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Șoviniștii noștri fac pe groza

vul în toate direcțiile și la adicâ- 
te-le se tem și de fâșâitul frunzelor

Cum, cum nu, s’a întâmplat că 
a întrat în dietă și un grup de de- 
putați, ziși naționaliști cari 
s’au constituit în un club dietal 
separat: clubul naționalită
ților. Nu sunt mulți și numărul 
nu stă în raport nici cu. numărul 
cetățenilor, aparținători naționali
tăților nemaghiare, și nici cu cel 
al alegătorilor de naționalitate ne
maghiară. Dar în fine sunt acolo 
și formează un grup de tot sepa
rat, care nu are nimic comun cu 
celelalte grupuri dietale. ce stau 
pe baza hegemoniei artificiale.

Și cum s’a întâmplat, ca tocmai 
acum să fie criză mare, de cabinet, 
de parlament, de sistem, de partid 
și de câte toate, încât de luni de 
zile se tot caută o idee salva
toare pentru un program de gu- 
vernament corespunzător exigențe
lor situațiunei date, — a chemat Maj. 
Sa la sine pe reprezentanții tutu
ror grupărilor parlamentare, ca să 
le asculte sfatul, părerile și ... do
rințele. Numai din sinul grupării 
naționaliste nu a chemat pe nime.

Dar cu toate aceste nu s’a pu
tut suprimă ideea, că azi-mâne va 
trebui să fie chemați la Maj. Sa 
și reprezentanți ai popoarelor ne
maghiare din Ungaria, ca Maj Sa 
să aibă ocaziune a se orienta ne
mijlocit despre părerile și dorințele 
acestor cetățeni, a căror credință 
și loialitate au fost totdeauna mai 
presus de ori-ce îndoială

Dar deja ideea aceasta, lipsită 
deocamdată de actualitate, i-a scos

FOITA „DRAPELULIJI“.

Nervozitatea.
De

A. Cehcv.

= Traducere pentru «Drapelul». XZZ

De Nicolae Jurca.

Dimitrie Vacsin Osipovici se în
torsese dela oraș în vila sa cu impre- 
siunile proaspete ale unei seanse spi
ritiste. Fiind singur în chilie (soția sa 
călătorise), în decursul desbrăcării și 
culcării involuntar se cugetă în con
tinuu la ceeace nu de mult văzuse și 
auzise. între noi fie zis, aceea nici nu 
a fost seansă spiritistă, ci toată con
vorbirea s’a învârtit în jurul unor 
lucruri oribile. O domnișoară a înce
put a vorbi despre cetirea cugetului. 
Dela aceasta au ajuns la istorii spiri
tiste. După aceasta unul dintre cei 
prezenți fără voie aduce în vorbă șl 
muronii și strigoii. Un domn enarează 
despre un mort, care s’a întors în si
criul seu. Vacsin, luând o farfurie, 
arătă damelor, cum trebue să vorbești 
cu spiritele. între alții chemă pe un
chiul seu, Claudit Mironici, căruia îi 
puse și întrebări.

pe amabilii uoștri șoviuiști din să
rite. «A chemă vr’un naționalist în 
audiență, este deadreptul tradare 
de patrie și de națiune!> exclamă 
unul din organele noastre iper- 
șoviniste.

Noi nu luăm așa tragic aceste 
exclamațiuni puerile, căci prea bine 
le înțelegem rostul. Când s a dus 
deputăția «memorandistă» la Viena 
a fost tradare de patrie, că s’a dus 
să «pârască la împăratul austriac pe 
Regele maghiar» Acum va fi bag- 
sama tradare. pentru-că e vorba de 
dusul la Regele maghiar ca să pâ
rască pe... împăratul austriac

Dar cu acest joc frivol de vorbe 
grele nu se poate înăbuși logica 
evenimentelor, care implacabilă 
fiind nu se dă îndărăt de frica unor 
vorbe nesocotite.

Noi suntem firm convinși, că 
trebue să vină vremea, când Maj. 
Sa — în bine înțelesul interes al 
țerii și al dinastiei — va chemă 
la sine alăturea cu reprezentanții 
poporului maghiar yi reprezentanții 
firești ai popoarelor nemaghiare.

L’e calea ce se bate actualmente 
pentru a găsi un expedient de so- 
luțiune nu se va de lătură criza, 
ci se va înăbuși numai pentru un 
timp oarecare, ea să erumpâ apoi 
și mai grozav.

Șoviniștii consideră toate conce
siunile unilaterale ce le storc dela 
Viena numai ca arvună pentru 
cele ce vor urmă. Așâ se practi- 
zează aceasta dela începutul erei 
constituționale și concesiunile ofe
rite șovinismului nu numai că nu 
au potolit pofta lui, ci din contră 
au potențat-o până la punctul, unde 
strigă astăzi deja unii, ceea-ce

— «Sunt multe lucruri oribile și 
nepricepute în natură» — cugetă Vac
sin — și-și trase plapoma peste sine. 
«Nu morții sunt înfricoșați, ci numai 
misteriozitatea lor».

Orologiul sună o oră. Vacsin în- 
torcându-se pe cealaltă lăture, de sub 
plapomă observă flacăra vineție a 
lampei de noapte. Para lămpii, mărin- 
du-se deodată, lumină statuele sfinte, 
ce se aflau într’un colț, și portretul de 
pe păretele din față al unchiului seu 
Claudit Mironici.

— «Ce-ași face, dacă acum s’ar 
arătă spiritul unchiului meu?» — se 
gândi Vacsin. «Nu, aceasta nu e cu 
putință! Strigoii sunt fătul unui creer 
morbos».

Vacsin cu toate acestea, pentru 
asigurarea sa, trase plapoma și peste 
cap și închise ochii. în memoria sa 
reînvie mortul întors în sicriu, capul 
omului executat, fața copilului înecat 
în apă.

— «Absurd!.... Și totuși mă tem 
ca un copil.... Prostie!»

Tic-tac tic-tac, sună orologiul de 
părete. Din spre biserică se auzi gla
sul păzitorului de noapte. O voce 
moale, trăgănată și neplăcută. Pe 
Vacsin îl cuprinse spaimă. I-se păru, 
că deasupra capului seu respiră cineva 
încet, ca șî când unchiul seu s’ar fi 
coborît din cadru și s’ar fi aplecat pe
ste dânsul.... Vacsin se spăriă șî mai 
tare. Mai intrând șî un fluture pe fe
reastra deschisă și sburând sbârnăind 

vor striga mâne-poimâne toți: 
«Totul sau nimic!»

Și politica aceasta de concesiuni 
unilaterale trebue să dee faliment 
complet Presemnele se văd. Azi- 
mâne nu mai ajung așâ zisele 
«formule» pentru a acoperi dezas
trul inevitabil. Iar atunci nu ră
mâne Maj. Sale altă cale, decât 
cea bătută de toți înaintașii sei, 
cale care se deschide cu vorbele: 
«Cătrâ popoarele mele».

