
ciațiunii, și sperăm deci, că nici un 
fiu credincios al poporului nostru nu 
o va lipsi de întreg concursul seu 
pentru a asigură reușita cât mai mu - 
țămitoare a expozițiunii». („Fam/)

gătiți nu numai la bine, ci și la 
rău, căci — așă se vede — paharul 
suferințelor noastre nu este încă de 
tot plin. Orice va urmă însă, 
n’avem să pierdem încrede
rea în dreptatea cauzei noastre, 
căci fie furtunile cât de cumplite 
și înfiorătoare, tot trebue să reapară 
soarele dătător de pace și viață 
pe ceriu.

Să avem credință firmă și să 
nu ne lăsăm seduși la fapte neso
cotite.

----- ----------- --------------------- 3------

Situația. A urmat o întorsătură 
neașteptată. Joi a fost primit con
tele Tisza de două ori în audiență 
de Maj. Sa. înainte de ameazi a fost 
în audiență scurtă, iar după masă a 
fost împreună cu contele Khuen- 
Hedervâry în audiență de aproape 
2 ore și jumătate. în audiența aceasta 
s’a decis — precum se anunță — di
recția în care se va căută soluțiunea. 
Tot atunci s’a decis ca Maj. Sa să vină 
Duminecă la Budapesta și să înceapă 
noui audiențe. Pe Luni sunt luați în 
vedere de a fi primiți în audiență con
tele Iuliu Andrâssy, Ignatie Da
ră n y i și Alex. Wekerle. Sesvonește 
că Maj. Sa este dispus să cedeze 
chiar și în chestiile militare, admi
țând limba maghiară de comandă la armata 
comună dela major în jos. Mai departe se 
svonește, că Maj. Sa lasă cale liberă 
reformelor interioare, precum 
șîseparațiunei economice. Or
ganul kossuthist «Egyetărtes», care 
făcea pănă acum pe intransigentul, 
anunță că concesiile oferite de Maj. 
Sa sunt de natură a satisface po
stulatele coaliției opoziționale, așă 
că în curând se va putea formă noul 
cabinet. Vom vedea!

Examinarea mandatelor excepționale. 
Azi la 18 Martie comisiunile cenzură- 
toare, alese de dietă, vor examina și 
vor luă dispozițiuni în privința man
datelor excepționate ale deputaților 
naționaliști Dr. Stefan C. Popp și 
Milan Hodza, iar la 7 Aprilie va fi 
examinat mandatul deputatului Vasile 
D ă m i a n.

Mari serbări in Sibiiu.
în vara viitoare se vor ținea la 

Sibiiu niște serbări culturale româ
nești, de cari n’a mai avut neamul no
stru în țeara aceasta.

tRevoîutia în fftusia,
9

— Studiu original —

De Dr. T. V

PARIS, Martie 1905.

V.

Chestia națională.

Cele patru principii ale despotismului 
birocratic sunt, după cum am enunțat 
deja: politica națională, anarhia le
gală, pauperismul și ignoranța popo
rului.

Despotismul birocrat nu se poate 
consolida pe lângă diferențe naționale, 
religioase sau sociale. Despotismul, 
zice Montesquieu, își are baza în ega
litatea tuturora. «în republică — zice 
el — oamenii sunt egali, ei sunt totul, 
în despotism ei încă sunt egali, ei nu 
sunt nimica». Evident deci, că acest 
despotism exchide orice deosebire na
țională sau religioasă. O națiune, o 
religie. Situația Poloniei e prea bine 
cunoscută, perirea autonomiei Finlan
dei ni-e încă proaspătă în memorie, 
persecuția Armenilor e încă recentă, 
de asemenea a Rutenilor, cărora un 
ukaz le suprimă limba.

Dintre toate acestea ese însă la 
iveală o națiune, a cărei putere extra
ordinară e prea bine cunoscută și si
tuația căreia trebue să o judecăm cu 
cea mai mare atenție și fără nici un 
prejudițiu, pentrucă ea furnizează le- 
aderii actuali ai victimelor Panrusis- 
mului și ale birocrației însăși. Această 
națiune sunt Ovreii. Dacă Panrusismu 
a excitat rezistența națională, care nu 
a existat mai înainte, dacă politica 
janrusă a provocat radicalismul poli
tic și socialismul chiar șî în acele 
părți ale țerii, unde condițiile economice 
pentru astfel de teorii lipsiau cu totul, 
toată această reacție și spirit revolu
ționar este a se atribui în mare parte 
politicei contra Ovreilor. Decretele an
tisemite ale lui Plehwe din 1882 aveau 
scopul de a sufocă viața ovreiască 
odată pentru totdeauna. în același mo
ment însă, când Plehwe tindea la dis
trugerea completă a influenței Ovreilor, 
politica financiară, care avea menirea 
de a procură birocrației prestigiu în 
ochii lumei civilizate, a dat Ovreilor o 
putere neașteptată, căci această poli
tică nu a fost posibilă fără concursul 
capitalului ovreesc. Industria și 
corner ciul, fiind în mâna lor și des- 
voltându-se prin mijlocirea lor, a d e- 
venit cel mai periculos dușman 
al birocrației, cu atât mai vârtos, 
că solidaritatea Ovreilor s’a dovedit 
de mare folos pentru Ovreii săraci, 
victimele persecuției. De altă parte 
Rușii înșiși nu au tras nici un folos 
din decretele antisemite; din contră 
pretutindeni se observă, că lipsa vieții 
industriale și comerciale coincide cu 
excluzia Ovreilor, industrie și comerciu 
fără capital neputând există. Și ce e 
mai ciudat, chiar șî în zonele ovreești, 
unde Ovreii au putut luptă în liniște, 
influența birocrației ruse a fost parali
zată cu ajutorul corupției. Amploiații 
s’aq împrietenit astfel cu corupția, încât 
nu și-au mai putut închipui admini
strația fără corupție și aceste obiceiuri 
criminale s’au lățit în imperiul întreg, 
chiar șî în acele ținuturi, pe cari nu 
le putem consideră de ovreești, și 
unde poporul asuprit a fost acum 
apăsat din nou prin o nouă plagă, 
căci birocrația obicinuită cu corupția a 
inventat fel de fel de vexa ții, contra 
cărora eră numai un mijloc de apă
rare : banii. Antisemitismul a avut 
deci ca consecvență imediată demo
ralizarea progresivă a amploiaților. 
Această politică însă a avut șî conse
cvențe cu mult mai grave. Avuția 
Ovreilor, exchiși din orice funcție mai 
înaltă, i-a pus în fruntea neîndestuliți- 
lor, și aici inteligența, energia și soli
daritatea Ovreilor a aflat calea de
schisă; Rușii înșiși, în al căror pretins 
favor păreau a fi aduse acele decrete, 
s’au alăturat Ovreilor spre a luptă 
contra birocrației, nu din aceleași 
motive, dar cu același scop. Chiar 
șî așă zișii liberali, cari aparțin celor 
mai înalte clase ale societății ruse, nu 
pot organiză vre-o mișoare mai impor
tantă fără concursul Ovreilor. Iar dacă

