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Maj. Sa Regele, deși avea de 
gând să petreacă la Budapesta 
până la sfârșitul săptămânei. sa 
înapoiat dejâ Merctui la Viena. A 
stat 16 zile încheiate la Budapesta 
anume ca prin prezența sa în 
capitala Ungariei să accelereze re
zolvarea crizei. N’a isbutit. Prin 
urmare, cel puțin din considerante 
politice, nu mai aveâ motiv să su
pere zilnic urechile arhi patriotice 
cu sunetele odioase ale imnului 
«Grott erhalte», sunete reglemen
tare la schimbarea gardei de palat, 
când petrece capul încoronat în 
residența sa ungară.

De altă parte, în virtutea dispo- 
zițiunilor constituționale, s’a întru
nit dieta nouă la trei luni după 
dizolvarea dietei precedente, ca să 
se apuce de lucru.

Iată signatura situațiunei!
Maj. Sa a părăsit capitala sa 

ungară, pentrucă nu mai avea 
ce face aici, fără ca prezența sa 
să fie rău interpretată, iar dieta 
s’a întrunit la așa zisa lucrare, 
pentrucă nelucrarea ei să nu fie 
rău interpretată.

în senzul constituțiunei țerii se 
constitue suveranitatea din doi 
factori: din Coroană și din legisla
ție. Factori pe deplin coordinați 
Pecând un factor se îndepărtează 
înainte de vreme, pentrucă nu 
are ce mai face, se întrunește 
în mod legal celălalt factor, 
pentrucă crede, că în situația dată 
Ini îi revine datoria a face.

în mod constituțional poate fi 
vorba însă de o lucrare priel
nică numai dacă cei doi factori

fflîefifituti.
De Sorin-

SZZ Eoițâ originală a «Drapelului*.

Arabul scoase tabacherea înflorită 
cu crestături de argint, își resucî o ți
garetă, scăpară, aprinse. Un nouraș 
de fum albastru se ridică în văzduh, 
urmărit de ochii lui negri, catifelați. 
Și precum fumul se perdea prin aer, 
astfel parii a se perde șî sufletul lui 
Said prin amintirile resfirate în trecut.

El îmi atinse mâna și cum privii 
la dânsul în fața lui de ceară, arsă de 
soare, suferindă, răbdurie, un simță
mânt de milă mi-se pogorî pe suflet.

Soarele începu a se plecă în jos, 
pe bolta scăldată în foc, și corturile 
înegrite de ploi, de fum și de praf, își 
trântiau umbrele lung pe năsipul gal- 
,bin și strălucitor.

— «De ce sunt trist? Aceasta o 
întrebi ? Și de ce nu rid nici când ? 
De ce sunteți voi așă de curioși? Vezi 
beduinii și peste tot Moslemii sunt alt
fel. De douăzeci de ani trăesc între 
dânșii și pănă azi nici unul n’a cercat 
să ridice vălul trecutului meu. Allah 

sunt de acord. Anume: Coroana și 
majoritatea corpurilor legiuitoare, 
căci voința acestor corpuri se afir
mă prin majoritate.

Mai cras însă nu a eșit nici 
când la iveală contrastul între 
cei doi factori constituționali, ca 
tocmai acum, când purtătorul Co
roanei părăsește capitala sa pen
trucă n are ce mai face acolo, iar 
reprezentanța așă zisei voințe a 
țerii se întrunește acolo, ca să se 
apuce de ... . tăcut.

în stadiul acesta nu mai avem 
de-a face cu contrastul între Co
roană și șovinism, ci cu con
trastul între Coroană și repre
zentanța formală a țerii.

într'un stat monarhic adevărat 
constituțional este aceasta cea 
mai gravă c r i z ă. căci de lucrare 
prielnică biaelui obștesc poate fi 
vorba numai când cei doi factori 
ai suveranității politice pro
cedează pe deplin de acord.

Ruptura între acești doi factori 
este astăzi de tot patentă, dar nu 
este lucru nou. Noi așă credem, 
că ruptura aceasta a fost e v i- 
dentă dejâ în ceasul așă zisei 
restabiliri a constituția nei 
în Ungaria.

Astăzi nu mai a.ve haz a discută 
trecutul, ci pentru a caracteriza 
prezentul este destul a sublinia 
acest contrast, caae se manifestă 
cu forță elementară și nu se mai 
poate ascunde!

Nu-i vorbă, asemenea contraste 
sunt posibile — cel puțin în teorie 
— în toate statele monarhice cu 
regim parlamentar, dar așă ascuțit 
nu a eșit la suprafață nicăiri 
acest contrast între cei doi factori 

stăpânește destinul omului și atâta ne 
ajunge. Voi sunteți altfel, vod vreți să 
știți toate, să pătrundeți toate. Și ce 
folos aveți ? Nimic. Căci omul în van 
se trudește, în van încoardă puterile 
sale — ceea ce i-a scris Allah în car
tea vieții, aceea va da peste dânsul.

Povestea mea dorești să o auzi ? 
E tristă și lungă și resfirată în vremi 
trecute, de par’că nici nu-mi aduc bine 
aminte. Dar, am să ți-o spui așă cum 
voiu putea, căci e bine omului din 
când în când să-și mai ușureze sufle
tul. Ș’apoi cine știe, sunt bătrân șl eu 
și slab și nu știu clipa în care Allah 
va binevoi a-mi curmă firul vieții. Ei. 
Effendi, am trecut prin multe în lume, 
am obosit și doresc liniște. Allah să-mi 
păzească sufletul!

Dar astea toate sunt lucruri naica 
și nu te interesează. Ascultă :

Auzit-ai vreodată de Algeria fru
moasă, de țara bucuriilor? Nu! Vezi 
dar, în acea țară, unde pământul e 
vecinie scăldat în luciul soarelui, unde' 
valurile mării se drăgosteg.c cu stâncile 
sterpe, acolo mi-a fost cas.a. Și’n casă 
tot ce are un Moslem de-ale mâncării 
pentru trup și o roză de femee spre 
înveselirea sufletului. Nu eram de 
neam mare, dar bine văzut; copilul 
unui tată harnic și cinstit. Când am 
trecut de 20 ani, am început să-mi caut 
soție. Eram sburdat și n’am ales cu 
una cu două. într’una. din zile apoi 

constituționali, ca tocmai la noi.
E numai firesc, ca interesele 

celor doi factori constituționali să 
resară din aceeași rădăcină: din in
teresele de progres și bună
stare a țerii.

Și dacă pentru moment se și 
ivește în o țeară sau alta, monar
hică și cu regim parlamentar, con- 
tr.st între cei doi îactori constitu
ționali. neputâudu-se împăca con
trastul prin concesiuni reciproce, 
nu rămâne altă cale deschisă decât 
apelul la voința țerii. Și prac
tica de pănă acum a dovedit în 
toate țerile constituționale acest 
expedient ca cel mai fericit și mai 
ducător la scop.

La noi însă nu este așă.
La noi înseamnă apelul la voința 

țerii o așă zisă: săritură în în
tuneric, La noi. după ultimele 
experiențe, este acest expedient 
firesc cel mai puțin ducător 
la scop.

Și unde zace cauza?!
Nu cercetăm acum întru cât 

conglâsuesc interesele primului fac
tor constituțional, adecă ale Coroanei, 
cu adevăratele interese de progres 
și bunăstare ale țerii. Nu cercetăm 
pentrucă în ultima analiză tre b u e 
să conglăsuească aceste in
terese. Interesul Coroanei nu poate 
fi, câtă vreme este bine înțeles, re
ducerea progresului și bunăstării 
țerii. Prin urmare trebue să consi
derăm interesul Coroanei ca 
precizat prin interesele de 
progres și bunăstare ale țerii.