Politica conștientă națională tre
bue să țină cont de acest moment 
important Și a și ținut. «Memo
randul» decis la 1881 și 1884 a 
avut tocmai acest moment în ve
dere. Numai nervozității și naivi
tății politice este a se ascrie agi
tațiunea pusă mai târziu în miș
care în jurul «Memorandului», când 
se auziau și scriau zilnic cuvin
tele: «Noi ne ducem când vrem 
noi și nu când ne cheamă!», 
agitațiune, care s’a descărcat apoi 
în celebra cale din 1892 până la 
pragul cancelariei de cabinet a M. 
Sale și s’a terminat în cabinetul 
baronului Bănfiy, când după 14 
luni de temniță s’au prezentat 
fruntașii memorandiști la primmi- 
nistrul cu rugarea să binevoiască 
a transmite Maj. Sale mulțămitele 
pentru prea înaltul act de agra- 
țiare.

Astăzi trebue să considerăm in
cidentul meraorandist ca încheiat, 
dar nu putem consideră ca 
împlinit concluzul dela 1881 și 
1884 despre Memorandul, menit să 
informeze pe Maj. Sa. ca primul 
factor constituțional despre dorin
țele noastre și modalitățile între 
cari credem și profesăm, că se 

peste patul lui, nu se mai putu stă
pâni, ci trase cu toată puterea clopo
țelul.

— «Ce poftiți Dimitrie Osipovici?»
— se auzi vocea guvernantei.

— «Ești d-ta, Rozalia Carlovna?»
— întrebă Vacsin ceva mai ușurat. — 
«De ce te-ai ostenit?.... Oare nu poate 
veni Gavrilă?».

— «Dar apoi pe Gavrilă l-ai tri
mis d-ta la oraș și cu el a mers șî 
Glafir.... Afară de mine nu e nimeni 
acasă.... Dar ce poftiți?».

— «Domnișoară, eu... eu ași vrea, 
ași vrea să.... Dar veniți înlâuntru, 
nu vă genați!... Aici șî așâ e întu- 
nerec».

Rozalia Carlovna, bine făcută și 
cu fața rumenă, intrând în chilia de 
durmit, se puse în poziție de așteptare.

— «Ședeți domnișoară... Asta ași 
vrea să zic... Ce să șî zic?» — se împe- 
decâ Vacsin, care acum se temeă mai 
puțin. — «Asta am voit să vă rog, că 
dacă merge Gavrilă dimineață la oraș, 
să nu uitați a-i spune... ca... ca să-mi 
aducă țigarete... Dar ședeți!»

— «Țigarete? Bine!... Și ce mai 
poftiți ?»

— «Și apoi... Alta nu poftesc, 
dar... ședeți! Să mă mai cuget puțin».

— «Dar e ceva neobicinuit, ca o femee 
să șadă în chilia unui bărbat. Așă se 
vede, Dimitrie Osipovici, dta voești să 
glumești cu mine... pricep, pentru ți
garete nu e obiceiu a scula pe cineva 
din pat... Pricep». 

poate rezolva și trebue să se re
zolve cea rnai cardinală chestiune 
a țerii spre mulțămirea tuturor și 
în bine înțelesul interes al tuturor 
popoarelor conlocuitoare, precum 
șl în cel al dinastiei.

Acest memorand va deveni azi- 
mâne chestiune arzătoare, 
căci cel ce se va prezentă în v i- 
tat la Maj. Sa ca reprezentant al 
poporului românesc din «Ungaria, 
n’are să debiteze acolo părerile 
sale personale — oricât de pre
țioase ar fi acele — ci voința și 
convingerile poporului român, pre
cum s’au cristalizat aceste în mod 
autentic prin forul competent al 
organizațiunei de partid național 
românesc.

Firul rupt în viața noastră de 
partid prin experimentele de bună 
credință dar nenorocite ale anului 
1892, trebue reluat, ca eveni
mentele ce se precipită să nu ne 
găsească nepregătiți, desorientați și 
incapabili a ne susținea la înălțimea 
situațiunei.

Nu știm momentul, când Coroana 
nu va putea nesocoti concursul 
nostru. Vedem însă, că acel moment 
se apropie ou pași rapizi. Vedem, 
că acel moment trebue să urmeze 
cu necesitate logică.

Și apoi zadarnic vor mai face 
șoviniștii pe grozavul, căci tocmai 
frica șovinistă de eventualitatea pri- 
mirei în audiență a vre-unui «na
ționalist» denotă, că conștiința 
nu-i este curată.

Va veni vremea și trebue să 
vină, când chiar poporul maghiar 
va înțelege în primul loc, că șovi
nismul este cel mai grozav 
flagel pe această țeară.

------------ — — - ............. ' . .........................

Rozalia Carlovna, întorcându-se 
într’un picior, eși afară. Vacsin, se cam 
rușinâ de frica lui, dar prin convorbi
rea aceea s’a mai liniștit. El trage din 
nou plapoma peste cap și închide ochii. 
Cam zece minute se simți bine, dar 
apoi din nou începu starea deosebită 
de mai înainte.

Nici nu mai cuteză a. deschide ochii, 
ci cu ochii închiși pipăind prin chilie 
căută chibriturile și aprinse lumina, 
dar aceasta nu-i ajută nimic. Se sparie 
de el singur și întorcându-se cătră 
oglindă, i-se păru, ca șî când unchiul 
seu i-ar fi făcut cu ochiul.

— «Din nou trebue să trag clopoțe
lul .. la naiba», — zise el.

— «îi voiu zice, că sunt morbos... voiu 
cere vre-un medicament de casă».

Vacsin trage clopoțelul. Nici un 
răspuns. Trage din nou. Ca răspuns 
auzî numai vocea păzitorului de noapte. 
Un fior rece îi trecu de sus păriă jos 
și atât de tare îl cuprinse frica, încât 
cu grăbire fugi din chilie. își făcu sem
nul crucii, afurisind timiditatea sa, și 
desculț, în hainele de noapte, alergă 
la ușa guvernantei.

— «Rozalia Cârlovna!» - strigă bă
tând la ușe. — «Ro..ro..zaliaCar„.lovna 
...Dormi! Mă simt răii... ceva medicină!»

Nici un răspuns. Tăcere adâncă. 
— «Ai bunătate... nu mă pricepi? 

Mă rog frumos!... Pentru ce atâta ce
remonie, dacă... omul e morbos? Doară 
nu veți cugetă...»