nobilii, cari au inițiat în timpurile mai 
recente mișcarea Z e m s t v o-urilor, nu 
recunosc pe față relațiile lor cu Ovreii, 
în practică totuși urmează inițiativa 
Ovreilor. Ce privește pe celelalte par
tide, Ovreii sunt conducătorii pe față 
ai acelora : democrații sociali, socialiștii 
revoluționari, socialiștii poloni și, îna
inte de toate, cea mai puternică dintre 
aceste organizații secrete, partidul mun
citorilor Ovrei, așă numitul «Bund , 
sunt conduse prin Ovrei și sprijinite 
prin radicalismul ovreesc din străină- 
;ate.

Starea aceasta a lucrurilor o cunosc 
foarte bine sfetnicii Țarului. Witte are 
jsoate drept, când proclamă, că che
stia politică și chestia Ovreească sunt 
una. Chestia rusă națională e astăzi 
pe deplin absorbită prin chestia Ovre
iască. Dacă am afirmat, că în revoluția 
actuală sunt chestii de rezolvat nu numai 
de natură pur politică, cred a nu mă 
fi înșelat, căci în Rusia, ca șî la noi, 
există o chestie mai profundă, mai 
gravă, această chestie e chestia națio
nală. Rusia nu e o țară omogenă, iar 
libertatea pe lângă sufocarea vieții na
ționale a unei serii de popoare diferite, 
nu se poate nici imagină.Să presupunem, 
că s’ar introduce azi în Rusia o viață 
constituțională, numai decât ar reapă
rea chestia polonă, ruteană, armeniană, 
finlandeză etc. De aici urmează, - și 
aceasta e dovada cea mai eclatantă a 
celor expuse aici — că toți bărbații de 
stat actuali în Rusia, chiar șî cei mai 
liberali, declină responzabilitatea de a 
se atinge de chestia politică pe cale 
directă. în raporturile lor confidențiale 
asupra situației afirmă fără nici o re
zervă, că dacă din reformele puse la 
ordinea zilei pretențiile naționalităților 
neruse ar fi eliminate, rezolvarea che
stiei politice n’ar face nici un pas 
înainte.

Când am zis, că revoluția actuală 
din Rusia are pentru noi un interes 
deosebit, m’am gândit la chestia națio
nală. Libertate politică fără libertate 
națională e un non-sens. De aici re
zultă, că bărbați cu vederi politice mai 
largi în Ungaria, ca Deâk, Ebtvos, 
Szechenyi au înțeles pe deplin legătura 
strânsă între chestia politică și chestia 
naționalităților. Ba am putea zice că 
ambele chestiuni sunt una și aceeași 
chestie, care nu sufere nici o divizie, 
căci altcum trebue conziderată de un făt 
mort. Ei deodată cu reintroducerea 
constituționalismului au cugetat la re
zolvarea chestiei naționalităților creeând 
legea despre naționalități.