Starea nefirească trebue sâ o 
căutăm la celălalt factor con
stituțional. Nu la Coroană, ci la 
așă zisa reprezentanță a 

Aii Kaduba softală *) la moșeea din Bli- 
dah veni la mine. îl primii bine, căci 
eră bătrân, eră softală și eră și prie
tin cu tata.

Ne așezarăm pe covor, beurăm ca
fea, în fine am făcut toate ce se fac 
când are omul oaspeți. Dela o vreme, 
bătrânul rupse tăcerea.

— Said, dragul meu zise — ție 
îți lipsește o fată ?

— Da Effendim!
— Da, da, știu eu, și așâ e și bine, 

așâ poruncește și Profetul. Bărbatul 
are multe griji și nori de gânduri, și 
dacă e singur se întristează. De are 
însă pe cineva lângă sine, atunci norii 
se resfiră, se sprănjesc. Da, așă zice 
Profetul, că femeea înveselește inima 
credinciosului. Văzând că tot alergi și 
vii tot singur îndărăt de pe la case, 
pe unde ești chemat, am gândit să te 
duc eu într'un loc, la o fată ce n’are 
seamăn de frumoasă. E fata unui ve
chia prietin de-al meu, și prietin șl cu 
tatăl teu Hrustem, Allah păzească-i 
umbra.

)— Bine, bine - întrebai — dar cine 
e acela ?
— Cine-i? E cadiul’) din Sidi-Abd- 

Allah, Harun ben Abbos, ai auzit de 
el? Mai anii trecuți el a ținut scărița 
Padișahului, când s’a urcat în șea, să

‘) Elev al unei școale mohamedane supe- 
; poare. Dintre ei se aleg uleinalele (~ preoții).

’) Jude.

voinței țerii. Aici se impune în
trebarea, dacă de fapt în forma 
actuală constituțională re
prezenta corpurile legiuitoare ale 
perii, nu numai în urma legilor și 
a practicei din vigoare, ci șl de 
'apt voința țerii?!

Cât ne privește pe noi Românii, 
este dat răspunsul prin programul 
partidului național creeat la 
1881 și prin concluzele conferențe- 
or naționale.

în actualele corpuri legiuitoare 
nu considerăm voința poporului 
româ n reprezentată în mod ge
nuin. Dar nu numai voința popo
rului român, ci nici voința celor
lalte popoare ale țerii. Nici 
chiar voința poporului maghiar, 
deși actuala politică de stat — gu
vernamentală și opozițională —- își 
dă aerul a ocroti interesele 
poporuluimaghiar chiar în sar- 
cina celorlalte popoare ale țerii.

Greutatea rezolvării crizelor, ce 
se țin lanț, zace deci în forma 
și practica constituțională, care 
împedecă astăzi afirmarea voin
ței țerii în mod genuin și nefal- 
zificat și prin urmare pănă ce nu 
se va dă ocaziune țerii, ca în mod 
sincer și nefalzificat să afirme 
voința sa constituțională, pănă atunci 
nici vorbă nu poate fi de o re
zolvare definitivă a crizelor!

Și este tocmai datoria primului 
factor constituțional — căci în stat 
monarhic este Coroana primul 
factor constituțional — să gri- 
jească, ca în formele constituționale 
sâ se afirme și validiteze liber și 
neinfluențat al doilea factor consti
tuțional, adecă voința țerii în mod 
sincer și genuin, așâ precum re- 

rneargă la selamlic'). Și junghiul în
crustat cu arabescuri de argint, care a 
fost expus și aici la voi în El Assad ’), 
încă i-l’a dăruit Sultanul. Nu ți-e de
stul? Și e unica fată la părinți.

Așă vorbiâ bătrânul și ce eră să 
fac, eră doar bătrân, trebuiă să ascult 
de dânsul. A doua zi am plecat spre 
Sidi-Abd-Allah.

Ce să-ți mai spui. Am fost și am vă
zut. Și după Ramazan3), când luna luă 
forma unei secere, pe o noapte tăcută 
eu adusei pe Seila în casa mea.

Cu venirea ei s’au schimbat toate ; 
casa se prefăcu în paradis, ear eu 
pare că plutiam într’un vis frumos ce 
nu eră să se sfârșească. Aii Kaduba, 
bătrânul, veniâ zilnic pe la noi, se bu
cură de bucuria noastră, apoi plecă ca 
a doua zi să revină iarăși vecinie cu 
aceeași întrebare: «Sunteți fericiți ?» și 
să primească earăși vecinicul răspuns: 
«Mulțămim lui Allah. El să-ți lungească 
barba».

Căci ori șl cum, bătrânului aveam 
să-i mulțumesc fericirea. De nu eră el, 
cine știe — la adecă ear mă’ntorc....»

Said privi în azurul cerului, din 
peptul lui un oftat adânc și dureros 
își luă sborul spre nesfârșitul al
bastru.

— «Așă am dus-o în fericire fără

') Serviciu divin turcesc; 6e ține Vinerea. 
’) Oraș litoral.
’) Post de 29 de zile,



clamă aceasta interesele de progres 
și bunăstare ale țerii, în care tre- 
bue să conglăsuească ambii 
factori constituționali.

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

Criza. Totul stagnează. E vorba, 
ca înainte de Paștile gregoriane să nu 
se mai facă chiar nimic din partea Co
roanei spre rezolvarea crizei. O singură 
schimbare e pusă în perspectivă. Anume 
Tisza se va retrage din fruntea cabi
netului spre a-și căută de sănătate și 
va fi înlocuit probabil cu Hieronymi 
sau Lukâcs așa că cabinetul va ră
mânea cel vechiu. Dar nici retragerea 
lui Tisza nu este încă certă. Dieta a 
început să «lucreze» în... sec. Caracte
ristic este, că Kossuth, dupăce și-a pre
zentat în dietă cele două propuneri, 
despre cari raportăm la alt loc, s’a pus 
în pat, declarându-se b o 1 n a v și rugând 
prin Coloman Thaly pe partizanii sei 
să caute a fi obiectivi în decursul 
desbaterilor dietale. Organul kossuthist 
«E —s» observă la această rugare a 
lui Kossuth, că este imposibil a o împlini, 
căci nu crede că oratorii kossuthiști se 
vor putea stăpâni pe sine, când vor 
critică cele întâmplate. Moment ce ne 
arată, că Kossuth s’a îmbolnăvit tocmai 
la timp 1 Așă, pare că dieta se va duce 
pe sine la absurd cu desbaterile fără 
rost.

Complot contra republicei franceze. 
Poliția din Paris a descoperit un ade
vărat complot contra Republicei fran
ceze, în care complot sunt amestecați 
numeroși bărbați din toate clasele so
cietății, ba chiar șl foști oficeri. Pro
babil conspiratorii au voit să răs
toarne Republica în favorul 
Bonapartiștilor. Capul conjurați- 
unei este căpitanul Tamburini, ori
ginar din Corsica, unde s’a născut 
șl Napoleon cel Mare. Poliția a aflat 
într’o casă 500 uniforme militare 
de infanterie franceză. Căpitanul Tam
burini, chiriașul casei, întrebat despre 
rostul celor 500 uniforme, a răspuns, 
că un prietin al seu, oficer, căruia i-s’a 
dat în grije un magazin de vestminte 
militare, a perdut din magazin 1000 
uniforme și acum vrea să le pună la 
loc, cumpărând altele. Se va vedeă, 
întru cât sunt adevărate afirmațiunile 
căpitanului Tamburini, care nu vrea 
să spună numele prietinului. O altă 
persoană suspectă, cu numele B u n e a u, 
avea pe un bulevard în mijlocul Pari
sului un adevărat birou de recru
tare, în care birou recrută soldați. 
El s’a scuzat cu aceea, că a înființat 
o societate colonială și are lipsă de 
oameni pentru colonizarea unui terito
riu. Poliția a mai aflat într’o casă 
margini doi ani și jumătate. Și azi 
când îmi revoc în minte acele zile fără 
seamăn, îmi vine așă, nu știu cum, ca 
șl când toate acestea ar fi numai un 
vis, visat în cine știe ce moment de 
beție.