— «Voiu spune soției d-tale... D-Ta



Naționalitățile și Viena. în camera 
imperială din Viena e de câtva timp la 
desbatere propunerealuiDerschatta 
despre instituirea unei comisiuni pen
tru examinarea raportului între 
Ungaria și Austria. în cursul des- 
baterei a luat cuvântul șî deputatul Dr. 
Ellenbogen, vorbind despre na
țiunile nemaghiare din Unga- 
garia în raport cu Maghiarii 
și cu Viena. Dr. Ellenbogen reflec
tând la cuvintele deputaților Schop- 
fer și Ferri (cari ziceau, că Austria 
in lupta contra Ungariei poate contă 
la sprijinul naționalităților asuprite) 
zice, că Austria nu mai poate contă la 
ajutorul naționalităților din Ungaria, 
căci poziția naționalităților nemaghiare 
atât față de Ungaria, cât șl 
față de Austria s’a schimbat esen
țial. Opoziția croată se nizuește a câș
tigă 0 autonomie mai mare pe seama 
Croației, a face Croația mai indepen
dentă de Ungaria, dar nu mai caută 
în Viena realizarea scopurilor sale, ci 
în Budapesta și nicăiri nu se mai ma
nifestă în Croația tendința de a mai 
juca rolul, ce l-a jucat Croația în 1848 
fără să fi secerat atunci fructele pro
mise. Românii, Sârbii și chiar șî o 
parte a Sașilor din Ardeal, nu-s mul- 
țămiți cu starea actuală a lucrurilor în 
Ungaria și desvoltarea națională la 
aceste naționalități e în creștere, dar 
nicăiri în sinul acestor națio
nalități nu se mai poate ob
servă urma vreunei gravita- 
țiuni spre Viena. Aceste naționa
lități, ca șî întreagă Austria, au fost 
subjugate de absolutism după 1849, 
ear în anul 1867 la separația Ungariei 
au fost de-adreptul desconsiderate. E 
vina politicei austriace, dacă naționali
tățile ungare, cu toată dușmănia lor 
contra Maghiarilor, s’au abătut cu to
tul dela Viena.

Dl Francisc Kossuth scrie în nr-ul 
de Sâmbătă al ziarului «Magyarorszâg» 
sub titlul ^Rezistența- pasivă* un ar
ticol din prilejul venirei Maj. Sale la 
Budapesta. Dl Kossuth declară în prima 
linie, că «durere, nu cu multe speranțe 
privim la deciziunile ce le va luă Re
gele aici», ear mai încolo, după ce 
constată, că dela 1867 încoace în Un
garia a domnit absolutismul îm
brăcat în haina constituționa
lismului și abia acum s’a cristalizat 
din nou voința națională și după 
ce recunoaște, că pe terenul afacerilor 
interne ale Ungariei Regele a lăsat 
guvernelor mână liberă și numai 
în chestiunile cari ating Monarhia și 
armata a observat o ținută rigidă, — 
provoacă pe membrii partidului kos- 
suthist și ai coaliției opoziționale «să 
nu-și peardă răbdarea, să nu fie răpiți 
de dorul de acțiune», ci să rămână 

conturbi odihna unei dame cinstite... 
Când am fost profesoară la baronul 
Anzig și baronul a venit la mine după 
chibrituri, am priceput... îndată am 
ghicit, ce fel de chibrituri caută... am 
șî spus îndată baronesei... Eu sunt 
femee cinstită!»

— «La naiba cu onestitatea dtale! 
Sunt morbos... mă rog de leacuri! Ai 
priceput? Mă simt rău».

— «Soția dtale e femee la loc și 
cinstită, dta ai trebui să o iubești. Nu 
voesc să-i fiu necredincioasă .

— «Prostie, ce vorbești! Ai price
put?... Prostie!»

Vacsin, proptindu-se de păretele 
cu ușe și încrucișându-și mânile pe pept 
așteptă să-i treacă frica. A merge în
dărăt în chilia sa, a se expune din nou 
privirei crunte a unchiului seu la ve
derea luminei, nu mai avea curaj, 
dar iarăși n’aveâ senz să stea înaintea 
ușei guvernantei în hainele de noapte. 
Ce să facă dar! Orologiul sună două 
și frica totuși nu-i trece. Coridorul eră 
întunecat și din toate unghiurile resă- 
riau figuri negre. Vacsin se întoarse 
cătră ușe și deodată simțî, că cineva 
i-ar .fi tras cămașa și l-ar fi atins pe 
spinare.

— «Primejdie și iad !... Rozalia Car
lovna !*

Nici un răspuns. Vacsin foarte ne- 
hotărît. își puse mâna pe broasca ușei, 

‘deschise ușa și privî înlăuntru. Femeea 
cinstită adurmise. La lumina micșorată 
a lămpii, se observă periferia corpului 

deocamdată pe punctul rezistenței 
pasive, căci «șî așteptarea e acțiune, 
ba în viețile națiunilor așteptarea for
mează — afară de revoluțiuni — cea 
mai puternică și mai eficace acțiune. 
Prin rezistența pasivă a frânt națiunea 
maghiară absolutismul ce a urmat după 
anul 1849 și dacă națiunea are șî azi 
destulă conștiență de sine și rezoluție, 
prin astfel de așteptare liniștită își va 
ajunge scopul, dacă acest scop e m o- 
derat și nu vrea să facă dintr’odată 
sărituri mari».

Alegerea dela Cehul Silvatiiei. Se 
știe, cu ce mijloace vandalice a fost 
împedecată alegerea dlui George Pop 
de Bă se ști la Cehul-Silvaniei, spre 
a fi cu tot prețul ales candidatul gu
vernamental baron Elemer Borne- 
missza. Sâmbătă la 18 Martie a fost 
prezentată Curiei petiția aderenților 
d-lui George Pop de Băsești contra 
mandatului lui Bornemissza. Petiția e 
subscrisă de Antonie Ba li ban și 
mulți alții. în petiție e învinuit șî pre
sidents alegerei, cu abuz de puterea 
oficială.

Examinarea mandatelor excepțio
nale. Comisia a 4-a dietală cenzură- 
toare a examinat Sâmbătă mandatul 
deputatului naționalist român Dr. Ste
fan C. Pop, mandat excepționat din 
cauză că pe el lipsește numele celor 
10 alegători, cari au recomandat can
didatura. Dl Stefan C. Pop s’a pre
zentat în persoană înaintea comisiei 
și a suplinit ulterior această lipsă. Co
misia a verificat unanim mandatul 
dlui S. C. Pop. Tot comisia a4-acenzu- 
rătoare a decis să amâne examinarea 
mandatului dlui Nicolae Șerban (gu
vernamental) pănă ce Curia va aduce 
sentință în privința mandatului lui 
protestat.

{Revoluția în {Rusia,
9

— Studiu original —

De Dr. T. V.

PARIS, Martie 1905.

VI.