Dacă am aflat deci de bine a trată 
pentru onor, cetitori ai «Drapelului» 
despre revoluția din Rusia, nu am 
făcut aceasta pentru a face politică 
europeană, ci pentru a furniza un 
exemplu viu, că chestia politică și cea 
națională sunt una, indivizibilă și in
separabilă. Bărbații de stat Ruși își 
dau pe deplin seamă ; de aici ezitarea 
reformelor, nevoind nimeni a luă res
ponzabilitatea pentru rezolvarea par
țială a unei probleme, care nu sufere 
nici o divizie, și a cărei rezolvare par
țială nu numai că nu ar vindecă boala, 
ci ar agrava-o. Am făcut aceasta pen
tru cetitorii «Drapelului» cu atât mai 
vârtos, că jurnalul nostru accentuează 
neobosit, că crizele din Ungaria nu pot 
fi rezolvate pănă când chestia naționa
lităților e eliminată din programul so- 
luțiunilor. Am aflat deci necesar, de a 
da o nouă probă acestui mare adevăr 
preconizat prin gazeta noastră și prin 
exemplul unuia dintre cele mai puternice 
imperii, al cărui guvernament ignorând 
sau mai bine zis bătându’și joc de un 
mare adevăr, a luat asupra-și respon
zabilitatea, plină de consecuențe grave, 
a dezastrelor actuale, care guvernament 
spre a evită o soluție fatală, anume che
stia reformelor devenite din ce în ce ni;-.: 
arzătoare, a mânat politica în un răs- 
boiu, care în loc de a evită criza, a 
agravat-o, căci răsboiul în loc de a su
focă mișcarea revoluționară, i-a dat 
nutremânt nou. Revoluția actuală e deci 
pentru noi un exemplu clasic, că contra 
legilor naturii nimeni nu poate luptă 
nepedepsit, iar legile naturii sunt însuși 
adevărul. Adevărul e idealul. Numai 
acea luptă, pe a cărei drapel e înscris 
un adevăr, poate duce la triumf.

mătase sau cu arnici roșu și negru, cu 
fluturei gălbiori sau arginții și strânse 
peste mijloc cu brâne roșii sau în co
lorile dulci și senine ale curcubeului! 
Cămeșile bărbaților au fost curate și 
albe ca omătul, dar peste măsură în
tărite de scrobeală și ar fi frumos ca 
locul «laiberelor» să-l ia pieptarele de 
dimie sau cojocele ușoare și româ
nești.

Și e foarte de dorit, ca da ori-ce 
ocaziune să arătăm străinilor, cât de 
dibace sunt mânile fetelor și nevestelor 
noastre, și să nu ne împodobim cu 
zdrențe slabe și nepotrivite și scumpe. 
La costumul românesc au mai adaus 
—- o seamă de tineri din inteligență — 
șl opinci ușurele, ca astfel șl opincei 
românești să i-se dea locul de cinste 
ce-1 merită.

E știut, că «Albumul artistic» a 
d-lui Comșa abia zilele trecute și-a 
făcut intrarea la Curtea română și a 
fost prea bine primit și atât de mult 
admirat de Familia Regală a României 
și faptul acesta mă îndeamnă să amin
tesc, că la petrecerea poporală de Du
minecă a Săscanilor am văzut și am 
admirat un costum bărbătesc — lucrat 
de o ocnăriță-țărancă din Șasea — după 
probele de ilustrațiuni din «Albumu 
d-lui Comșa, ajunse din întâmplare în 
mâna acestei țărance.

O dovadă șî aceasta, că poporul 
nostru se inspiră de formele neperi- 
toare ale artei «și afirmă acest gust 
neaoș românesc» în tot ce-i îm
podobește inima lui românească, câne 
aceasta serbează și prăznuește.



Răsboiul ruso-iaponez.
Corespondentul «biroului Reuter» 

anunță din tabăra lui Kuroki, că 
jilangiuria e plină de Ruși flămânzi și 
v/escurageați, cari se predau în massă 
Iaponezilor. Urmărirea Rușilor prin Ia- 
ponezi se continuă.

în timpul luptelor dela Mukden 
Kuropatkin se afla la Fusun. Aici 
aflând pericolul, ce amenință Mukdenul, 
s’a grăbit la Mukden să dea ajutor cu 
trupele sale. Ajuns acolo și văzând 
situația critică, a ordonat retragerea 
generală. Kuropatkin a scăpat spre 
nord cu câteva trupe, înainte de ce 
laponezii au tăiat linia ferată.

Se svonește, că la luptele dela Muk
den a căzut mort și generalul rus B i 1- 
d e r 1 i n g.

Corespondentul ziarului francez 
«Journal», Ludovic Naudeau, unicul 
corespondent străin în tabăra Rușilor, 
a fost prins de Iaponezi și va fi tran
sportat în Iaponia. El telegrafează, că 
laponezii îngrijesc bine de el și în cu
rând va fi lăsat liber.

Nouă victorie iaponeză. 
Tieling a căzut.

Cu grabă mare a continuat armata 
iaponeză persecuțiunea armatei ruse. 
Mercuri în 15 Martie s’a dat deja o 
mare luptă la Tieling, centrul de re
tragere al Rușilor. Lupta a fost înver
șunată și în noaptea de Mercuri spre 
Joi laponezii au ocupat Tielingul. 
însuși mareșalul Oyama a anunțat 
aceste la Tokio.

Continuarea răsboiului.
Consiliul de răsboiu din Petersburg 

a decis continuarea energică a 
iului. Spre scopul acesta va fi 
zată o nouă armată.

Totodată Țarul a trimis lui 
patkin următoarea telegramă:

Predă comanda generalului 
wits, pe care îl încredințez cu 
cerea provizorică a operațiunilor de 
răsboiu.

răsbo- 
mobili-

Kuro-

L i n e- 
condu-

> Informatiuni>

f Antonia Tamăs n. E. Blidariu, soția 
dlui Geza Tamâs, a încetat din viață 
la 15 Martie n. orele 8 seara la C h i- 
seteu după lungi și grele suferințe, 
în etate de 40 ani, împărtășită cu sf. 
Taine. Rămășițele pământești ale scum
pei defuncte au fost transportate la 
Mehadia și la 17 Martie n. astrucate 
în cripta familiară. Serviciul divin a 
fost celebrat conform ritului bisericei 
greco-orientale. Odihnească în pace.