Nu-mi vine să cred că am trăit 
cândva acele zile. Și totuși, durerea 
mare, ce-mi sfășie inima când îmi aduc 
aminte de dânsele, e mărturie viie, că 
în adevăr odată le-am trăit.

Doi ani și jumătate am zis. Da, 
atâta a durat visul — apoi s’a rupt 
ca firele de paiangin bătute de vântul 
toamnei reci și ploioase. Effendi! E 
grea, din cale afară grea și mare 
jertfa ce o aduc, istorisindu-ți scenele 
aceste din trecut. Allah ’mi-e martor, 
mi-se rupe inima când îmi aduc aminte. 
Pe semne însă așă a voit Allah, am 
fost poate prea mândru, prea încrezut 
pe comoara ce o aveam în casă, și el 
a voit să mă umilească. Ori că Profe
tul mi-a invidiat fericirea? Nu știu.

Eră pe la începutul primăverii. Al
geria eră împodobită cu flori. Marea 
părea șl ea renăscută. Cu un cuvânt 
eră o plăcere să trăești.

Sub ceriul vecinie blând al țerii 
însă, se lățiseră niște vești triste. Pe 
orizont începură a se grămădi nori 
grei, negri și amenințători.

Se vorbiâ, că Padișahul - Allah 
să-i lungească firul vieții — ar fi în- 
cunjurat de sfetnici răi, cari l-ar fi 
împins la un pas greșit. Se încâlcise 
Otomanul cu cel mai mare dușman al 
nostru, cu Frâncul. 

izolată mai multe mii patroane, 
precum șl cinci sute de puști. 
Toate aceste descoperiri senzaționale 
îndreptățesc la presupunerea, că e 
vorba aici de un complot monarhist 
contra Republicei. Căpitanul Tambu
rini a fost arestat, asemenea șl so
crul seu, B rin at, precum șl mecha- 
nicul Mayer, conducătorul magazinu
lui secret de arme. Investigația se con
tinuă energic.

Dieta din Budapesta.
Săptămâna aceasta s’au început 

ședințele dietei, cari pănă acum decurg 
neted și nimenea din foștii obstructori, 
ajunși acum la domnie în dietă, n’a 
atacat guvernul Tisza pentru ilegali
tățile lui.

Remarcabil este pănă acum numai 
faptul, că Kossuth a prezentat dietei 
2 propuneri: 1) despre nimicirea și 
ștergerea din protocoalele die
tei a odioasei «lex Daniel», care 
a fost adusă în faimoasa ședință din 
18 Novembrie și conține modificarea 
forțată și riguroasă a regulamentului 
interior în scopul nimicirei obstrucțiu- 
nei și 2) despre exmiterea unei comi- 
siuni de 21 pentru redactarea unei 
adrese cătră Coroană.

în ședința de Joi Kossuth și-a șl 
motivat propunerile. La propunerea 
primă a zis: Presidentul din 18 Nov. 
n. al dietei a ofenzat grav regulamen
tul. în privința aceasta majoritatea na- 
țiunei și-a pronunțat la alegeri sentința. 
Pe baza acestei sentințe dieta are da- 
torința să declare faptul din 18 Nov. 
dezeroșifărăvaloarededrept, 
și să fie șters din ziarul și protocolul 
dietei.

în legătură cu aceasta Kossuth în 
numele coalițiunei opoziționale face 
atenți pe cei ce au guvernat țara prin 
călcarea dreptului și a legei, că Unga
ria nu se poate guverna prin vio
lență.

La propunerea a 2)-a a zis Kossuth : 
Peste două luni au trecut, de când na
țiunea a adus sentință în procesul cel 
mare, care decurge între partidele coa- 
liate din stânga și între fostul partid 
guvernamental. Sentința a fost în fa
vorul partidelor coaliate. Urmarea ar 
trebui să fie, ca majoritatea (coaliția) 
să primească guvernarea țerii și anume : 
numai pe baza programului seu. în 
caz contrar ar comite imoralitate și ar 
sguduî din temelie noțiunea corectă a 
constituționalismului. Pentru rezolvarea 
crizei singurul mod constituțional este 
să încunoștiințeze coaliția printr’o 
adresă pe Regele, că pe ce bază e

Stambulul eră Tîeparte, și marea 
stăpânită de dușmani. Veștile ajungeau 
târziu și exagerate la noi. Ce s’a în
tâmplat nu știu, dar într’o zi sosiră 
multe năi dușmane înaintea Oranului.*) 
Moslemii se înpotriviră — așa eră 
bine — dar peste două ore orașul eră 
în ruină. îl dărimaseră tunurile.

Din chioșcul nostru, zidit pe o 
stâncă deasupra mării, puteam bine 
deosebi norii de fum și bubuiturile 
surde, cari făceau pe bătrâna mare 
să-și mai încrețească pelea albastră. 
Eu — spre rușinea mea — am rămas 
la o parte. Eu nu simții trebuința 
să-mi apăr petecul de pământ, ce 
mi-l’a dăruit Allah, nu, eu am rămas 
acasă sărutând femeea, pe când softa- 
lele, în numele Profetului, chemau Ia 
arme pe fiecare Moslem.

Acesta e cel mai urât lucru ce am 
săvârșit în viața mea. Am lăsat pe 
străini să calce în mod nelegiuit pă
mântul sfânt, câștigat de părinți, am 
rămas rece când țara ferbeă de mănie, 
nepăsător când credincioșii cădeau cu 
grămada la pământ.

Dar Allah mi-a răsplătit cumplit. 
Femeea mi-a fost mai scumpă pe pă
mânt, pentru ea am uitat că sunt 
Moslem, pe dânsa a trebuit s’o perd.

Mekhtub! Allah e mare și veci
nie lăudat. Am meritat pedeapsa. Dar 
modul e grozav. Ascultă Effendi! Șl 
petrile vor plânge.

*) Oraș litoral în Algeria.
(Finea va urmă.)

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

p o s i b i 1 ă între împrejurările actuale 
formarea guvernului. Acesta e 
motivul, pentru care propune, să se 
exmită o comisiune de 21 pentru redac
tarea unei adrese cătră Tron.

S’a decis, ca propunerile lui Kos
suth să fie puse la ordinea zilei în șe
dința proximă.

Academia română 
despre „Albumul artistic".

în numele Reuniunei agricole ro
mâne din Sibiiu ca editor și în nu
mele seu ca autor, dl D. C o m ș a a 
dăruit Academiei române și anume : 2 
exemplare din albumul chromolitogra- 
fiat și 3 exemplare albume superbe cu 
modele, unul cu broderii (cusături), 
altul cu țesături în bumbac și al trei
lea cu țesături în lână, la olaltă 5 
albume.

