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în zile de restriște un pic de 
mângăere! O rază de lumină caldă. 
Ud moment de însuflețire, cate re
percutează toate inimile românești. 
Tot nu suntem părăsiți și dați ui
tării. Mai avem frați, cari știu de 
noi și simt cu noi, cari în momente 
critice ridică vocea lor și vocea lor 
iubitoare varsă mângăere în sufletul 
obosit, alungă desnădăjduirea. tre
zește neamul din apatie. Toarnă 
credință și speranță în inimele do
ritoare de zile mai bune, mai vred
nice de un neam conștient de sine, 
de originea sa și de importanța sa 
în cercul neamurilor lumei.

Vorbim de grandioasa mani
festare a camerei italiene pentru 
frații noștri din imperiul turcesc.

Departe de noi, de munții și 
văile noastre, dincolo de Dunăre și 
de Balcani, sub ocrotirea guvernu
lui turcesc trăesc frați de-ai noștri, 
frați dulci, cari se cheamă «Aro
mâni» și cărora de obiceiu li-se 
zice «Macedo-români». Suntem 
geograficește despărțiți unii de alții, 
și istoria noastră națională n’a reu
șit să prindă încă toate firele, cari 
ne leagă în întunerecul greu ce 
acopere o parte a trecutului nostru.

Acești frați ai noștri, la număr 
cam ațâți câți suntem în cele trei 
comitate bănățene, n’au fost tot
deauna părtași de zile așâ grele ca 
acum. Avut-au, încă înainte de re
învierea Românilor pe teritoriul 
anticei Dacie Traiane, zile de glo
rie, cari au culminat în paginele 
de aur ale istoriei dinastiei Asanide. 
Cu apunerea stelei Asanizilor a apus 
și steaua lor. Puterea lor de viață

Pietrile Doamnei
De Carmen Sytva.

= Traducere pentru «Drapelul». =

(2)
— Despărțiți! — oftă dânsa.
— Nu îndelungat! Auzi gonacii în 

vale? N’avem nici o clipă de perdut!
El o strinse pe un moment în brațe, 

apoi fură alungați caii cu lovituri și 
pietri în toate direcțiunile și cu o 
singură privire de adio se despărți 
Rareș de tinăra sa soție, silit fiind s’o 
lase în codru, deși sub pază credin
cioasă.

Ea îl văzu cum se depărtă și’și 
zicea, că nu s’a putut să rămână cu 
el, că i-ar fi primejduit astfel viața. Ea 
oftă din adânc și se uită după el pănă 

kcând n’o avertiză Stefăniță, ca să cu
gete la propria ei siguranță.

Pe locul unde căzuse zimbrul se 
ridică o stâncă foarte mare și lată, care 
se chiamă Piatra Zimbrului, în aminti
rea lui Rareș și a faptei lui vitejești.

Elena porni înspre cele două stânci 
de forma unei biserici. A fost un urcat 

s’a sleit în cursul îndelungatelor 
suferințe, conștiența lor națională 
a adormit și grea robie sufletească 
s’a năpustit asupra lor.

După veacuri am ajuns ear în 
atingere. Goana nemiloasă a regi
mului semilunei biruitoare a răscolit 
o parte din frații noștri din cuibu
rile lor vechi și i-a împins peste 
Balcani și Dunăre, i-a împins în sus 
până ce au dat de noi. de frații 
lor adânciți în aceeași robie sufle
tească. Și venirea lor de nevoe la 
noi a fost un moment fericit.

Ne-am regăsit și recunoscut și 
energia lor vitală trezită de goana 
turceasca și oțelită în lupte și sufe
rințe a revărsat puteri noui în su
fletele noastre Nume ilustre aro
mâne sunt contopite cu renașterea 
noastră națională în aceste văi și 
plaiuri. îngrășate cu sângele nostru 
și lucrate cu sudoarea noastră.

Noi ne-am trezit.
Frații râmași în cuiburile vechi 

zac încă adânciți în robia sufletească.
Datoria noastră este să ne adu

cem aminte de frații îndepărtați și 
dați aproape uitării. Datoria noastră 
este să le dăm împrumutul îndărăt. 
Să răsplătim lumina ce ne-au adus-o 
cu lumina ce le-o ducem.