„Reuniunea funebrală română din Lugoj" 
își va ținea Duminecă în 26 Martie n. 
la orele 11 a. m. adunarea generală în 
sala comitetului parohial gr.-or. român 
din Lugoj (curtea bisericei).

Posturi de notari în comitatul nostru, 
în comitatul nostru sunt vacante urmă
toarele posturi de notari comunali și 
cercuali: 1) în comuna mare R a c a ș d i a, 
1 post de notar și 1 post de vicenotar. 
Terminul de concurs 5 Aprilie n. Pe
tițiile trebuesc adresate primpretorelui 
Petru Corcan în Jam. Alegerea va 
avea loc la 12 April. Salarul și paușa- 
lele notarului fac laolaltă 2300 cor. + lo
cuință, salarul vice-notarului e de 1000 
cor. la an. 2) în comuna mare Vra- 
niuț, 1 post de notar și 1 de vice
notar. Salarul, venitele, terminul de 
concurs, terminul alegerei, etc. ca șl la 
comuna Racașdia. 3) In cercul V alea- 
boului (comunele Valeaboului, Jupa 
și Ruj) 1 post de notar. Terminul de 
concurs 30 Martie n. Petițiile trebuesc 
adresate primpretorelui Zoltan Gart
ner în Sacul. Alegerea va avea loc 
la 18 April n. în Valeaboului. Salarul 
și alte retribuțiuni fac laolaltă 3431 cor. 
56 bani, afară de taxele pentru lucrări 
private, apoi locuință gratuită. 4) Po- 

A-^tul de vicenotar la notariatul din Co
rn ori ș te. Salar 900 cor. și 100 cor. 
bani de cuartir. Petițiile sunt a se adresă 
pănă la 26 Martie n. la Ernest Mo- 
tsidlovszky, primpretore în Oravița- 
montană. Alegerea va avea loc în 27 
Martie. 5) Postul de vicenotar în C r i - 
ci o va. Salar 900 cor. și 100 cor. bani 

de cuartir. Petițiile sunt a se adresă 
pănă la 30 Martie n. primpretorelui 
Zoltan Gartner în Sacul. Alegerea 
va avea loc la 11 April.

Protestul Aromânilor contra Grecilor. 
Colonia macedo-română din București 
organizează mâne la București un mare 
meeting de protestare contra masacre
lor comise de bandele grecești asupra 
preoților și fruntașilor români din Ma
cedonia. înainte de meeting va avea 
loc parastas în biserica sf. George. 
Toate societățile române din București, 
cu steaguri în doliu, precum șî delegați 
din provincie și din țările locuite de 
Români vor luâ parte la acest meeting, 
la care mai mulți oratori din București 
vor descrie luptele șî suferințele Aro
mânilor.

Ofițeri austro-ungari în armata persiană. 
Guvernul persian a invitat mai mulți 
ofițeri austro-ungari să iasă din ar
mata a.-u. și să între în armata Șahu
lui Persiei. Pe baza acestei invitări 
și-au dat demisia la ministeriul a.-u. 
de răsboiu 1 maior, 2 căpitani și 1 lo
cotenent. Toți aceștia vor fi impărțiți 
la statul major al Persiei și maiorul 
va primi imediat rangul de general, 
căpitanii rang de coloneii și locotenen
tul rang de maior. Fiecare va avea în 
Persia drept la penziune și în decurs 
de 5 ani vor avansâ de 2 ori, așa că 
peste 5 ani locotenentul va deveni ge- 
neral-maior. Plata va fi de 2 ori mai 
mare ca la armata a.-u. Singura con- 
dițiune e cunoașterea limbei franceze, 
deoarece ei vor aveă să instrueze pe 
ofițerii persiani, iar limba instrucției e 
cea franceză.