Academia română a adresat dto 
București 9 Martie a. c. dini D. Comșa 
scrisoarea ce urmează:

Domnule Profesor!
în ședința din 4 Martie c. dl pre

sident al Academiei române a prezen
tat acestei instituțiuni, ca dar din par
tea Domniei-Voastre, colecțiunea 
și albumul de cusături și țesă
turi naționale, însoțind darul cu 
o cuvântare caldă și cu aprecieri elo
gioase pentru Domnia-Voastră și pen
tru «Reuniunea agricolă din comitatul 
Sibiiului».

Cu cea mai vie mulțămire a pri
mit Academia aceste colecțiuni, cari 
împreună cu albumul alcătuesc un 
monument al gustului artistic și 
al destoiniciei femeei române. Mun
ca și stăruința ce ați depus pentru 
adunarea modelelor și pentru facerea 
acelui admirabil album merită toată 
lauda. Academia Vă exprimă atât D- 
Voastre cât șl Reuniunii felicitările ei 
pentru frumoasa lucrare ce ați făcut.

Primiți Vă rog, die profesor, în
credințarea simțemintelor mele de înaltă 
considerațiune.

, Secretarul general :
D. Sturdza.Răsboiul ruso-iaponez.

Foamete la Mukden.
Chinezii dela Mukden sunt în mare 

mizerie din cauza răsboiului. Foarte 
multe sate au fost nimicite și sute 
de mii de Chinezi au rămas fără adă
post și lipsiți de mijloacele necesare de 
traiu. Guvernul chinez nutrește 60.000 
fugari chinezi și-i provede cu bucate 
și semințe. Nu-i nici o speranță de 
recoltă bună în Mangiuria în vara 
ce vine, pentrucă lipsesc animalele de 
jug și uneltele economice.

Situația pe câmpul de luptă.

Iaponezii înaintează în continuu 
spre orașul Kirin și au reușit în 
drumul lor să înfrângă o diviziune 
rusească. în multe locuri au avut loc 
ciocniri, din cari Iaponezii au eșit 
învingători.

O y a m a continuă operațiunile sale 
pentru împresura rea armatelor ru
sești, iar Rușii se concentrează la Ki
rin și în apropierea liniei ferate.

Informatiuni.J
Dl Dr. Daniil Fireza, secretar episco- 

pesc în Lugoj, a dăruit școalei române 
gr.-cat. din comuna sa natală Uricani 
300 cor. în semn de recunoștință 
pentru primele cunoștințe ce și-le-a câ
știgat acolo ca băiat de școală.

întâlnire de domnitori. Regele Angliei 
Eduard a plecat în călătorie de re- 
creeare la Marseille. în drumul seu 
prin Francia Regele a convenit Joi 
seara la gara Pierre-Fitte cu presiden
tul Republicei franceze Loubet, care 
a mers anume să se întâlnească cu 
Regele Angliei. Cei 2 domnitori au că
lătorit apoi împreună 2 ore întregi. 
Presidentul Loubet a fost însoțit de 
ministrul francez de externe D e 1- 
casse, ceea-ce dovedește, că întâl

nirea și conversația domnitorilor a avut 
caracter deelarat politic.

Hymen. Dl Alexandru B o c ș a n, 
notar cercual în Delinești, și-a încre
dințat de soție pe amabila dșoară 
Roza, fiica dnei Sofia D r a g o ș 
din loc.

Ministrul-president austriac Gautsch s’a 
îmbolnăvit grav de o r b a n ț, împreu
nat cu friguri. Temperatura corpului 
s’a urcat la 39,9 grade. Vindecarea va 
urma abia peste 14 zile.

f loan Pop Reteganul. Despre re
gretatul decedat I. P. Reteganul scrie 
«Gaz Trans.» : Ioan Pop Reteganul a 
fost cel mai de frunte și cel mai activ 
și productiv scriitor poporal al timpu
lui mai nou la Românii ardeleni. Inc- 
din tinerețe s’a îndeletnicit cu scrieri 
folkloriste. A publicat o frumoasă ■ 
lecție de povestiri și poezii poporale 
și novele cu sujet din viața țăranului 
nostru. Lung șir de ani a fost colabo
rator extern la ziarul nostru «Gazeta 
Transilvaniei». A redactat prin anii 80 
«Cărțile Săteanului» și a colabo
rat Ia mai toate revistele noastre bele- 
tristice-literare. Cât timp a funcționat 
ca învățător, s’a distins prin zelul ș. 
abnegațiunea sa pe această spinoasă 
carieră. în timpul ultim eră redactor 
al «Gazetei de Duminecă» din Șimleul- 
Silvaniei.

Reprezentanța orașului Lugoj va ținea 
Luni în 10 April 1905 la 3 ore p. m. adu
nare generală extraordinară, cu urina
rele 2 obiecte: 1) Propunerea referi
toare la canalizarea parțială a cercului 
prim și în legătură cu aceasta propu
nerea în privința lucrărilor de regulare. 
2) Propunerea magistratului referitoare 
la transformarea eventual edificarea de 
nou a casei orașului.

Dl Dr. Sever Barbuta a dat cu di
stincție cenzura de advocat înaintea 
comisiei din Budapesta și-și va deschide 
cancelarie advocațială în Pecica (com. 
Arad).

Dl Tit Liviu Blaga a dat cenzura de 
profesor la universitatea din Budapesta.

Șahul Pcrsiei M u z a f f e r-E d d i n va 
face în vara aceasta o călătorie în Eu
ropa și va petrece mai mult timp la 
una din scălzile din Boemia. în dru
mul seu va petrece câteva zile în 
Viena.

Miliardarul Carnegie pentru Români. 
Miliardarul american Carnegie a tri
mis Reginei Elisa beta a României 
41000 de franci pentru institutele de 
binefacere de sub patronagiul Reginei.

Elevi români eliminați din un gimnaziu 
maghiar. Ziarul german «S. D. T.» din 
Sibiiu aduce știrea: «Șease elevi 
din cursul inferior al gimnaziului de 
stat de aici, Români de naționalitate, 
au fost isgoniți din școală prin «con
silium abeundi», fiindcă la serbarea 
din 15 Martie au rupt de pe pieptul 
câtorva colegi de-ai lor, tot Români, 
cocardele de tricolor maghiar roșu-alb- 
verde, le-au scuipat și călcat în picioare».

Reînființarea patriarhatului rusesc. Pănă 
la Țarul Petru cel mare există și în 
Rusia patriarhat. Petru cel Mare a 
cassat această instituțiune. Acum Sf. 
Sinod al bisericei rusești a decis con
vocarea unui con cil pentru ale
gerea unui patriarh. Gonciliul se 
va ținea — probabil — la Moscva. Can
didat la postul de patriarh este cel mai 
superior spiritual din Petersburg, adecă 
metropolitul Antonie.

Universitatea din Varșovia... închisă. 
Ministrul de interne al Rusiei a ordo
nat închiderea universității din Varșo
via. Studenții universitari au fost elimi
nați, din cauză că ei au pornit mișcare^ 
pentru introducerea limbei polone de 
propunere la universitate și au lupt i 
pentru deplina autonomie a Poloni- 
rusești.

«Luceafărul». Am primit nrul 6 .. 
revistei «Luceafărul» din Budapest. 
Sumarul bogat și interesant al acești . 
nr. este: «Din ornamentica română . 
de Oct. C. Tăslăuanu; «Căprarul , 
schiță de I. Agîrbiceanu; «Numai 
tu», «Visurile mele», poezii de Marii 
Popovici; «Mai iute voinice» poezie 
de Achim; «Dăscălița» de Al. Ciur a; 
«Irova», scrisoare din Tokio, de O. 
de Cozmuța; «Părăsiți» poezie de O. 
Gog a; «Plagiat», (la cartea «Frumos» 
a doamnei Constanța Hodoș), de Al.;



Cronică; Dări de seamă și notițe lite
rare; Poșta redacției; Ilustrațiuni fru
moase din viața poporului român: O se- 
lișteancă lucrând la răsboiu, expoziția 
de păpuși, caer uriaș, războiu model, 
casă țerănească din Reșinari, casă țe- 

j^rănească din Seliște; portretul dlui 
Dim. Corn șa, portretul dlui I. F. 
Negru țiu. Abonamentul 12 coroane 
anual. Ediția de lux 20 cor. Redacția 
și administrația: Budapesta IV. Str. 
Zoldfa 7.