Prospectul reformelor promise 
prin manifestul Țarului.
Mișcarea actuală a produs o apro

piere a tuturor claselor sociale spre a 
întări mișcarea antibirocrată. Acest fe
nomen își află explicarea în insolența 
birocrației față de toți supușii Țarului 
fără nici o excepție. Toți Rușii, săraci 
și avuți, țărani și nobili, lucrători și 
studenți, sunt de asemenea lipsiți de 
posibilitatea apărării contra actelor ar
bitrare ale amploiaților atât în afacerile 

bine nutrit, care arătă sănătate deplină. 
Vacsin întră în chilie și se așeză pe un 
scaun aproape de ușe. Fiind o ființă 
vie în apropierea sa, cu toate că ea dor- 
miâ, totuși se simțî mai ușurat.

«Și această damă germană doarme 
liniștit» - cugetă în sine. «Mai stau aici 
puțin și crepându-se puțin de ziuă voiu 
merge. Acum șl așa se face de timpu
riu ziuă».

Așteptând să se lumineze, Vacsin 
se așeză șî mai bine în scaun și, prop- 
tindu-și capul pe mâni, se cugetă:

Ceva deosebit e șî nervozitatea 
aceasta. Om luminat, cu rațiune... și 
totuși... la naiba, trebue să mă rușinez».

Stând el așâ acolo, ascultând respi
rația regulată a Rozaliei Carlovna, s’a 
liniștit pe deplin și... a adormit.

Dimineața la șase ore s’a rentors 
soția lui Vacsin și neaflându-1 în chilia 
lui de durmit, a plecat cătră chilia gu
vernantei cu intențiunea să ceară ceva 
bani mărunți pentru a-i plăti birjarului. 
Când păși în chilie i-se prezentară 
toate în chipul următor: în pat dormiă 
Rozalia Carlovna, care din cauza căl- 
durei eră cât se poate de deranjată și 
în depărtare de 3 metri dela dânsa, în 
unghiu, ghemuit pe scaun sta soțul ei 
ca un sfânt și... horcăia. Eră desculț, 
numai în hainele de noapte. Că ce va 
fi zis nevasta la aceasta și ce față va 
fi făcut soțul, când s’a pomenit, să o 
spună alții. Eu nu am destulă putere 
pentru aceasta.

zilnice cele mai neînsemnate, cât șî în 
cele mai importante afaceri politice sau 
judiciare.

Situația aceasta a poporului față 
de un cast domnitor și fără scrupul e 
cu atât mai penibilă, cu cât actele, pe cari 
noi din punct de vedere european le 
numim «arbitrare», nu sunt arbitrare 
din punctul de vedere al legilor ruse. 
Actele aceste arbitrare în cele mai 
multe cazuri sunt conforme spiritului 
decretelor birocrației, edicte acceptate 
ca necesare prin Țarii ignoranți și ra
tificate prin aceiași birocrați, cari le
an propus spre folosul lor propriu.

Reformatori, ca Witte și prințul 
Sviatopolk Mirski, ba chiar șî 
Muravieff, aderentul cel mai neclin
tit al despotismului birocrat, care 
e incarnarea pericolului revoluționar, 
sunt conștii despre starea aceasta a 
lucrurilor. Astfel azi în Rusia o re
formă bună e imposibilă fără supri
marea completă a legilor (?) actuale 
ruse, cari conferă azi amploiaților o 
putere discreționară neresponzabilă și 
aplicarea unui decret e lăsată bunei 
ehibzueli a amploiaților.

Astfel există o «lege» (?), care 
conferă poliției politice dreptul de 
a controla corespondența persoanelor 
suspecte din punct de vedere politic. 
Cine sunt aceste persoane, legea nu o 
spune, e chestie de conștiință a am
ploiatului. Un ministru, ba chiar șî 
Țarul însuși poate păreâ suspect, nime 
nu poate protestă, pentrucă violarea 
secretului epistolar e legală.

Că aceasta e adevărat, ne arată 
pănă la evidență epistola, ce o scri
sese dictatorul Loris Melik off unui 
amic despre Plehwe, în care atotpu
ternicul dictator se plânge, zicând cu 
privire la Plehwe : «acesta merge deja 
prea departe, toți colegii mei și eu în- 
su-mi suntem supraveghiați prin acest 
individ. Toate epistolele noastre sunt 
deschise și probabil copiate. Se uită 
în toate documentele noastre confiden
țiale, ce primim. E de tot sigur, că în 
caz oportun se șî folosește de acestea. 
Tu știi, că eu nu pot face nimica 
contra acestuia, procedeurile lui 
fiind legale. Te rog deci, nu-mi 
mai trimite nici o epistolă prin postă 
și nici o telegramă. Trimite-mi episto
lele prin un curier special sau prin 
amici, cari vin la Petersburg».

N’avem lipsă de nici un comentar. 
Dacă un dictator se plânge, că nu se 
poate opune arbitriului, ce apărare 
mai poate rămânea cetățenilor simpli, 
și ce sanare se poate așteptă dela re
formele puse în vedere prin manife
stul Țarului, în care se promite 
«dreptul pentru toți supușii 
mei de a obținea dreptate con
form legii» ?.

Astfel Țarul și sfetnicii sei, cari 
pun în vedere poporului rus reforme, 
par sau simulează a crede, că întări
rea sentimentului demnității omenești, 
încrederea poporului în lege, pot fi 
realizate fără de a se atinge de orga
nizația politică actuală, cu un cuvânt 
despoții birocrați actuali pun în pro
spect reforme, dar nici prin minte nu 
le trece de a cedă cât de puțin din 
puterea lor actuală și astfel cred a 
îmbăta lumea cu reforme, cari nu au 
nici un rost.

Poporul întreg rus, sau cel puțin 
partea conștientă a aceluia însă nu se 
lasă mulcomită prin astfel de minciuni, ci 
pretinde o reprezentație națională. Căci 
chiar dacă șî promite Țarul de a face 
responzabil înaintea justiției pe fiecare 
amploiat pentru actele sale, nimica 
nu va schimbă starea actuală 
pănă ce birocrația schimbă și 
face legile.

Aceia cari cunosc desvoltarea din 
urmă a Rusiei, știu prea bine cum s’au 
schimbat legile și adus noui legi. Și ca 
exemplu mai clar nouă, cari suntem 
scoși din cadrele constituției, știm cum 
am fost fericiți cu legi aduse despre 
noi fără noi.

în Rusia mai există încă o jurisdic
ție independentă. Plehwe și Muravieff au 
suprimat-o șî pe aceasta ; prin o lege(?) 
a suprimat competența jurisdicției comi- 
tatense și a încredințat cazurile autori
tăților polițienești, cari judecă la ordine 
mai înalte și cu excluzia oricărei apă
rări, iar în timpurile cele mai noui s’au 
adus peste 700 de legi pentru limitarea 
competență curților cu jurați, astfel că 

în toate cazurile, în cari un amploiat e 
amestecat, curtea judecă fără jury. 
Iar cazurile politice sunt toate supuse 
autorităților polițienești, grație unui 
ukaz provizoriu (19 Mai 1871).