Reprezentanța orașului Lugoj va țineă 
Joi în 23 Martie 1905 la orele 3 d. m. 
adunare generală ordinară cu urmă
toarea ordine de zi: 1) Raportul pri
marului despre pătrarul al IV-lea al 
anului 1904. 2) Raportul comisiunei de 
scontrare. 3) Aprobarea socoatei finale 
pe anul 1903. 4) Aprobarea socoatei 
finale a cassei orfanale opidane pe 
anul 1904. 5) Publicarea mai multor 
concluze ale forurilor superioare. 6) 
Propunerea referitoare la convertarea 
împrumuturilor orășenești. 7) Aproba
rea literilor fundaționale referitoare la 
fundațiunea Francisc Gergely. 8) Pro
punerea referitoare la dobândirea drep
tului de vamă pentru podul economic. 
9) Aprobarea conturilor pe anii 1902 
și 1903 a stabilimentului luminei elec
trice. 10) Proiectul de statut referitor 
la afișarea placatelor pe teritoriul ora
șului Lugoj. 11) Raport despre deschi
derea țesătoriei de mătasă. 12) Ru
garea litografului Nicolae Andrei et 
cons, pentru statorirea banilor de cor- 
tel. 13) Propunerea referitoare la folo
sirea trecătoarei din curtea casei comi- 
tatense. 14) Raportul despre substi
tuirea a 2 comisari de cerc în urma 
suspendărei întâmplate. 15 Rugarea 
diurniștilor aplicați la oraș pentru vo
tarea unui ajutor extraordinar. 16» 
Propunerea referitoare la cumpărarea 
casei lui Molnăr în scopul regulărei 
stradei Bem. 17) Propunerea referitoare 
la canalizarea parțială a cercului prim 
și în legătură cu aceasta propunerea 
în privința lucrărilor de regulare. 18) 
Modificarea statutului de edificare. 19) 
Propunerea referitoare la colaudarea 
podului de fier, asemnarea cauțiunilor 
întreprinzătorilor și statorirea defini
tivă a speselor de edificare a podului. 
20) Propunerea referitoare la zidirea 
de nou a edificiului, în care sunt pla
sate cancelariile comisarilor de cerc și 
a tutorelui orfanal. 21) Propunerea re
feritoare la zidirea unei fântâni înaintea 
palatului financiar, regularea definitivă 
și canalizarea acestui teritoriu. 22) Re
gularea țermului Timișului de ambele 
laturi. 23) Transformarea teatrului oră
șenesc. 24) Transformarea otelului «Re
gele Ungariei». 25) Propunerea referi
toare la încuviințarea speselor împreu
nate cu susținerea drumurilor pe anul 
1905. 26) Propunerea referitoare la re
gularea pardosirei și la pardosirea de 
nou a stradei regale. 27) Propunerea 
referitoare la măsurarea și nivelarea 
orașului. 28) Rugarea lui Sigismund 
Bauer locuitor în Monyordkerek pentru 
folosirea gratuită a unui teritoriu în 
scopul clădirei unei fabrici pentru fa
bricarea beuturei numită «Reaub». 29) 
Rugarea lui Sebastian Fischer din Ver- 
șeț pentru folosirea unui teritoriu în 

scopul de a zidi un stabiliment de pe- 
lărie. 30) Curenda orașului Gyor pen
tru rebonificarea din partea statului a 
speselor administrative ivite la înde
plinirea agendelor de stat. 31) Propu
nerea referitoare la asigurarea pe ca
lea întreprinderei a curățirei și udă- 
rei stradelor orașului. 32) Descrierea 
mai multor pretenziuni orășenești ne- 
incasabile. 33) Descrierea taxelor de 
pășunat pentru susținerea vitelor de 
prăsilă, etc., devenite neincasabile. 34) 
Descrierea taxelor de pășunat și a tax. p. 
susținerea vitelor de prăsilă, cari taxe 
au fost necorect eiectate. 35) Rugarea 
lui Anton Haberehrn pentru rebonifi
carea sumei de răscumpărare a unor 
parțele cumpărate din lăsământul răp. 
Francisc Gergely.

Duel. Joi s’au duelat la Budapesta 
în săbii Barta Ferencz, fost deputat 
dietal, și Florian Stan, profesor la 
gimnaziul din Beiuș. Motivul duelului 
e o polemică de ziar. Secundanții lui 
Barta au fost deputății Hentaller 
Lajos și Hor vă th Gyula, ai lui Stan 
Iuliu Mezei și Dr. Aurel Nil van 
(ambii români). Ambii combatanți au 
fost răniți ușor. S’au despărțit neîm- 
păcați.

Conducători socialiști condamnați. La 
30 Novembrie a. tr. au ținut la Buda
pesta socialiștii mare meeting, la care 
au ținut discursuri Grossmann Miksa, 
contra urcării listei civile, și Weltner 
Jakab, despre emigrări. Procurorul a 
împrocesuat ambele discursuri. Tribu
nalul a pedepsit pe Grossmann la 4 
luni închisoare ordinară, iar pe Welt
ner l-a achitat. Tabla regească a urcat 
pedeapsa lui Grossmann la 10 luni în
chisoare, iar pe Weltner l-a pedepsit 
la 4 luni temniță de stat. Alaltăeri Cu
ria a întărit sentința Tablei.

«Luceafărul», nrul 5, apărut la 1 
Martie v., are următorul sumar: V. 
Cioflec: «La pictorul Luchian»; M. P.: 
«Mi-e drag» poezie; A. Ciura: «Dăs
călița»; A. Seca: «în visurile mele» 
poezie; I. Agîrbicean: «Costea pădu
rarul»; V. Bude: «La un mormânt» 
poezie; O. Goga: «învins» poezie; S. 
Tamba: «Brașoave» ; A. O. Maior: 
«Cântec», «Pe drum», poezii; «Premiul 
Luceafărului»; Cronică; Dări de samă 
și notițe literare; 10 ilustrațiuni după 
tablourile pictorului Ștefan Luchian. 
Redacția și administrația: Budapesta, 
IV Strada Zoldfa, 7. Abonamentul 12 
cor. pe an.

Pistrui, sgrăbunțe, pete diformează 
fața și, afară de aceste, șî soarele șî 
vântul au influință asupra pielei obra
zului. De aceea folosesc nu numai dame, 
ci șî domni renumita cremă <Mar- 
gareta> a lui Foldes. Această alifie 
de obraz, scutită prin lege, nu conține 
nici argint viu nkă plumb, deiătură în 
câteva zile pistrui, alunele (pete de 
ficat), sgrăbunțe și toate necurățeniile 
de obraz, netezește crețele și dă te
nului o coloare fină, tinerâ și tranda
firie. Flacon mare 2 coroane, mic 1 
coroană. Se poate procură la produ- 
centul: Clement de Foldes, farmacist 
in Arad, și in toate farmaciile.