Cutremure de pământ. în India s' 
întâmplat Marți cutremure colosale de 
pământ. Mai teribil a fost cutremurul 
în orașul Lahore. Peste o sută oameni 
și-au perdut viața. Casa orașului, cate
drala, stațiunea de cale ferată și multe 
case private au fostdărimate total sau ru
inate de tot. Cutremurul s’a simțit și 
în multe orașe din Europa, unde însă 
nu s’a întâmplat nici o catastrofă.

Călătorie cu balonul. Aero-clubul un
gar a întreprins Duminecă în 2 April 
prima călătorie cu balonul în Croația. 
Căpitanul clubului, locotenentul Ale
xandru Kral și 3 domni din Zagreb 
s’au urcat la Zagreb în balon și au 
călătorit 6 ore prin aer, dela 11 a. m. 
pănă la 5 d. m. și au debarcat la Vi- 

Ksonta în corn. Somogy, percurgând o 
cale de 180 kilometri, adecă 30 kilo
metri pe oră. Cea mai mare înălțime, 
la care au ajuns, a fost de 2300 metri.

Doi robi fugiți din temniță. Marți au 
fugit din temnița de garnizoană dela 
Arad 2 arestanți originari din Galiția, 
Iosif Sivi și Miroslav Eichner. în- 
nainte de a fugi, au întrat în cance
laria temniței și spărgând cassa au 
jefuit cam 2000 coroane, ba au întrat 
și în magazinul de haine de s’au îm
brăcat în vestminte civile. E de mirat, 
ce colosală cutezanță au avut cei 2 
arestanți, cari acum sunt curentați 
pretutindenea și unul din ei, Sivi, a 
fost deja prins.

Doamnă care doarme de 9 ani. în 
Varșovia trăește o damă tinără, care 
din 21 Decembrie 1896, adecă de 9 
ani doarme neîntrerupt și se află în- 
tr’o stare de nesimțire. Dacă se de
șteaptă uneori, sufere dureri așa de 
mari corporale și spirituale, încât pă- 
rinții ei se bucură dacă adoarme ea- 
răși. Dama dormitoare e nutrită în 
mod artificial cu lapte și supă. Medici 
din toată lumea au venit s’o cureze, 
dar înzadar. Tinăra pacientă s’a de
șteptat odată in prezența unui medic, 
care a întrebat-o: Ce simte în somn? 
Ea a răspuns: <ln somn se desparte 
sufletul meu de trup și merge într’o 
altă lume. Eu mă înalț în infinit, lu
mină cerească mă împresoară și aud 
muzică îngerească».

Grevă. Toți muncitorii din Seghedin, 
în număr de câteva mii, s’au pus în 
grevă. La construcții, în fabrici, în ti
pografii și în ateliere a încetat orice 
lucrare. Greva a fost pusă la cale de 
socialiști.

250.000 oameni morți de ciumă. în 
India bântuie grozav ciuma. Un de
putat a interpelat chiar șl în parlamen
tul englez despre înfricoșatul flagel și 
ministrul Brodrick n’a răspuns, de- 

I cât că știința omenească nu se poate 
1 lupta contra acestei epidemii. în o sin

gură lună, Februarie, au murit în In
dia de ciumă 126.041 oameni, ear 
dela începutul anului prezent pănă în 
1 Martie au murit de ciumă 252.567 
oameni pe teritoriul Indiei. Guvernul 
englez a hotărît să trimită o nouă ex- 
pedițiune pentru studiarea ciumei.

Colera in Rusia. în împrejurimile 
orașului Moscva din Rusia a isbucnit 
colera și se extinde rapid. Autoritățile 
țin totul în secret și astfel nu se poate 
ști numărul celor ce s’au îmbolnăvit 
sau au murit de înfricoșata epidemie.

îngropat de viu Iacob G i u r gi u din 
comuna Doman (corn. Caraș-Severin) a 
săpat Luni o groapă. Dupăce ajunsese 
deja la adâncime considerabilă cu să- 

vpatul, s’a dărimat pământul asupra lui 
rși l-a îngropat de viu.

Tren fulger. în vara ce vine vor fi 
puse în circulație pe linia Berlin-Ham
burg și Berlin-Hannover trenuri acce
lerate, cari percurg o sută chilo- 
metri pe oră. Locomotivele noui, ce 
vor fi folosite la aceste trenuri-fulger, 
vor fi aduse din St.-Louis, unde fuse

seră transportate la marea expozițiune 
internațională din anul trecut.

Secetă și foamete în Spania. în pro
vinciile Andalusia și Estremadusa din 
Spania bântuie secetă mare. Arșița 
soarelui e insuportabilă. Temperatura 
e de 35° în umbră. Câmpiile sunt us
cate și înțelenite: Vitele mor din cauza 
lipsei de nutreț. Prețul bucatelor și al 
pânei s’a urcat tare.

Lupte cu bande de revoluționari in 
Macedonia. O bandă sârbească s’a luat 
la luptă în 4 April cu o trupă de sol
dați turci în apropiere de Cumanova 
(Macedonia). Soldații au spulberat banda 
și au ucis pe șeful și pe câțiva membri 
ai bandei.

Mulțămită publica.
La edificarea unui nou local de 

școală pentru doi învățători în paro
hia gr.-cat. din Hob. Uricani, clarissi- 
mul dn Dr. Daniil F i r e z a, secretar 
episcopesc în Lugoj, a binevoit a 
dona 300 cor. ca recunoștință față de 
comuna sa natală și față de acea 
școală sătească, care i-a dat primele 
elemente ale științei, ca apoi treptat 
să se ridice pănă la înaltele școale ale 
Romei!

Modestia, ce îl caracterizează, poate 
că mi-ar porunci să nu-i descoper 
fapta marinimoasă, dar nu este lumi
nă ca să se pună sub obroc, — las ca 
să lumineze și să fie de îndemn și 
pentru alții mulți fii ai poporului eșiți 
din școale sătești, pentru cari cel mai 
frumos titlu academic ar fi recuno
ștința, ce atât de bine ar prinde la 
aceste modeste școale!

în numele întregei parohii și în 
numele micuților, ce vor află azil în 
noul edificiu școlar, îl rog pe Clarissi- 
mul Domn să primească cele mai sin
cere mulțămiri.

Nicolae Zugrav, 
paroh.