în urma acestui ukaz delictele po
litice au crescut în număr orend. 
Autoritățile polițienești au exploatat 
acest ukaz trimițând în Siberia pe toți 
oamenii, cari nu le plăceau. Abuzul în 
urma acestui ukaz a devenit atât de 
mare, încât Muravieff însuși se plânge 
asupra «deviațiunii dela ideea funda
mentală a legislației ruse>, zicând în 
raportul seu, că numărul cazurilor ur
mărite la ordin imperial s’au înmulțit 
de 27 ori. în 11 mii de cazuri politice 
s’au adus condamnări prin autorități 
polițienești. Iacă cum propune Muravieff 
reîntoarcerea la «ideea fundamentală a 
legislației ruse»:

1. Cauzele politice sunt transpuse 
procurorului dela «Sudebnaia Paiața- 
(Curtea de apel). Acesta transmite cauza 
făcându-și concluziile ministrului de ju
stiție. Acesta sau ordinează urmărirea 
judecătorească, sau o sistează cu con
simțământul ministrului de interne. în 
acest caz transpune cauza ministrului 
de interne, dacă nu există dovezi 
judiciare pentru un delict po
litic; dar dacă există dovezi 
pentru idei politice subver
sive, ministrul de interne e silit a 
aplică paragrafii 34 36 ai ordinațiunilor 
siguranței publice.

2. Dacă, din considerații spe
ciale, ministrul de justiție află de 
bineasubtrageo afacere po
litică dela iurisdicția ordi
nară, atunci e silit, cu aprobarea mi
nistrului de interne, de a cere la 
MajestateaSa ordinul de a ter
mina afacerea prin o condam
nare administrativă.

3. Dacă cazul e transpus unui tri
bunal, acesta are de a aplică procedura 
curții cu jurați, dar fără jury.

Acești trei paragrafi, cari în mintea 
lui Muravieff înseamnă progres și drep
tate (?!), ne ilustrează pe deplin starea 
sufletească a birocrației ruse și ideile 
de dreptate și echitate ale aceleia. Ne 
explică pe deplin faptul, că partea tre
zită la conștiință, cei 5 sute de mii de 
nebuni (aceasta e numirea oficioasă a 
acelora, cari nu mai voesc să audă de 
fericirea poporului rus prin birocrație) 
nu mai voesc să admită ameliorarea 
stării actuale fără reprezentare națio
nală ; căci, după cum am demonstrat 
mai sus, care om cu mintea sănătoasă 
ar puteâ măcar șî visă despre libertate, 
pănă când puterile statului nu sunt di
vizate, pănă când judecarea unei afa
ceri politice prin un organ administra
tiv sau judiciar depinde dela buna 
chibzuială a unui ministru ?

Răsboiul ruso-iaponez.
Rechemarea lui Kuropatkin.

Kuropatkin nu mai este comandan
tul armatei rusești în răsboiul ruso- 
iaponez. Țarul l-a chemat acasă, ear 
în locul lui a numit comandant suprem 
pe generalul Lene wits. Vineri în 17 
Martie Kuropatkin a predat lui Lene- 
wits comanda supremă, ear el a părăsit 
armata și a plecat cu trenul la Peters
burg. Numirea lui Lenewits a fost pri
mită cu mare însuflețire din partea 
trupelor.

Ocuparea Tiding ului.

Se anunță, că în lupta dela Tieling 
Rușii au perdut 80 tunuri și cantități 
enorme de proviant și munițiune. Nu
mărul morților și răniților ruși în 
această luptă se urcă la 1OOOO. Nu
mărul prisonierilor încă e enorm.

Urmărirea se continuă cu energie. 
Armatele iaponeze au urmărit pe Ruși 
pănă la Kojuen. Rușii au aprins 
acest oraș și s’au retras mai departe 
spre nord. Armata rusă e incapabilă 
de rezistență.

Destituirea căpitanului Klado.

Căpitanul Klado, care a publicat 
mai mulți articoli, în cari a critizat ar
mata șî marina rusă, a fost destituit din 
toate funcțiunile sale și va primi de 
aci înainte numai a patra parte din 
salarul seu.
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Regele la Budapesta. Majestatea Sa 
împăratul și Regele nostru a sosit 
Duminecă seara la Budapesta. Regele 
va petrece în Budapesta 2 săptămâni, 
eventual și mai mult.

Fundațiunea Gozsdu. Adunarea gene
rală a reprezentanței fundațiunei lui 
Gozsdu se va începe Luni la 27 Martie 
n. în Budapesta.

Dl Dr. Emil Dan a dat cenzura de 
advocat la Budapesta.

Dl Dr. Constantin Pavel a dat la 14 
Martie n. la universitatea din Cluj cen
zura de profesor cu succes lăudabil.

Un binefăcător român. Dl Ioan Mar
ti n, notar penzionat în Fildul-de-mijloc, 
a oferit 2250 coroane pentru cumpăra
rea unui intravilan la H u ed i n (1. Cluj), 
pe care să se zidească o biserică ro
mână gr.-cat. Totodată a făcut și o 
fundațiune de 20.000 coroane, din ale 
cărei interese % vor fi oferite parohu
lui din Huedin, iar cealaltă *■» va fi fo
losită pentru ridicarea unei instituțiuni 
de interes public în parohia rom. gr.- 
cat., ce se va înființa la Huedin.

Demonstrațiuni românești în teatrul ma- 
v ghiar din Oradea-mare. La 5 18 c. s’a 

dat la Oradea-mare piesa «Elnemult 
harangok» (Clopote amuțite), care este 
injurioasă pentru poporul român. Din 
acest incident a ținut tinerimea ro
mână, care s’a prezentat în număr 
mare la teatru, să primească cu flue- 
rături demonstrative piesa și pe ac
tori. Bine înțeles, poliția a intervenit, 
ca să restabilească ordinea.

Primar al Bucureștilor a fost ales cu 
unanimitate în ședința de constituire a 
consiliului comunal al Capitalei române 
dl Mihaiu Cantacuzino.

Conferențe literare. Comitetul desp. 
Sibiiu al «Astrei» organizează la Sibiiu 
o nouă serie de conferințe literare. 
Prima conferență a avut loc Duminecă 
în 19 Martie și anume dl Dr. Ilie B e u 
a tractat tema: «Vasile Alecsandri. 
Biografia și poezia lui patriotică».