Și am făcut șl noi Românii din 
țerile Coroanei sf. Stefan ce am 
putut și face și regatul României 
ce poate, ca datoria să fie achi
tată. ca regenerarea Românilor pe 
întreaga linie să fie fapt împlinit.

Nt>i le-am trimis dascăli. Dela 
noi a pornit fie ertatul profesor 
din Brașov, Vasile Glodariu, și 
ajutat de Corvin și alți dascăli 
dela noi. a fondat primul liceu ro
mânesc în Bitolia. De atunci în- 
anevoios și Domnița iubitoare de flori 
n’a băgat azi de seamă miresmele dulci 
ale florilor ce creșteau jur împrejur. în 
sfârșit se răzimă de un copac și — cu 
mâna pe inimă asculta la vaietele crunte, 
ce se auziau din vale.

— Stefăniță! — zise ea, — tu să’mi 
pui mie un jurământ!

— Da, Măria Ta, ce să’ți promit ?
— Nu; să’mi juri, că nu mă vei 

lăsă să ajung în mâna păgânilor! Mai 
bine spada ta în pieptul meu, decât 
mâna necredinciosului pe umerii mei!

Stefăniță se uită serios la ea:
— Tocmai mă cugetasem la asta ! 

— zise el simplu.
— Acum nu mă mai tem! — grăi 

Domnița, și păși cu puteri noui pe calea 
obositoare. în sfârșit ajunseră la stân
cile cu spelunca cea lată și afundă, care 
primi pe drumeții obosiți.

— Scăpați! — șopti Elena și căzu 
în genunchi, zicând o rugăciune fer- 
binte pentru bărbatul ei, care departe 
de dânsa, trecea ca o fiară gonită peste 
cele mai primejdioase și anevoioase po
teci.

întâi nu cutezase Stefăniță să facă 
nici barem foc, de teama să nu-i tră
deze și cel mai mic nouraș de fum 
deasupra stâncilor alburii, pe ceriul 
vânăt lucitor. Principesa nu poftiâ decât 
apă și salută cu glas mare micul izvor, 
care eșiâ ca un șireag de mărgăritare 
de printre petri.

Sosi noaptea și Stefăniță pregăti 

coace au curs înainte apostoli la 
frații din Macedonia. Numai de
unăzi a plecat la ei Victor Lazar, 
dupâce și-a făcut osânda la Se- 
ghedin.

Am făcut și facem pentru frații 
noștri ce am putut și ceeace mai 
putem. Nu este mult, dar nu ni-se 
poate zice, că suntem ingrați, că 
în sufletul nostru nu trâește schin- 
teia sfântă a iubirei pentru tot ce 
este românesc.

Mai mult poate face și a și 
făcut in timpul nltim regatul Ro
mâniei. A dat și dă ajutor în oa
meni și bani. A deschis școli pen
tru frații din Balcani, a crescut la 
universitățile sale o serie de tineri 
aromâni, cari s’au rentors apoi în 
patria lor ca tot ațâți apostoli ai 
reînvierii naționale.

Dar a făcut și mai mult A 
deschis acțiune diplomatică și a 
reușit să obțină sprijinul și simpa
tia tuturor puterilor mari pentru 
emanciparea Românismului 
din ghiarele ucigașe ale 
panelenismului, ce stăpânește 
și caută să înghită pe frații noștri 
cu ajutorul ierarhiei bisericești.

Lucrurile s’au desvoltat pănă la 
punctul important de a recunoaște 
în cele naționale și bisericești pe 
frații noștri din Macedonia ca na
țiune de sine stătătoare și liberă 
de jugul grecesc.

Regimul turcesc s’a împăcat cu 
acest stadiu de desvoltare, dar îi 
lipsește energia de a frânge îndă
rătnicia pan elenă a patriarha
tului constantinopolitan, care nu 
voește să lase nenorocita jertfă 
din ghiare.