Dare de seamă.
Pentru loteria școalei de menaj din Si- 

biiu au mai intrat:

b) Obiecte; Eufemia Katona (Sibiiu) 
evantaiu pictat, Olivia Mihuț (Hondo!) ți- 
nător de orologiu și o tabletă, Marg. Krețc 
(Beiuș) ștergariu, Ved. Susana Truția (Cluj) 
periniță de ace, Eugenia Tăbâcariu (Beiuș, 
ștergar, Elena Stetea (Cluj) fugătoriu, Elena 
Hosszu (Cluj) fugătoriu, Ida Ilea n. Csato 
(Cluj) tabletă, Ana Popp (Cluj) perna de di
van și un săculeț, S. Decsey (Sibiiu) tabletă, 
Maria Decsey (Sibiiu) tableta, Alexandra 
Decsey (Sibiiu) tabietâ și cenușerniță. Vad. 
Hajdoczy (Sibiiu) 2 vase de flori, Ana Arseniu 
GurariuiuL fugătoriu, Surorile Podoabă 

;Ciuj) o tavă de lemn, o casetă, un vas 
pentru flori, 2 chipuri pictate, Lucreția 
Giurgiu n. Rus (Cluj) ținător de bilete, 
IO'efa Oăciuiă n. Râdeau (Cluj) tava pentru 
tortă, Fiorica Pop (Secueu) port-jurnal, 
Eiena Mandeal n. Pândi ea (Cluj) 2 tabletuțe, 
Virginia A. Pop n. Popu (Cluj) fugătoriu. 
Rosalia Tosa n. Mayersky (Cluj) tabietâ, 
Otilia Popu n. Mânu (Cluj) tabletă, Otilia 
Ognean n. Tobias (Soborșin) ținător de 
perii, Hortensia M. Tobias (Dobra) 2 tablete, 
Ida Pipoș (Sibiiu) corfiță de argint pentru 
pane, Teresa Pipoș (Sibiiu) ținător de șter
gare și serviciu pentru bere. Ana Togan 
n. Rusu (Sibiiu) o perniță pe scaun legănâ- 
toriu, Emilia Muntean n. Pipoș Alba-Iulia 
o casetă și o corfiță, Adela nob. de Kassan 
(Sibiiu) ștergariu, Silvia Ungurean (Blaj) 
ținătorde ștergare, Wilhelmina Popu (Sibiiu) 
pantofi, Maria P. Harsian n. Pipoș (Sibiiu) 
6 păhăruțe de liqueur, Ana Csergedi n. 
Csato (M.-Oșorheiu) serviciu de liqueur, 
Matilda Papiu (Orlat) ținător de chei.

__________ (Va urmă).

VARIETĂȚI.
Legendă iaponeză despre lună. 

Zăcea odată bolnav un moșneag să
rac. îi eră tare sete, dar n’aveâ apă 
și nu putea nici să se miște, necum 
să aducă apă. De odată vine în casă 
fiul seu. — Fiule — zise bătrânul — 
colea în colț e un ulcior de peatră, 
adu apă, căci mor de sete. Fiul însă 
n’a ascultat și fiind foarte mișel, a 
spart fundul ulciorului. — Chiar să 
vreau, nu pot aduce apă, pentrucă ul

ciorul n’are fund — zise fiul blăstă- 
mat, dar abia isprăvi vorba, când 
veni dracul și-l duse cu sine în lună. 
Aici fiul rău fu pedepsit să ducă în 
toată viața sa uleiu în lună, ca să nu 
se stingă luna. De multe ori vine șl 
diavolul, ca să vadă cum își ispășește 
fiul păcatul. Atunci nefericitul fiu în
trerupe lucrul și se aruncă la picioa
rele Satanei, cerând ertare. Pe vremea 
aceasta luna se stinge, neavând uleiu 
de ajuns. Astfel explică poporul japo
nez întunecimea de lună.

Cărți poștale vorbitoare. Firma 
din Londra Ettlinger și Comp, va aduce 
la sfârșitul lui Martie în vânzare cărți 
poștale vorbitoare. Deodată cu carta 
poștală, firma vinde șî o mașină, în 
care omul vâră carta, care e provăzută 
cu un inel fin de gelatină. Triinițăto- 
rul cărții vorbește în mașină ce are de 
spus adresatului, apoi scoate carta din 
mașină și o trimite cu posta. Primito
rul pune carta pe un gramofon și ime
diat aude toate cuvintele ce i-le-a adre
sat trimițătorul. Firma zice, că «cartele 
de discurs» nu se strică deloc prin 
transportul cu posta. O cartă va costă 
cam 50 bani.

Populați unea Chinei. Conform 
ultimului recensemânt numărul locui
torilor din China e de 427 milioane, 
din cari 9 milioane împopulează Man- 
giuria.

Știre ultimă.
în ședința de Vineri a dietei 

s’au primit propunerile lui Kossuth: 
anularea așâ zisei «lex Da
niel» și exmiterea unei comisiuni 
de 21 pentru redactarea unei 
adrese cătră Coroană.

Ministrul president Tisza a de
clarat, că partidul liberal nu vrea 
să împedece anularea hotărîrei din 
18 Nov. (lex Daniel) pentru-că e de 
părere, că voința majorității trebue 
respectată. Recunoaște, că în 18 
Nov. a călcat regulamentul inte
rior al dietei, dar a comis ilegali
tatea în interesul țerii.

La propunerea a 2-a premierul 
Tisza a declarat, că nu e lipsă 
de adresă cătră Tron, pentru-că 
nu există mesagiu de Tron, ear 
despre vederile partidelor s’a infor
mat dejă Regele prin audiențele 
întâmplate.Cursul pieței Lu(

a,rfa.
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Grâu prima calitate 90 16 40
> de mijloc .... 85 16 —

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

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

Ovăs prima calitate 4-5 14 80
» de mijloc .... 40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
-- » de mijloc .... 85 16 40

» nou.................................. 10 i — —
Făină 0........................................... 75 29 40

» prima................................. 72 28 20
» albă.................................. 70 27 40
» brună .................................. 68 26 80

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............................................ I - 80 72
Carne de vită I. calitate - 1 20

» > » II. > . . 1 1 12
Unsoare de porc . . . . ; 1 60
Sămânță de chimin . . . ‘ — 1 12
Sare, bucăți................................... | — 22, —
Zăhar ......................................... — 96 —
Vin.................................................. — 80 —
Spirt I................................................ — 15 —
«II................................................ 14 !

Din public.
— Pentru cele cuprinse în această rubrică nu 

primește redaețiunea nici o răspundere ~

Stimate Domnule Redactor!
La cele scrise de Dr. Nicolae Șer- 

ban în Nr. 28 al «Drapelului» și Nr. 28 
al «Telegrafului Român», pentru orien
tarea publicului român răspund urmă
toarele :

Declar dela început, că nu bucuros 
stau de vorbă cu Dr. Nicolae Șerban, 
care în loc să tacă și să-și ascundă 
fața în urma celor întâmplate sau în 
loc să se spele de acuzele grave, ce 
i-s’au adus, nu face alt ceva, decât mă 
învinovățește cu fel de fel de lucruri. 
Mă învinovățește, că eu ași fi părăsit 
programul național și ași fi întrat în 
partidul guvernamental, ceeace ași fi 
anunțat șî la Budapesta. Aceasta și în 
genere toate cele înșirate de Dr. Nico
lae Șerban sunt neadevăruri, pe cari 
în lipsă de alt material se încearcă a 
le exploata în detrimentul meu crezând, 
că prin aceasta va abate dela sine pă
catele ce-1 apasă.

Dr. Nicolae Șerban este cel mai 
puțin competent de a mă trage pe mine 
la răspundere în chestii de această 
natură.