«Albina» din Sibiiu, cel mai mare 
institut român de credit și economii în 

i țerile coroanei sf. Stefan, își va ținea 
la 25 Martie n. adunarea generală. Din 
raportul consiliului de administrație, 
tipărit și distribuit acționarilor, extra
gem următoarele cifre, de interes gene
ral: Depunerile au fost la 31 Dec. 1904 
13,122.625 cor. 84 bani (creșterea față 
de 1903 832.000), escontul de cambii 
8,547.919 cor. 16 b. (creșterea 1,460.000), 
credit personal țărănesc 1,684.628 cor. 
50 b., împrumuturi hipotecare 5,844.168 
cor. 98 bani (creșterea 504.000), credite 
cambiale cu acop. hipotecară 1,868.679 
cor., credite de cont-corent 2,228.346 cor. 
68 bani, împrumuturi pe efecte publice 
64.299 cor., scrisuri fonciare 4,607.000 
cor., mișcarea cassei 90,924.766 cor. 85 
bani, profitul curat 24:5.4:71 cor. 84 
bani, cu 7511 cor. 56 b. mai mic 
decât în anul precedent. Dividenda va 
fi 28 coroane (14*;0) de acție (în total 
168.000 cor.), pentru scopuri de binefa
cere se vor distribui 16.900 cor. Din 
direcțiune es Iosif Sterca Șuluțu 
și George Pop deBăsești, locul lor 

< va fi îndeplinit prin alegerea a 2 membri 
cu mandat pe 6 ani.

Căsătoria lui Marconi. Inventatorul 
telegrafiei fără sârmă, Marconi, s’a cu
nunat Joi (16 Martie) la Londra cu 
d-șoara O’Brien. Tinăra păreche a 
primit daruri de nuntă din toate păr
țile lumei. Valoarea darurilor primite 
trece peste milion coroane. Regele 
Italiei Victor Emanuel a trimis Iui 
Marconi telegramă de felicitare.

Revoluția țăranilor în Rusia se extinde 
tot mai mult. O bandă de țărani a de
vastat moșia contelui Const. Z a - 
moyski în Kozlowka și a aprins 
tot. Contele proprietar a scăpat cu 
fuga. Tot astfel a pățit-o șl contele 
Andreiu Zamoyski. în districtele Kursk, 
Poltawa șî Tsernigow jafurile și 

^aprinderile nu mai au sfârșit. 
^Paguba făcută de țărani în aceste di

stricte se urcă la mai multe mili
oane ruble. Din fabrica de zăhar a 
fraților Tsersenko au jefuit țăranii 
1,300.000 kilograme zăhar.

Fabrică de ghiulele la Recița. La Re- 
cița va înființa societatea eăilor ferate 

austro-ungare o fabrică de granate și 
șrapnele. Pănă acum există în Ungaria 
numai în Diosgyor fabrică de ghiulele. 
Pentru armata noastră au fost coman
date la fabrica de ghiulele dela Re
cița deocamdată 13000 șrapnele și gra
nate.

Serviciul militar de 2 ani. Camera 
franceză a primit cu 519 votHri contra 
32 proectul de lege despre serviciul mi
litar de 2 ani.

Spargere și jaf la ministrul Talliăn. în 
una din nopțile trecute niște hoți au 
pătruns in castelul dela Canija mare 
al ministrului ungar de agricultură 
Bela Talliăn și au furat din puiul 
unei mese un lanț de aur, 3 inele cu 
diamante, o tabachere de argint și 30 
coroane. Apoi au deschis o cassâ 
wertheimiană, din care au luat un bu
ton de mărgăritare în valoare de 8000 
coroane, un buton cu diamant în va
loare de 1200 coroane, un săculeț plin 
cu napoleondori și 100 franci în argint. 
Gendarmeria n’a aflat pănă acum hoții.

Pașă pus la rezaa. Notarul comunal 
din Cnez (corn. Timiș) Săndor Kosz- 
k a, a abuzat timp de 14 ani în cel 
mai criminal mod de oficiul seu — zice 
«Sudung. Burgerztg». Locuitorii co
munei au făcut de repețite-ori arătare 
contra lui, dar totdeauna a scăpat prin 
protecție. De curând o deputațiune de 
75 locuitori a făcut din nou arătare la 
viceșpanul comitatului contra acestui 
pașă. în petiția incriminantă sunt de
scrise, între alte păcate, 6 înșelătorii. 
3 defraudări publice, 10 falsificări de 
documente, etc. Notarul Koszka înșelă 
pe fiecare om, cu care avea vre-o da- 
raveră. Din păcatele lui amintim nu
mai unul: Koszka a falsificat pe nu
mele lui Steva Ivanov 2 cambii de 
câte 3000 coroane și a șî intabulat 
3000 cor. pe averea lui Ivanov, fără 
ca acesta să știe ceva sau să fie în- 
cunoștiințat. Notarul-pașă are și urt 
complice, pe primarul comunal Jiva 
Duczin. Acum sunt amândoi suspen
dați din oficiu și s’a pornit contra 
lor deocamdată numai cercetare disci
plinară.

Istoria tragi-comică a unui mandat de 
deputat. între petițiile trimise la Curie 
contra multor mandate de deputat este 
una contra mandatului lui Aladăr So
mogyi. Motivul petiției este, că Somo- 
gyi nu e luat în nici o listă de alegători. 
Dar lucrul nu stă tocmai așa. Somogyi 
are dreptul de alegător în cercul VII 
al Budapestei. Numele lui însă nu e 
scris pe listă. Există ce e drept pe 
listă numele Dr. Aladăr Somogyi, dar 
acesta e un profesor și nu e identic cu 
alesul deputat Somogyi. Alesul Somogyi 
e introdus în listă sub numele Abraham 
Krausz. Din Krausz s’a făcut cu aju
torul unui timbru de 1 cor. Somogyi, 
ear din Abraham s’a făcut fără timbru 
Aladăr. Somogyi, odinioară Krausz, 
n'a spus alegătorilor sei că și-a schim
bat numele, nici că a trecut, abiâ cu 
câteva zile înaintea alegerei, dela 
iudaism la protestantism. Din contră 
s’a lăudat că e de familie veche, care 
în timpul reformațiunei și-a vărsat 
sângele pentru protestantism. Acum 
Somogyi e în mare perplexitate. Dacă 
se demaschează alegătorilor cu numele 
original Krausz, alegătorii păcăliți îl 
vor goni din mijlocul lor. Dacă tace, 
își perde mandatul, pe care l’a câștigat 
nu numai prin schimbarea numelui și 
credinței, ci șî cu bani grei.

Călători la polul nordic... morți de 
foame. De 1-2 ani a plecat o expedi- 
țiune, sub comanda baronului Toll, 
spre insulele cele noui siberiane din 
oceanul arctic, ca să ajungă la polul 
nordic. Expediția a dispărut cu totul și 
nu i-s’a mai auzit de veste. Astăvară 
a plecat o nouă expedițiune, care avea 
să caute pe Toll și pe tovarășii lui. 
Expediția aceasta (a doua) a găsit pe 
una dintre insule o scrisoare de-a lui 
Toll, în care acesta zicea că merge mai 
departe spre nord deși are proviant 
numai pe 18—20 zile. Din această epi
stolă se ia ca sigur, că Toll și tovarășii 
lui s’au prăpădit, murind de foame.