Și aici revine diplomației rega
in speluncă un așternut de mușchi, pe 
care se culcă juna nevastă la odihnă 
scurtă. El însuși se puse curmeziș la 
intrarea speluncii ca un câne credincios, 
și durmî — cum zicea el — tot cu un 
ochiu, în vreme ce veghiâ cu celalalt. 
Nu răsbăteă nici un glas pănă aci. 
Stâncile se înălțau liniștit, ca pietatea 
eternă, din codrul strașnic și negru, ale 
cărui umbre se ridicau ca un părete în 
calea privirilor scrutătoare. îndată ce 
începu a se zori de dimineață, trecu 
Stefăniță în păduricea cea mai de 
aproape să caute după vânat și se în
toarse în curând cu o găinușă de munte, 
ciupelind-o cu o măiestrie cum se $ade. 
Apoi alese locul cel mai scutit sub o 
piatră ce atârnă în aer și începu să 
facă focul.

L-a costat mult năcaz, pănă când 
prinseră foc cloambele sațiate cu rouă 
dimineții. Dar în sfârșit dădură totuși 
flăcări vii.

Atrasă de mirosul fin, Domnița eșî 
din speluncă și află pe Stefăniță, care 
trase găinușa pe o frigare lungă de 
lemn și o întorcea liniștit pe deasupra 
focului.

— De asta pot să mă îngrijesc șî 
eu! - zise juna Doamnă și se opri 
drăgălaș, văpsită roșu de văpaia focului, 
în vreme ce primele raze ale soarelui 
de dimineață învăliră stâncile de dea
supra și toată făptura ei cu părul cel 
blond și pompos într’o văpaie purpurie. 
Ea socotise că nu o să mai poată mânca 

tului României o grea și mare pro
blemă de rezolvat Tocmai inci
dentul româno-turc de deunăzi, ale 
cărui acte sunt deja încheiate 
definitiv, probează câte dificultăți 
are să mai întâmpine acțiunea sal
vatoare a regatului român.

E mare mângăere, că în aceste 
momente de grea cumpănă se tre
zește conștiența solidarității 
latine și în frații din Apus, 
cari, părtași de o soarte mai bună, 
pănă nu de mult trecuseră cu ve
derea, că mai au frați în Orientul 
depărtat, adânciți în grea robie.

Votul unanim al Camerei ita
liene din 19 Mai, provocat prin 
răspunsul dat de subsecretarul de 
stat al externelor Fusinato la 
interpelarea fostului subsecretar de 
stat, tot la externe, Galii, consti- 
tne o probă puternică, că conștiența 
originei comune e viuă în frații 
italiani, cari iubesc pe frații lor ca 
pe sine înșiși.

Cuvintele din camera italiana 
au electrizat întreg corpul româ
nesc și au trezit mai ales în re
gatul român ecou puternic: Bucu
ria fericitoare a fraților ce 
se regăsesc în lupta pentru 
lumină și libertate.

Această bucurie trebue să re
percuteze toate inimile românești. 
Incidentul româno-turc s’a și aplanat 
și încheiat. Contrastul în ultima 
analiză nici nu este între regimul 
turcesc și acțiunea României. Dar 
luptă mare va mai fi de dat con
tra cotropirii panelenismului. Și 
votul camerei italiene este de ne
prețuit pentru această luptă.

E o picătură de mângăere în 
zile grele de restriște. E un act de 
nimic, pănă când nu’și va strânge earăși 
în brațe de vii pe bărbatul și copiii sei, 
și erâ acum uimită simțind, că o răsbește 
foamea.

Stefăniță vedea cu bucurie tainică 
cum i-se roșiau la mâncare obrajii ei 
palizi și cum zimbiă, când îi aduse 
dânsul drept desert o foaie mare plină 
de smeură.

Eră bine, că se afla multă sălbă- 
tăcime pe înălțimile goale de om ; căci 
Stefăniță nu cuteză să se prea înde
părteze dela speluncă. Odată se urcă 
el pe vârful cel mai înalt, pe care nu 
putea să ajungă decât târîndu-se pe 
brânci. De-acî eră o priveliște mare: 
Moldova, Ardealul și Bucovina se în
tindeau la picioarele lui, ear muntele 
Calimanului se înălță în toată mă
rimea sa. Da, erâ o priveliște gran
dioasă și de rară fruraseță, dar omul 
scrutător nu se ocupă de asta și scu
turând din cap se lăsă earăși în jos. 
Depărtarea se întindeâ liniștită în lumi
na soarelui, ca șî când nu ar fi răsboiu, 
nu ar fi groază, și dacă i-a succes scă
parea primejdioasă lui Petru Rareș ori 
ba, despre asta tăceau stâncile, cari se 
înălțau neschimbate în liniștea lor în
cremenită.