Crudelitatea Cazacilar Despre ultima 
vărsare de sânge dela Sosnovice (Ru
sia) scrie ziarul german din Berlin 
«Vorwărts» : în curtea fabricei Pos- 
nanski erau adunați toți muncitorii 
greviști, împreună cu femeile și copiii 
lor. Deodată directorul fabricei incuie 
porțile și din toate părțile năvălesc din 
ascunzători Cazaci călări. Cazacii au 
călcat în picioarele cailor bărbați, fe
mei și copii și i-au bătut strașnic cu 
bice. 64 muncitori au fost răniți grav, 
din cari 14 au murit. Șease femei și 
copii aruncându-se într’un canal s’au 
înecat. A doua zi muncitorii, ca sâ'și 
răsbune, au aruncat o bombă de dina
mită în apropierea fabricei, dar bomba 
n’a făcut multă pagubă. După turbu- 
rările sângeroase s’a constatat, că 17 
muncitori au dispărut. Mai târziu s’a 
constatat că aceștia au fost aruncați 
de Cazaci în cuptoarele de foc 
ale fabricei, unde au ars de vii. S’au 
șî aflat mai multe oase transformate 
în cărbune.

Atentat din invidie. La Sân-Nicolaul- 
mare sunt 2 întreprinzători de omnibuse, 
Wendelin Karâcsonyi și Jeno Rosen
berg, cari făceau unul altuia mare con
curență. Karâcsonyi prinse ură contra 

concurentului seu și’și răsbună amar. 
Când Rosenberg plecă Duminecă cu 
omnibusul seu la tren, Karâcsonyi a 
alergat asupra lui și l-a stropit pe obraz 
cu vitriol. Vitriolul a ars oribil obrazul 
lui Rosenberg, care probabil va rămâ
nea chiar orb. Atentatorul fu arestat.

Un milion jefuit dela posta română. Se 
telegrafează din București: Autori
tăți rusești au avizat guvernul Româ
niei, că țărani insurgenți ruși au je
fuit în Basarabia posta română, 
care ducea cu sine un milion de franci.

Furtul de juvaere dela Recița. Deunăzi 
am adus știrea, că făptuitori necunoscuți 
au furat noaptea juvaerele din prăvălia 
lui Francisc L i t ni a n n dela Recița- 
montană. Acum putem anunță, că hoții 
au fost aflați, ei se numesc Dănilă 
Pasăre și loan Sebu din Gerliște. 
Jnvaerele furate, în preț de peste 2000 
coroane, încă au fost aflate. Hoții se 
află acum la răcoare în Lugoj.

Răscoala țăranilor în Rusia. Țăranii 
din districtele Dymitrowsk și Slewski 
(Rusia) au jefuit total 15 maiere și apoi 
le-au dărîmat. în guvernamentul Tam- 
bow încă s’a întâmplat mulțime de ja
furi. în unele locuri țăranii au tăiat 
păduri și lemnele le-au vândut cu pre
țuri de batjocură. Răscoala țăranilor 
ia dimenziuni tot mai mari. Din Kiew 
se anunță: Trei fabrici mari de zăhar, 
a marelui duce Mihail Alexandro- 
vici, a baronului Meyendorff și a 
urmașilor lui Terestsenkoș au fost 
aprinse de țărani revoluționari și 
prefăcute total în cenușe.

Lupte cu revoluționari bulgari. Sâm
bătă s’a iscat pe drumul dela Prilep 
spre Izvor (Macedonia) luptă între 
trupe turcești și între o bandă de 
bulgari. Șeapte Bulgari au fost uciși, 
5 au fost prinși. Banda a lăsat pe lo
cul luptei mai multe bombe de dina
mită. — Duminecă au fost uciși în 
M o n a s t i r doi Greci.

Rezerviști ruși condamnați la moarte. 
Nouăsprezece rezerviști din Wolkowsysk 
(Rusia) au rezistat cu forța brahială 
contra mobilizării din 24 Ianuarie. Pen
tru nesupunere au fost condamnați la 
10 Martie prin tribunalul militar în 
modul următor: cinci la moarte, 
patrula mu ncăsilnicăpeviață, 
opt la 20 ani muncă silnică. Doi 
au fost achitați. In 13 Martie cei 5 con
damnați la moarte au fost executați.

VARIETĂȚI.
Bucovina are 36 foi periodice ȘÎ

anume: rutene 5, germane 25 ro-
mâne numai 6.

BCursul pietai L Mj.
C9 i

cv o OS
■ O ’2
o o

cc A

Grâu prima calitate 90 18 20
» de mijloc ... 85 17 60

Sărară prima calitate . 80 14 60
» de mijloc . 75 13 80

Orz prima calitate . 80 14 60
> de mijloc................................. 75 14 —

Ovăs prima calitate
» de mijloc ....

45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate .
» de mijloc ....

85 16 60
85 16 40

» nou................................ 10 — —
Făină 0.............................................. 75 30 40

» prima................................ 72 29 60
> albă................................ 70 28 80
» brună ................................. 68 28 20

Orez................................................ 1- 48 —
Gris................................................ 80 36 —
Arpăcaș 70 48 —
Mazăre........................................ 90 48 —
Linte................................................ 85 56 _
Fasole........................................ 80 36 —
Mălaiu mărunt . . • . 70 36 —
Cartofi........................................ — 12 _
Fân prima calitate .... — 9 _

» de mijloc — 8 —
Paie................................................. — 4 _
Stejar . . . . . — 6 20
Cărbuni de peatră . — 5 50

» de Petroșeni . . . — 4
Oloiu de rapiță .... — 96 —
Lumini de stearină — 1 08

» topite................................ — — 84
Săpun ........................................ — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

» » » II. » — 1 12
Unsoare de porc .... — 1 60
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 96 _
Vin................................................ — 80 —
Spirt I.............................................. — 15 —

< II. ................................. — 14 —
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Următoarele cărți din biblioteca unui învă
țat se vind foarte ieftin. A se adresa la dl

Seorge Stețiu în Suceava
Proprietari de vii

1.
2.