Spulberarea unei bande de revoluțio
nari bulgari. O bandă de 38 revoluțio
nari bulgari sub comanda vestitului 
Apostol a fost Marți (14 Martie) to
tal nimicită la localitatea Smoli (Ma
cedonia) de o campanie de gendarmi 

turci. Lupta a durat cu înverșunare 3 
ore. Toți 38 Bulgarii au fost uciși. 
Chiar șî Apostol a căzut mort. Dintre 
Turci unul a fost ucis, 11 au fost ră
niți. 5 Bulgari, cari duceau munițiune 
bandei, au fost prinși.

Ciuma în India ia proporțiuni îngro
zitoare. în timpul din urmă au murit 
de ciumă 35000 oameni. Aproape în 
fiecare zi crește numărul cazurilor de 
moarte prin ciumă cu circa 1000. Multe 
cazuri nici nu se anunță. Populațiunea 
nu se lasă nici decum oltuită cu se- 
rum-ul contra ciumei și nu vrea să se 
supună măsurilor sanitare. Astfel epi
demia se extinde tot mai mult.

BIBLIOGRAFIE.

Am primit:

La „Ierarhia Românilor din 
Ardeal și Ungaria", studiu critic de 
„.Mai mulți ortodoxi". Retipărire 
din Telegraful român». Sibiiu 1905. 
Se poate procură dela tipografia arhi- 
dieeez'.nă în Sibiiu. Prețul nu e indi
cat.

VARIETĂȚI.
.Mai multe femei decât bărbați. 

Aproape în toate statele numărul fe
meilor întrece pe al bărbaților. în 
Statele Unite sunt 37 milioane bărbați 
și 39 milioane femei, în Anglia sunt 
21 milioane femei și 20 mii. bărbați, 
în Suedia 2,600.000 femei și 2,500.000 
bărbați, în Finlanda 1,300.000 femei și 
1,200.000 bărbați, în Germania 287» 
milioane femei și 27‘, milioane băr
bați, în Austria 3‘, milioane femei și 
3*/. mii. bărbați, în Ungaria 8,795.616 
femei și 8,668.173 bărbați. In Italia 
numărul femeilor e ceva mai mic de
cât al bărbaților, asemenea în Austra
lia și Canada. în Belgia, Spania, Por
tugalia, Grecia, România, Bulgaria, 
Sârbia — pretutindenea sunt femeile în 
preponderanță; asemenea șî în Rusia, 
unde sunt 47,772.455 femei față de 
46,433.740 bărbați.

Humor la copii. învățătorul după 
ce le-a explicat școlarilor o oră înt eagă 
potopul, i-a întrebat: «Spuneți-mi, dragii 
mei, ce pasăre a fost aceea, pe care a 
lăsat-o Noe mai întâiu să iasă din co
rabie?» Toți copiii au tăcut, numai un 
băiat mic știa, că pasărea a fost po
rumb. «Mă mir, zise învățătorul, că 
în toată clasa numai cel mai mic bă
iat știe aceasta». — «Ușor îi e lui» — 
răspunse un băiat mai mare scuzân- 
du-se - «pentrucă tatăl seu e negustor 
de paseri».
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Grâu prima calitate 90 17 20
» de mijloc 85 16 80

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

Orz prima calitate . 80 14 60
» âe mijloc . 75 14 —

Ovâs prima calitate 
» de mijloc

45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
» de mijloc . 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 —
Arpă caș . 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 .

» de Petroșeni .
— O 50— 4 —

Oloiu de rapiță — 96 —
Lumini de stearinâ — 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. . — 1 15 —
«II............................... — 1 14 —-

Din public.
~ Pentru cele cuprinse în această rubrică 
nu primește redacțiunea nici o răspundere. —

Onorată Redacțiune!
în coloanele ziarului «Tribuna» din 

Arad, înainte de alegerile dietale s’au 
adus contra mea cele mai grave acuze 
ca om și ca advocat. Notez, că acele 
atacuri au fost tipărite în mii de 
exemplare și împărțite publicului din 
comitatul Făgărașului.

După alegere acele atacuri s’au 
continuat din nou.

La aceste atacuri am ținut de cu
viință să răspund, din care motiv am 
șî rugat pe directorul ziarului «Tri
buna», pe dl Russu-Șirianul, să bine- 
voiască a da loc rectificării mele, ceia- 
ce mi-a șî promis, dar, durere, ceiace 
nu a șî împlinit.

Vă rog deci a publica în coloanele 
ziarului D-Voastră această rectificare.

Acuzele din rândul prim erau în
dreptate în contra mea ca advocat, 
din motivul, că la mulți domni din 
Făgăraș nu le conveniâ și nu le con
vine nici astăzi, că cancelaria mea din 
Făgăraș stă așâ cum stă, ceiace o știe 
atât publicul cât șî inteligența din Fă
găraș și jur.

Acei domni sub anonimul de 
«Dreptatea Jânos» au făcut 9—11 ară
tări criminale în contra mea, cari 
toate, în lipsa de substrat, s’au sistat 
în stadiul primei cercetări.

Oare cui i-a stat în interes să co
mită astfel de fapte? Pentru ce nu are 
respectivul (sau respectivii) curagiul 
de a eșî cu numele la iveală? Să 
spună cavalerul din chestie, dacă nu 
am eu drept?

După alegere stimatul meu contra
candidat în permanență, căci și acum 
trei ani iar a probat contra mea, și 
înainte de alegere cu o zi a repășit, 
cerând dela mine, în casa învățătoru
lui Teodor Nemeș din Voila, ca să-i 
dau 1600 cor. ca spese avute, ceeace 
cu toate că i-am denegat, totuși a re
pășit; după alegerea din urmă, zic, 
acest domn află de bine a înaintâ o 
acuză criminală la tribunalul din Bra
șov în numele baronului Born și tot
odată a o șî publică în ziarul «Tri
buna». Această acuză a fost înaintată 
contra voinței lui Born, ceiace dove
dește șî desmințirea acestuia publicată 
la 29 Febr. c. în toate ziarele din 
Budapesta, că ceeace se scrie este cu 
totul o minciună.

Ceea-ce a fost între mine și Born, 
să o spună fișpanul Bausznern. Mă 
supun verdictului seu.

Dar contracandidatul meu perma
nent nu se îndestulește cu atâta, ci cu 
bani străini face petiție la curie contra 
alegerii mele pe temeiul că, vezi Doamne, 
eu ași fi corupt pe alegători.