Domnița oftă.
Dar încă a doua zi începu să cu

rețe și să împodobească spelunca, pă- 
reții ei umezi, și să acopere podinele cu 
mușchi. Ea trebuia să aibă toate cât se 
putea în ordine în jurul seu; așâ sunt
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simpatie frățească, care trebue să 
trezească în văile Dunării un pro
fund ecou, care trebue să învioșeze 
inimile istovite ale fraților din Bal
cani și trebue să trezească pretu
tindeni, unde mai trăește suflare 
românească, conștiența, că nu stăm 
singuri și uitați de lume, că nu 
suntem părăsiți de frații noștri și 
că lupta pentru lumină și libertate 
este deopotrivă bunul comun al tu
turor fraților din o tulpină.

încălzească această rază de lu
mină caldă inimele tuturor, cari 
istoviți de lupta la aparență stearpă, 
par a recădeă în apatia seculară, 
din care abia ne-am trezit!

--------- ------------------------- =^4 XX'.---------------

Votul camerei italiene. în ședința 
din 19 Mai a Camerei italiene a pre
zentat fostul subsecretar al externelor 
(din ministeriul Crispi) Roberto Galli 
interpelațiune privitoare la atitudinea 
Italiei în incidentul româno-ture (des
pre care am adus detalii în N-rii tre- 
cuți. Red. «Drap.»)

Actualul subsecretar de stat el ex
ternelor, F u s i n a t o, răspunde îndată, 
că guvernul italian a sprijinit șl în 
trecut drepturile Românilor și 
în urma recentelor evenimente a s u s- 
ținutși mai mult reclamați u- 
nile României. Speră și are în
credere, că justele și nobilele dorințe 
ale națiunei române vor fi satisfăcute. 
Italia na uită scumpele amintiri 
și tradițiunile comune, cari ne 
leagă de România- (Vii aprobări).

Roberto Galli răspunde subsecre
tarului de stat următoarele:

«Mulțămesc subsecretarului de stat 
pentru declarațiunile sale, cari sunt 
întru totul satisfăcătoare pentru mine, 
și cari sunt cu drept datorite nobilei 
națiuni române, însă din chiar 
cuvintele subsecretarului de stat re
zultă, că nici pănă acum Turcia n’a 
părăsit acel joc de intrigi și înșelă
ciuni, prin care caută să obosească 
răbdarea națiunilor civilizate. Trebue 
dar, ca Italia să-și continue ac
țiunea, pănă ce scopul va fi 
complet atins. Subsecretarul de stat 
a zis, că e la mijloc o chestiune de 
naționalitate. E adevărat, însă să-mi 
permită a adăugă, că în cazul de față 
chestiunea de naționalitate se 
prezintă în caracterul seu cel 
mai delicat, cel mai nobil. 
(Foarte bine!) Ce cere oare România ? 
Ea nu vreâ să năvălească în Macedo- 
muierile. Ea se învălî în mantaua sa, 
își spălă veșmintele în isvor și le uscă 
pe tufe. S’a întocmit chiar șî o cămară 
de proviant și s’au adunat lemne us
cate pentru aprinsul focului. Lipsa mai 
greu simțită eră pânea. Un singur tu- 
leu de păpușoi cu boabele lui aurii 
le-ar fi fost acestor oameni părăsiți 
mai scump, decât toate comorile din 
lume.

Ca să aducă deci păpușoi, precum 
șî sare și, mai mult încă, vre-o știre, 
Stefăniță se coborî într’una din zile 
jos în vale, după ce-i lăsă principesei 
foc și-i poruncise ca în caz de vre-o 
primejdie nici decum să nu-și iee re
fugiul în speluncă, ci în codru, ori mai 
bine în sus pe stâncă.

— Nu mă tem ! Ași vrea tare să 
aud ceva știri! — zise ea.