3.
4
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

(SJuc ovina) :

Româneu tomuri singuratice 
adecă îndeletnicire iubitoare

ă
de Dumnezeu, tom

Analele „Academiei 
Adoleschia filotheos,

I. Iași 1815 .
Andrievici S.: înv. ort, din rel. creșt., Dogmatica generală, Viena 1862 
Același, Istoria sfântă a T. V. și N. pentru școalele pop. Viena 1865 
Arătare cum se cetesc pesnele în sfântul și marele post, sub Veniamin 

metropolitul Moldovei ........
Atârnare în loc de scrisoare asupra tarafului Onkelliștilor de dascălul 

Petru Stamatiadi, 1791 .......
Biblia dela 1688 sub Șerban Cantacuzino, București
Biblia dela Blaj, 1795 ........ 
Berariu: Colecțiune de predici, Cernăuți .... 
Bianu: Catalogul manuscriptelor rom. ale „Academiei Rom.44 . 
Bibescu G.: Roumanie . . • . .
Bodnărescu Samson: Scrierile sale, Cernăuți 1884 .
„Candela14 1882—1904 â ...... .
Călindar pentru Bucovina pro 1843, 45, 46, 49, 52, 53 și 55 â 
Cantemir Dim.: Opurile sale, 7 voi. București 1872—83 .
Carte folositoare de suflet Iași 1819 ....
Catechisis mic rom.-sârb-germân, întărit la 1774 de sinodul ep.

Carloviț. Cernăuți, 1804 ...... 
Comoroșan A.: Dogmatica ort. partea gen.
Aceeași, partea specială ...... 
Doisprezece psalmi, Neamțu, 1836 ....
Epitome ton theion dogmaton, adecă arătare și adunare pe 

Dumnezeeștilor dogme etc., Neamțu 1816
Elemente aritmetice, Iași, 1795 .....
Fătu I.: Istoria Românilor, 2 tomuri, Galați 1853 .
Fotino-Sion: Istoria Daciei, 2 tomuri, București 1859 
Gheorghiu: Dicționarul lui F. Dame, studiu critic .
Hajdeu: Ion Vodă cel cumplit, București 1865

0or.
6.—

8.—
1.—

-.80

io.—

di t

scurt

23.
24.
25.
26.
27. „
28. Hurmuzachi E.: Documente privitoare la ist. Rom., tomuri singuratice 

Ianovici V.: Ermineutica biblică, Viena 1868
„ Tâlcuirea T. N. (cătră cei 4 evang. și Fapt, ap.), 5 to:

învățătura Ecaterinei II cătră rânduita epitropie 1773 
Kalinderu I.: Studiu asupra legii celor XII tabule, București 
Laurian A. Treb.: Istoria Românilor I. și II., Iași 1853 . 
Marian S. Fl.: Sf. loan cel Nou dela Suceava 
Maniu: Povestea priveghitoarei .....

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. Mitrofanovici: Omiletica ......
37. Onciul Isid.: Archeologia biblică .....
38. „ „ Introducere în cărțile T. V. . . .
39. „ „ Cartea psalmilor (Espl.) după textul masoretic
40. Olariu I. Dr.: Introducere în cărțile T. V. și Nou .
41. Paulini: Gramatica româno-latină, Iași 1840 .
42. Pravila dela Târgoviște 1652 .....
43. Pastorală a Mitr. Iacov al Moldovei 1795
44. Popovici George : Index Zolkiewiensis ....

Psaltirea, Brașov 1833 ......

m â 2

888

46.
47. Pumnul A. Lepturare, â
48. .........„ Moșiile mănăstirești .....
49. Regnault-Fătu: Istoria principatelor dunărene. Iași 1856
50. Scurtă rusască, gramatică tălmăcită în moldovenește, Chișinău
51. Scriban Neofit: Duplu paralel sau biserica în fața papitâții
52. Stefanelli Iuv.: Catechese, 3 tom. ....

„ „ Liturgica . . .
Șaguna: Elementele dreptului canonic .... 
Sfânta și dumnezeeasca Liturgie a SS. Ioan Zlatoust, Vasile

gore, Iași 1715 .......
Șematismul diecezei gr.-or. a Bucovinei pro 1841 și 1844 (get 
Tarnavschi-Voiutschi: Predici pentru toate Duminecile, 3 tom

58. Urechiă V. A.: Archimandritul Vartolomeiu Măzăreanul .
59. Viața Prea Cuviosului Stareț Paisie, Neamțu 1836.
60. loan Damaschin : „ Descoperirea cu de-amăruntul a pravoslavnicei

credințe14, Iași 1806 . . ......

1819

53.
54.
55.

56.
57.

și Gr

m.) â 
â

7.
8.

9.

1. Archiv des Vereines fur Siebenbtirgische Landeskunde, Bd. I—VI,
VIII u. 21..............................................................................................