Pentru ca să împrăștii nedumeririle 
publicului român referitor la această 
împrejurare, pe care Dr. Nicolae Șer
ban o mistifică atât pe cale ziaristică 
cât șî cu graiu viu, expun starea fap
tică :

Afacerea lui Dr. Șerban cu Baro
nul Born este cunoscută. Acest din 
urmă, după ce în ziua alegerii la fața 
locului s’a convins, că Dr. Șerban nu i-a 
prezentat lista sa de candidare, cu 
ceea-ce fusese încredințat și la ceea-ce 
se deobligase, indignat și scandalizat 
s’a reîntors la Făgăraș, unde și-a adus 
aminte de declarația lui Șerban de ab- 
zicere și s’a decis să-1 nimicească chiar 
cu arma sa proprie. S’a decis adecă, ca 
declarația de abzicere a lui Șerban să 
o prezenteze președintelui de alegere, 
în scopul acesta pe la orele 3 d. a. a 
trimis pe însoțitoriul seu Dr. Prinz 
Gyula cu automobilul la Arpaș. Acesta 
prezentându-se în tabera noastră ne-a 
adus la cunoștință, că baronul Born s’a 
decis în urma purtării lui Șerban, ca 
să întoarcă rezultatul alegerii, prin pre
zentarea declarației de abzicere, în fa
vorul meu și ar face-o aceasta fără 
nici o condiție, dacă nu ar avea obliga- 
mente față de partidul seu. Mi-a făcut 
propunerea să trec în partidul liberal 
și atunci prezentează abzicerea lui Șer
ban. Eu i-am declarat, că aceasta nu o 
pot face la nici un caz. După ce Dr. 
Prinz Gyula a văzut, că este imposibil 
a mă înduplecă la așă ceva, mi-a făcut 
altă propunere zicând, ca să dau o 
declarație, în care să se zică, că eu la 
cazul alegerei mele, voiu întră în par
tidul liberal: dar această declarație pe 
mine să nu mă deoblige absolut la ni
mica și eu dacă voiu fi ales să am 
mână liberă.

Cu această declarație baronul Born 
voiă să se justifice înaintea partidului 
seu, că el când a conlucrat la reușita 
alegerei mele, a avut în vedere inte
resul partidului seu.

Eu m’am conzultat cu partizanii 
mei și după ce timp mult de cugetare 
nu eră, am luat în considerare 2 mo
mente ponderoase și anume: prezen
tându-se declarația de abzicere a lui 
Șerban președintelui de alegere, îl 
vom demască în modul cel mai vădit, 
iar în rândul al doilea se va decide 
rezultatul alegerei în favorul nostru. 
Având acestea în vedere și fără de a 
concede nici umbră de schimbare în 
programul nostru, am decis, că după 
ce față de noi partida contrară s’a fo
losit de atâtea apucături, de ce să nu 
ne folosim șî noi de momentul acesta 
decizător. Am hotărît ca să dau de
clarația sus amintită, dar aceasta pen
tru mine și partizanii mei să nu fie 
obligătoare și să servească numai ca 
un fel de scuză lui baron Born față 
de partidul seu, când la cazul reușitei 
mele l-ar interpelă, cum de m’a spri
jinit pe mine candidat naționalist.

Acesta este purul adevăr și nimic 
mai mult. întregul acest episod l’am 
privit ca o apucătură față de partida
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contrară și față de persoana l 
Șerban, care cu mijloace streine și pe ______
căi perverse a cercat să ajungă la is-«Nn 3172 
banda» ear de altă parte voiam, ca de
clarația de abzicere să ajungă la actele 
de alegere, ca să nu mai poată negă 
Șerban ceea-ce făcuse.

Că acest episod a fost un pas gre
șit sau nu, aceasta nu sunt chemat să 
judec eu,-ci publicul român. Și dacă 
mi-se va atribui ca greșeală, voiu avea 
tăria morală a o recunoaște, dar de
clar, că atât eu cât șl partizanii mei, 
cu cari m’am consultat în această afa
cere, am fost conduși numai și numai 
de cea mai curată intențiune crezând, 
că față de un contrar ca Șerban — 
pentru asigurarea reușitei — ne este 
permis a ne folosi șl noi de o apu
cătură ...

Ceea-ce privește celelalte atacuri 
ale lui Șerban voiu fi foarte scurt.

Nici eu și cred că nici ceilalți co
legi din Făgăraș nu invidiăm absolut 
de loc cancelaria lui Șerban chiar din 
motivul pe care ni-1 spune, «că stă 
așa cum stă».

Să numească Șerban pe aceia, cari 
zice, că sub anonimul «Dreptatea 
Jânos» au făcut în contra lui arătări 
criminale. Nu mă ocup cu astfel de 
lucruri, deși am cunoștință de o mul
țime de păcate, ce le are încrestate la 
răvaș și cari sunt cunoscute în destul 
publicului din Țara Oltului, așă că 
este superflu a se ocupă cineva de ele.

Că am cerut eu dela Șerban 1600 
coroane pentru repășire, nu-i adevărat. 
Șerban nechemat de nimeni a venit în 
casa părinților mei și acolo cu lacrămi 
în ochi s’a rugat de ei să mă îndu- 
plice la retragere, căci altcum e nimi
cit. Părinții mei cu motivul să nu zică 
lumea, că eu i-am cauzat perirea, m’au 
șl înduplicat.

Nu este adevărat, că în chestia 
Born ași fi înaintat acuza la procura
tură contra voinței acestuia. Pun la 
dispoziție documentele originale în 
această chestie ori șî cui, ca să se 
poată convinge despre adevăr. De alt
cum ceea-ce s’a întâmplat între bar. 
Born și Șerban, pe mine nu mă pri
vește, eu am purces în această cauză 
ca reprezentant al baronului Born. 
Dacă Șerban s’a simțit jignit prin 
acuza lui Born, răfuiască-se cu el, iar 
nu cu mine.

în cât privește acuzele înșirate în 
petițiunea dela Curie, i-s’a publicat lui 
Șerban în prima April răspunsul 
din partea Curiei, nimicindu-i-se man
datul. Se știe foarte bine atât în Fă
găraș, cât șî pe aiurea, că cine umblă 
cu bani străini, eu sau Șerban.

Nici la universitate, nici aiurea nu 
am avut lipsă de ocrotirea nimănui, 
cu atât mai puțin de a lui Șerban, iar 
societățile bune, în cari are Șerban 
obiceiu a introduce pe tineri români 
din Budapesta, ’și-le poate închipui 
publicul român.

Dr. Nicolae Șerban nu e destul, 
că în loc să se apere pe sine, mă 
atacă cu neadevăruri, dar se mai folo
sește în contra mea de expresiuni ne- 
cualificabile, pe cari numai din gura 
târgoveților le poți auzi. Pentru astfel 
de expresiuni este obiceiu a se cere 
altă satisfacție: față de Dr. Nicolae 
Șerban sunt însă absolvat de această 
datorință.

în fine vă rog atât pe D-Voastră 
die Redactor cât șî pe onoratul public 
cetitor, să fie cu considerare, că am 
abuzat de indulgența D-Voastră chiar 
în afacerea aceasta cu Dr. Nicolae 
Șerban, cu care de altcum nu stau de 
vorbă în nici o materie.

Cu stimă 
Dr. Octavian Vasu, 

advocat.

^Dela primăria orașului LuRoj.j Agricola
■ bancă de credit ca societate pe 

acții în Lugoj.

po- 
să-; CONCURS.ad. 1905.

Publicațiune,
Aduc la cunoștința acelor 

sesori de pământ, cari au cerut 
mânță de lucernă, că ministrul reg.
ung. de agricultură a dispus, ca 
să se trimită pe adresa primarului «AGRICOLA» 
orășenesc la stațiunea căii ferate 
Lugoj cu rambursa poștală 954 ki- i 
lograme de lucernă. 100 kilograme! 
socotite cu 100 coroane.

Lugoj, 5 April 1905.

Marsovszky, 
primar.

Direcțiunea băncii de credit 
în Lugoj publică 

concurs pentru ocuparea postului de

contabil al doilea.

P. P. 11 (3—1).

Salar anual cor. 1200-— și bani 
de cortel cor. 400’—.