Ea își petrecea tocmai culegând 
fragi și smeură, pentruca apărătorul ei 
credincios să aibă cu ce se veseli, dacă 
s’a întoarce din excurziunea primej
dioasă. Deodată auzi un cefuit și sfo
răit curios în apropierea sa. Dintâiu 
se spăriase, așa încât îi jucau și plu- 
tiau toate înaintea ochilor; apoi văzu 
curat un urs strașnic, unul dintre aceia 
pe cari poporul îi numește «gulerat», 
după gulerul cel alb dela gât în blana 
lui întunecoasă. Aceștia trec de cei 
mai primejdioși.

El erâ tocmai ca șî ea, în smeură, 
mâncarea de predilecție a ursului, și 
se apropia cu încetul de ea, fără de-a 
o fi observat încă. în groaza de moarte 
ce o cuprinse, totuși nu uită de sfatul 

nia, nici nu voește să dobândească 
influență, sau să-și sporească numărul 
aderenților la fruntarii, nu, căci Ro
mânia e despărțită de teritoriul tur
cesc, unde se comit atâtea barbarii, 
d’o parte prin regatul Sârbiei, iar de 
alta prin Bulgaria. România nu face 
chestiune, decât de limbă, de obiceiuri; 
ea cere, ca cei 800 de mii de cetățeni 
de naționalitate română, cari locuesc 
în țerile supuse încă, din nenorocire 
Turciei, să aibă limba lor națio
nală în școale și în biserici; 
aceștia voesc adecă să uzeze de ceeace 
este dreptul elementar al fiecăruia în 
societatea civilizată, fără să fie arestați 
și trimiși în exil cum s’a văzut în ul- 
timile persecuțiuni comise de Turci. 
(Bine! Bravo!)

«A zis bine subsecretarul de stat, 
ceeace am spus și eu în interpelarea 
mea, cumcă șî amintirile trebue 
să îndemne pe Italia a face, ca 
acțiunea sa în această chestiune să fie 
eficace. (Foarte bine). în adevăr, ori 
cine se duce în România, recunoaște 
vița latină în caracterul, în obiceiurile 
și chiar în progresele populațiunei de 
acolo, ca șî în limba ei, (aplauze) vede 
virtutea latină, de care Românii 
au dat în totdeauna dovadă pe câm
purile de bătălie, și pe care o arată 
cu onoare pe câmpul culturei. (Foarte 
bine). Când Românii au venit la un 
congres în patria comună, Roma, noi 
i-am sărbătorit, i-am aplaudat. După 
cum le-am arătat în cuvinte, așa 
trebue să le arătăm și în fapte, 
că au in noi frați convinși și 
hotărîți, când e vorba de-a. luptă 
pentru ceeace constitue dreptul 
lor și demnitatea lor ». (Foarte bine ! 
Bravo!)

Aprobările sunt unanime. Mulți de- 
putați, între cari șî subsecretarul de 
stat Fusinato, se duc de strâng mâna 
lui Galii. Această manifestație de sim
patie pentru România, a fost cu ade
vărat impozantă.

Conflictul româno-turc. Se telegra- 
fează din Constantinopol cu datul 21 
Mai n.: Consulul român, conform îndru
mării primite dela guvernul României, 
părăsește Constantinopolul, dacă în de
cursul acestei săptămâni Turcia nu îm
plinește pretenziunile României.

«Agenția română» anunță cu datul 
23 Mai n.: Conflictul s’a aplanat. 
Valiul Osman Pașa din Ianina a fă
cut în ziua de mare serbătoare națio
nală a României (10 Mai v.) vizită 
conzulului român din Ianina și și-a 
exprimat regretele pentru cele în
tâmplate. Inspectorii români de școale, 
cari au fost expulzați, se vor rentoarce 
la Ianina și’și vor continua activitatea, 
credinciosului seu și începu cât putea 
de lin, să se tîrăe și să se urce la deal, 
înt’aceea cârceii cei lungi de afine și 
smeură îi rețineau veșmintele, ca cu 
lanțuri și cuie. Ea trebuia să-și elupte 
fiecare pas, și mereu auziă dedesubt 
ursul cum călca cu labele lui late tufi
șul și bornăiâ cu ticnealâ. Despre bor- 
năitul acesta zic țiganii: «Citește; că-i 
ficior de popă!».