2. Adamek: Beitrăge z. Gesch. d. byz. Kaisers Mauritius. Graz 1891.
3. Aschbach: Die rom. Legionen prima u. secunda in Niederpanouien.

Wien 1856. ..........
4. Aschbach: Uber die Freundschaftbundnisse zwischen Carthago u.

Rom. Wien 1859. .........
5. Benndorf u. Bormann: Archăolog.-epigraph. Mitteilungen aus Oster-

reich-Ungarn. Wien 1891. .......
6. Bericht der k. k. Centraikommission zur Erforschung u. Erhaltung

der Kunst u. historischen Denkmaie. Wien u. Leipzig. I—III. 
(1897—91)...............................................................................................

Becker: Unedierte Henkelschriften. 3 Bde. Leipzig 1862, 1869, 1878. 
Bidermann: Die Bukowina unter Osterr. Verwaltung. 1775—1875.

Lemberg 1876. .........
Bouillet: Dictionnaire dliistoire et de Geographie. Paris 1872.

10. Bonfinius A.: Rerum ungaricarum decades IV., c. dimidia, I. Sambuci 
opera ac studia. Basileae 1568, folio, eingebunden. Sehr selten. .

10. a) Bonfinius A.: Historia pannonica, Coloniae 1690, folio.
10. b) Bacmeister: Keltische Briefe. Strassburg 1874. . . . .
11. Curtius: Grundztige der griechischen Etymologie. Leipzig 1879.
12. Dictionnaire des Abbreviations latine» et francaises. Du Moyen Age,

par L. Alph. Chassant V. Edition, Paris 1884. . .
13. Drbal: Lehrbuch der propădeutischen Logic. Wien 1865.
14. Freund: Worterbuch der lat. Sprache. 4 Bde. Leipzig 1834—1840. .
14a) Dasselbe, Bd. I. ........ .
15. Funke C. Ph.: Kleines Real-Schullexikon zum Verstehen der alten

Klassiker. Hamburg 1818. .......
17. Gliick: Keltische Namen bei Iulius Caesur. Mtinchen 1857.
18. Hartel-Schenkl: Wiener Studien Zeitschrift fur Klass. Philologie. I.

Jg. I. Hft. 1879....................................................................................
19. Hurmuzaki: Fragmente zur Geschichte der Romăuen. 5 Bde. Buc.

1878—1886, eingebunden (35—64). ......
20. Hybernum fatorum florilegium in immature erepto Illri et M. D.

Boguslao Ciehanowiecki, collectum atque Perillnstribus Dnis 
Parentibus Dno Alberti Constant, in Ciechanowiec Ciechanowiecki, 
M. D. Litv. castrorum metatori etc. nee non Perillustri Dominae 
Annae Kantakuzanka leniendi dolori lessu parentali, a Christo- 
phoro Niemirowicz Szczyt praesentatum Vilnae, 1675

(Continuarea în un nr. viitor.)

nu ocaziunea cea mai favorabilă să-și procure iu pădurea, 
Honorișului pari de vie de gorun pe lângă următoarele
prețuri ș i anume: Nr. 55 (4-3).

In lung ime de 130 cm. pro o miie 22 coroaue.
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Prețurile

patentat™

Mijloc excelent și sigur

sunt variabile

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

în cantități mici și mari «j

-A-xxton. HaToerelxrxr
Nr. 10 ix-171

1 Lugojul-român zzm

vis-â-vis de cafeneaua »Gorso«

r

în Radebeul I. Drezda (Germania)

i
i

Sanator de rangul prim.
Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea 

voastră iu acest, institut condus de medic; 
ai metodului natural de cură (Dr. me i... 
negreșit că veți găsi în curând și sigur 

j mult dorita-vă sănătate.
Cereți marele și bogat ilustratul pi..- 

: spent, care conține și multe dări de seamă 
despre cure făcute,
--- grratixit și franco----  

I dela Reprezentantul general : 

■------------Sclmll Wien VIII
Red. (15-4).

Provocare și apel 
cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră din Budapesta a hotărît să vindâ 

proprietarii de realități, etc. etc.

E supremă necesitate a aduce respec-; 
tuos și conștiențios din nou amin e on.! 
public pravul de stins ai lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even-j 
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a i 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace “ 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

I

Societatea de lectură «Petru Maior*
i —

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor.

se adresă la cassarul Socie
tății MIHAIU ȘERBAN stud. fii.. 
Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, II. 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—22) >

-.60

3.-

-.80 Avem onorul a aduce la cunoștință, că de circa 2 
ani am înființat pe piața de aici o

Prăvălie de ăeuturi en gros,
unde punem în vânzare excluziv

MF Rachiu și șligoviț curat și
MT Vinuri de producție proprie, "W

și vă invităm cu profund respect să ne onorați la caz de 
trebuință cu prețioasele D-voastre comande, asigurându vă. 
că articlii mai sus amintiți nicăiri uu-i puteți procură mai 
bine și mai eftin.

D-voastră lucrați deci în prețiosul Dv. interes, dacă la 
acoperirea trebuințelor Dv., vă adresați la noi cu prețioasele 
Dv. comande.

La tot cazul vă vom L cuviință D-voastre cele mai 
eftine prețuri și pe lângă aceasta vă vom oferi totdeauna 
cel mai bun serviciu. Primiți, vă rugăm, această asigurare și 
înveseliți-ne cât de grabnic cu prețioasa D-voastră veste.

LUGOJ, 18 Martie 1905.
Nr. 60 (3—1) Cu toată stima,

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