Atâta eu tot nu credeam. în ce mă 
privește pe mine voiu dovedi că toate 
aserțiunile lui sunt nefondate, cum au 
fost șî pănă acum toate, dar îi voiu 
dovedi cu zeci de cazuri, că în Porum- 
bace, Scoreiu, Arpașul-superior, sti
mabilul candidat »național» a solvit 
câte 30 —50 coroane de vot, iar pe bieții 
Arpășenii-de-jos — circa 40 la număr
— cu o săptămână înainte i-a încuiat 
în casele neamurilor sale, ținându-i în 
continuu cu vinars și beuturi, așâ că 
nici acasă nu le eră ertat să meargă,
— fiind silite femeile și neamurile să 
le ducă acolo schimburile.

Aceste nu sunt fanfaronade, ci fapte !
Iar ca să revin la afacerea cu Born, 

oare cine eră acela care cu două 
zile înainte de alegere pertractăcu 
el în Arpașul-inf. ?

Oare șl aceasta e neadevăr ?
Iar ceea-ce s’a întâmplat în decursul 

alegerei, ca consecință avută a priete
niei, încă e un neadevăr?

Am la mâna mea dechiarațiile pre
ședintelui substitut de alegere Zânkd 
Emil, a notarului Patoh Băla, în cari 
stă, că Dr. Octavian V a s u d i m i - 
neațaa candidat cu program 
național, iar după ameazi a aflat de 
bine să declare presidentului, subpresi- 
dentului și întregei comisiuni de scru- 
tiniu, ca cu toții să ia la cunoștință că 
d-sa s’a lăsat de programul na
țio n a 1 și că a întrat în partidul



„DRAPELUL»

* . e.- n a men t al, — ceea-ce a | 
îiințatșîlaBudapesta. j [f

Oare acestea sunt scornituri ? I|
Dacă declarația de mai sus nu e • 

de ajuns, atunci mă provoc la membrii I 
de încredere: Max R ece a n, la notarii; Se 
biroului George Boer și Dănilă § e F"; Mm»/»/? 
ban, la dnii oficeri: căpitanul Goni-;°a"_ 
bos și locot. Fbldes, la Dr. Tbrbk.ipraxă

ol n /"*O v» 1 z*i o OAnfi n Illi nuni* n 1 n n a ■ 1 * 1limba
mână.

Reflectanții au să comunice pre- 
tenziunile lor de salar, să dove
dească cu documente recerințele 
de mai sus, iar cererile astfel in
struite și scrise cu mâna proprie în 
toate trei limbile, sunt a se adresă 
până la 15 April a. c. la

Direcțiunea institutului 
de credit și economii 

„Timișiana“ 
în Timișoara.

li
ti

de

— și dacă nici aceștia nu sunt de ajuns! 
să spună Dr. Titu Per ti a, care din j 
întâmplare eră în Arpaș și care auzind' 
de acest fapt național, interpelând pe 
stimabilul candidat național, a recu
noscut fapta, în urma cărora apoi scâr
bita plecat Dr. T. Pertia de acolo.

Acestea sunt lucruri incontestabile.
Mărturisesc că nu cu plăcere discut 

astfel de lucruri, cari totdeauna își au 
partea lor odioasă.

Eu care în viața mea nu m’am fo
losit față de nimenea de critică neo- 
nestă, cu atât mai puțin am imputat 
cuiva lucruri, pe cari nu le-a făcut, 
care totdeauna m’am năzuit să țin echi
librul și cinstea între oameni, mă simt 
duplu indignat când acum mă întâlnesc 
cu o purtare atât de ascunsă și atât de 
mârșavă din partea acestui băiat, pe care 
câtă vreme a fost pe băncile universității, 
l’am ocrotit ca pe un adevărat frate, l’am 
introdus în toate societățile bune, iar 
după absolvare l’am luat în cancelaria 
mea, i-am încredințat’ toate 
afacerile mele personale 
advocațiale și l’am tractat ca 
nimeni altcineva...

Las toate acestea la apreciarea 
public românesc...

Acestea m’am simțit dator a le 
blicâ pentru prima și ultima oară, 
la alte atacuri voiu răspunde 
bici u șca.

Primiți asigurarea stimei
Dr. Nicolae Șerban, 

deputat.

caută un funcționar 
cu pregătiri teoretice 

bună, care posede perfect 
română, maghiară și ger-

70. „Transilvania44, Wochenschrift fiir Siebbrgi^âie Landeskunde etc.
I. Jhrg., Hermannstadt 1861 . . K*. . . . .

71. Tomaschek: Die alten Traker, Wien 1893 ' f . 
71a) Tortenelmi Tar Bd 1—21, Budapest, 1856—^5 .
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Bde, A La Haye 1727. Folio, Lederbd .

Weidenbach: Calendarium hist. Christ, medii et novi aevi (Chroij a. 
hist. Tabellen zur Berechnung der Urkundendateu etc.) Regens
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77. Wichenhauser: Bochotin od. Geschichte d. Scadt Cernauz, Wten 1874
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79. Wolf: Hypatia, die Philosophin von Alexaudrien, Wien .
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%>oi învățăcei români
I * •
în etate de 13 ani, bine desveltați, 
sănătoși, cu școală fie și mai puțină, 

! se primesc imediat la un maestru 
■ român.

Dacă băeții sunt săraci, orfani, 
Pu' lipsiți de haine, măestrul-stăpân ’ îi 
iar 
cu

Șl 
pe

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

8.
9.

10.
11.

primește cu cheltuiala sa, numai să 
fie copiii bravi și ascultători.

A se adresă la administrația 
ziarului nostru «Drapelul».

Următoarele cărți din biblioteca unui învă
țat se vind foarte ieftin. A se adresă la dl

Seorge Stețiu în Suceava
(5îucovina) :

1895.21. Hunfalvy P. Ungarische Revue, 15 Bde, 1881.—
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wurdigk. Siebbrgns44, Kronstadt 3 Bde 1844, 46, 59 .
28. Kemeny I. Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbiirg., 2 Bde

Klausenburg 1839 — 1840 .......
29. Kortmann: Die alte Geographie, Berlin. 1845 ....
30. Konigl. Gymn. zu Gnesen, Jahrbuch pro 1875 ....
31. Lesser: Lehrbuch d. Haut und Gesehlechtskrankheiten, 8. Aufl. Leibzig

1894 ................................................................. ..........
Lenk : Lexikon von Siebenbiirgen 4 Bde (kompl.) Wien 1839 
Latyschew: Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi, Tauricae Petropoli 

1885 .... ......................................................
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Polek: Die Bukowina zu Anfang des Jahres 1793 Czernovitz 
Polsberw: De rebus Chersonesitarum* et Callatianorum, Berlin, 
Programme des ev. Ober-Gymn. A. B. zu Bistritz pro I879|80,

94|5, 95|6......................................................................................
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51. Românische Revue, IV. Heft 1889 ......
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61. Siebenburgische Chronik des schâssburger Stadtschreibers 1608—65,
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65. Schmidt W.: Der Zug nach Valea Albă (Răsboieni 1476), Dramat.
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