în sfârșit eșî din împleteceala de 
plante și fără de-a se uită înapoi, în
cepu să se urce pe pietrile lucii la 
deal, arzând de iritație, în ferbințeala 
soarelui, care înfocase pietrile de sub 
mâna ei.

Inima îi băteâ să se rumpă, încât 
mai că-i amorțiră mădularele. Dar frica 
îi dă omului puteri și răbdare deose
bită. Ea nu se oprî pănă nu urcă 
stânca aproape verticală și se puse în 
genunchi pe ea. încă nu se putea scula 
în picioare, căci prea amețiâ deasupra 
prăpastiei deschise, ce o încunjură. 
De-acî puteâ să urmărească mișcările 
ursului. El vizită înainte de toate spe
lunca, scoase carnea, consumă poamele 
adunate și după ce răscolise în decurs 
de o oră toate lucrurile, dispăru în 
speluncă, ca să se culce pe așternutul 
ei. Ea mulțămiâ acum din inimă pen
tru precauțiunea lui Stefăniță, fără de 
sfatul căruia s’ar fi aflat acum singură 
în ascunzișul acela în față cu fiara în
spăimântătoare.

(Va urmă).

Sultanul Turciei printr’o iradeâ 
a datcomunelor aromâne toate 
drepturile cetățenești, ce le au 
celelalte comune nemohamedane. în 
special recunoaște Sultanul dreptul 
folosirei li m bei aromâne în 
școală și biserică și dreptul de 
a’și numi singure și independent in
spectorii școlari. Prin aceste guvernul 
român a primit satisfacție suficientă și 
a încredințat pe conzulul român din 
Constantinopol să exprime mulțâ- 
mită Sultanului pentru drepturile 
acordate națiunei aromâne.

Mandatul lui Tisza. Cea mai înver
șunată luptă la alegerile ultime de de
putat a fost lupta între premierul Tisza 
și contele Iuliu And r âssy în cercul 
central al Budapestei. Ales a fost Tisza 
cu majoritate de 55 voturi. Aderenții 
lui Andrâssy au atacat prin petiție la 
Curie mandatul lui Tisza. Motivul prin
cipal, pe baza căruia se cere în petiție 
nimicirea alegerei, este că corteșii 
lui Tisza au invitat în 19 Ianuarie pe 
alegători la cină în șalele Redutei din 
Budapesta. La cină au luat parte 1175 
alegători, dar nimenea din ei n’a plătit 
cina, toți au cinat gratis, și cina a fost 
flătită din cassa partidului «liberal», 

n petiție se mai comunică apoi sume
denie de presiuni, mituiri, cumpărări 
de voturi. Pertractarea petiției s’a în
ceput Marți la Curie și toată țeara 
așteaptă cu mare interes deciziunea 
Curiei.

Alegerea de deputat la Neoplanta 
a avut loc Luni în 22 Mai n. A reușit 
contele Arved T e 1 e k i (kossnthist), 
care a întrunit 984 voturi, față de 
candidatul naționalist Dumitru M u- 
siczky, care a întrunit 673 voturi.

Congregația
de primăvară.

Pașa dela Bozovici.
Păr. Simeon Blajovan întreabă pe dl 

vicecomite : ce e cu procesul primpreto- 
relui Macassy dela Bozoviciu, care a 
fost învinuit în public (intr’un arti
col din «Drapelul» Nota Red.) de abu
zuri punibile ? Mâne ar trebui să fie 
pertractarea acestui așa zis proces 
«de calumnie» înaintea curții cu ju
rați din Timișoara, dar se svonește, 
că s’a aranjat afacerea prin împă
care, deși știm, că 42 martori sunt 
citați ca să dovedească toate acuzele 
din fir în păr.

(Vicecomitele nu răspunde la în
trebarea d-lui Blajovan. Se aud voci 
din tabăra birocrată: Asta nu se ține 
de congregație!)

Dl Coriolan Brediceanu (revine asu
pra chestiunei la raportul vicecomite- 
lui, zicând cam următoarele:) Viul in
teres, ce văd că se manifestă la Ro
mâni față de congregațiunea de astăzi, 
mă încălzește și ași dori ca interesul 
să se generalizeze, căci acesta e cea 
mai bună controlă a afacerilor admi
nistrative din comitatul nostru.