Cei-ce doresc a reflecta pentru 
dobândirea acestui post au să docu
menteze. că au absolvat școala 
comercială cu examen de maturitate 
și posed limba română, germană 
și maghiară perfect în vorbire și 
scriere.

Rugările sunt a se adresa 
d-nului Vasile Petrovici, directorul 
institutului, pănă incluzive 30 April 
st. n. 1905.

Numai cei cu praxă de bancă 
vor fi luați în combinație.

Lugoj, 6 Aprilie 1905.

Prea stimatelor doamne și 
domnișoare, am onoare a le reco
mandă bogatul meu 

Atelier de mode,4 
în care se pot preface, chiti și în- 
frumseță tot felul de pălării pentru 
dame și copii, lucrate după cel mai 
nou sezon.

Se mai capătă pe lângă cele 
mai modeste prețuri: pantlici. flori 
și pene de înfrumsețare.

Comande pentru pălării de do
liu, se lucrează prompt și după tot 
gustul

Cu toată stima.

Flora Fleisch h a ucr 
modistă.

Lugojul-român vis-ă-vis de cafeneaua 
r Coroana".

Nr. 71 (2—2)

BUDAPESTA,
• UHi IN Hi O, VI, Vâczi-korut (>l. 

Reprezentanță generală și magazin al 
fabncei imp. și reg. priv. de mașini <» 
motori «urmașul lui Brauner <(: Klaseb 
Ing. E. Plewa» I'

Nr. 74 (1-1)
Direcțiunea.

liras’ 11

a.
^1

recomandă
MOTORI de 2-100 HP.

de benzin, gaz și aburi.
Locomobile de benzin de 2 — 20 I 

HP, stabilimente de gaz absorbitor in I 
orice mărime. Cheltuelile de uzină 2- 3 fi 
bani pe HP și pe oră. Prețuri eftine. I 
Solviri favorabile.
------ Catalogul prețurilor gratis. —: £

Se caută reprezentanți solizi in I 
provincie. Nr. 66 (12 2)1

: Nr. 3047 
adm 1905.

Publicațiune.

Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a liotărit să vindă

Sonâafiofa II JJJ

71. sz. 
kig. 1905.

3firdetmeny.
Bânya kozsegnek mintegy 2000 

holdas kozlegelojeben levo foglalâ- 
sok rendezese elrendeltetv^n, a ko-' 
vetkezo mernoki munkâlatok elvâl- 
lalăsâra pălyâzat hirdettetik es fel- i 
hivatnak a pâlyâzok, hogy ajân- 
lataikat ide 1905. evi ăprilis 15-ig 
anual is inkâbb adjâk be, mivel 
kâsobb erkezok figyelembe uem 
vetetnek; es pedig:

a.) a kozlegelo hatârainak a 
telekkonyvi, kataszteri es egyeb 
adatok alapjân leendo megâllapi- 
tâsa.
* b.) az ekkent megâllapitott : 
teruleten az egyes lakosok ăltal; 
elfoglalt es birtokolt foldreszleteket, ■ 
reszletesen felmerni es minden el
foglalt es folmert teruletrol tervâz-I 
latot kesziteni.

c.) a foglalâsok osszesegât ki- 
tîinteto tervâzlatot elkesziteni egy • --vși 400 mail metrice fan a ,> 6 
kimutatassal egyutt, melybol az 
elfoglalt teriiletek parcellânkenti 
termerteke es azok birtoklbja ki- 
tiinjek.

d.) a meg el nemfoglalt, tehât a 
kozseg birtokăban levo teruletet es 
annak hatărait mertanilag pontosan 
megăllapitani, a megâllapitott ha- 
târvonalakat hatârjelekkel ellătni 
es ezen 
dânyban 
terkepet

e. ) a 
feliilvizsgâlni es amennyiben azok 
felmerese ota văltozâsok tortântek 
volna, a helyesbitett ujabb tervâz- 
latokat elkesziteni.

f. ) a vâllalkozb mernok 2000 
kor. szoval kettoezer korona kesz- 
penzt vagy ovadekkepes ertekpa- 
pirost Bânya kozseg pânztârâba 
letenni koteles, melyet a munka 
feliilvizsgâlâsa. ătadăsa âs elfoga- 
dâsa utân vehet csak fel.

Az elosorolt munkâlatok a folyo 
âvben megkezdendok es olykep fe- 
jezendok be, hogy az egyes foglalâ- 
sokrâl keszitett tervâzlatok, a fog
lalâsok bsszesegetkitiinteto tervâzlat 
es kimutatâs es az el netn foglalt 
teruletrol kâszitett ket terkep 1905. 
ev deczember 31-ig a tnegyei tiszti 
iigyeszseghez beteijesztve legyen.

Az ajânlat elfogadâsa es a szer- 
zodes kbt6se a f. evi ăprilis 17-en 
d. e. 9 drakor Bânya kozseg hâză- 
nâl tartand6 kepviselo testiileti 

| gyiilesen fog eldontetni. 
i Bânyân, 1905 ăprilis h6 4-en.

Bogoievics Nicolae
kozsegi biro.

legelo teruletrol ket pel- 
l”=40° mertâkben ren des 

elkesziteni.
măr felmert foglalăsokat

Aduc la cunoștința celor intere
sați, că înaltul ministeriu r. u. de 
agricultură a dispus să se trimită 
pe seama celor ce au comandat 
în orașul Lugoj, 400 miji metyjce 
de cartofi (crumpi) ă 5 cor. 50 bani 

1 ă / 6 eon 
72 bani, dispunând ca acele să se 
lifereze la gara orașului Lugoj la 
adresa primarului opidan, cu ram
bursa poștală. Se observă, că numai 
petițiile intrate pană la 1 Martie 
a. c. st. n. au fost luate în conside
rație.

Aduc mai departe la cunoștință, 
că în urma greutăților de literare 
fânul va ajunge cu oarecare întâr
ziere, ear sacii, în cari au fost aduși 
cartofii, trebuesc înapoiați firmei 
care i-a trimis.

în fine accentuez, că o even
tuală revocare a comandării 
va fi luată în considerație.

Lugoj, la 2 April 1905.

P. P. 10 (3-3).

W. Penutttasct
------  se află de venjlare la----------------  
REDACȚIA ,,DRAPELUL“ 

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian..................

, A cățiut o radă lină, p. 2 voci și pian . 
’ Fluturaș de noapte, polcă p. pian . .
. Frunțlă verde mărgărit, p. voce și pian 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian 
Fata popii, p. voce și pian’ 
Basme lășene, vals p. pian . . 
Uvertură la „Crai nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 
0 roză vestejită, p. voce și pian

cor.

>

1 <
1
1 
î

nu Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian
La comande prin postă este de

tura 10 bani pentru costul postai de bucată.
Comandele sunt a se face direct Iu

50 >
a so alâ-

Marsovszky, Redactia „Drapelul11 — Luqoi*
primar. Red. r 3 J

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor.

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

1 cor. + 20 bani porto. i korjegyzo.
Red, (x—24)' Nr. 73 (2-1)

4- sl

IA

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Bilz Naturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în tont.- 

cezurile de boală pentru casă și ftunilir. 
Cei mai bun medic de 
practic. Cartea aceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

Prețul opului în ediția 
de 1 volum cor. 19-20 bani.

Prețui în ediția de 3 
volume cor. 30 —

casă, infalibil < 
să nu lipseas = 
care se ceteș -

Red. (15 6.1

] Solviri *,
! — t a te -

I as adu.

Cereți prospecte gratuite și tr-m. .. 
dela Reprezentantul general:

Reformschriftsteller^S 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

f

*