E tristă icoana zugrăvită de ante
vorbitori și în deosebi volnicia pe sate 
a notarilor și fibirăilor e departe de 
curățenia chemării lor. Purtarea ace
stor împărați mici e deamnă de com
pătimit. Pănă nu vor respectă de fapt 
amploiații publici drepturile cetă
țenilor, nu se pot stabili stări sănă
toase în viața publică. Pănă când fi- 
birăii și notarii cred, că poporul e da
tor să le fie u n e 11 e oarbe la ale
geri; pănă când ei dispun după plac 
de voința poporului și pe cei ce nu-i 
ascultă, îi șicanează, torturează și de
spoaie, ca să-i înmoaie: pănă atunci 
nu poate fi vorba de respect și omenie 
la amploiații publici. Cinstea și onoarea 
amploiaților nu se poate câștigă prin 
șicane și presiuni. Presioneze ei popo
rul cât le place, — dar de frică nime
nea nu poate respectă și cinsti pe un 
fibirău.

Șî poporul e de vină, pentrucă nu’și 
apără mai energic drepturile, ci e in
dulgent, blând, răbdător și umilit pănă 
la ticăloșie. De multe ori poporul scâr
bit de șicanele continue zice: «îi dau 
dracului, nu mai apelez».

Auziți pănă unde a mers faimosul 
fibirău Macassy dela Bozoviciu cu 

șicanarea și obrăznicia față de popor, 
tot ca să’l înmoaie! Comuna Bozoviciu 
are o ghețărie. Reprezentanța comunală 
a aflat, că dl fibirău folosește această 
ghețărie pentru trebuințele sale casnice, 
și de aceea a hotărît să meargă in cor- 
pore la fața locului, ca să afle adevărul. 
Au șî mers reprezentanții comunali la 
ghețăria comunei, dar ca să ajungă 
pănă acolo, au trebuit să treacă prin 
curtea casei pretoriale, care nu e casa 
privată a fibirăului, ci a v e r e p u b 1 i c ă. 
Pentru faptul, că onorata reprezentanță 
a trecut prin curtea casei pretoriale, fi- 
birăul a dat pe toți reprezentanții în 
judecată criminală «pentru vătă
marea domiciliului’ și judecăto
ria i-a pedepsit cu câte 10 15 zile 
arest, etc.

Asta-i sprijinirea reciprocă a auturi 
tăților noastre! Frumoasă procedură. 
— n’ai ce-i zice! Dacă mă opriâ pe 
mine dl fibirău să merg la averea co
munei din însărcinarea reprezentanței 
comunale, eu îl luam de gât. Căci fie
care om trebue în prima linie să’și apere 
singur drepturile și celui ce-1 oprește 
în exerciarea drepturilor, trebue să-i 
dea peste ghiare. (Aprobări!)

Procedura bruscă a dlui fibirău 
Macassy e cea mai crasă agitație și 
volnicie. Eu nici un moment n’ași sta 
într’un gremiu cu un asemenea oficiant. 
Prin astfel de purtare dispare la ofi- 
cianții subalterni și la popor orice ali
pire față de șeful lor. Căci nu există 
autoritate de frică, ci din contră proce
dura bruscă și volnică provoacă numai 
disgust și înstrăinare. Și nici țeara nu 
e fericită, în care din om se face neom, 
în care din cetățean se face unealta 
oarbă.

Ce privește procesul, ce avea să 
se pertracteze mâne în Timișoara, ia
răși se țintește — prin sistarea proce
sului — nimicirea acuzelor anterioare 
la adresa fibirăului Macassy și salva
rea lui de sub acuzele grave. Asta 
nu-i corect, nu-i just, nu-i legal. Dacă 
îmi zice azi cineva că-s lotru, mitarnic, 
și mâne zice că-i pare rău de cele 
zise, asta nu e satisfacție nici pentru 
o persoană privată, necum pentru un 
oficiant public. Dacă azi îți mușcă ci
neva nasul și mâne se roagă de er- 
tare, tot remâni cu nasul mușcat.

Dacă cineva ridică acuze grave, 
acela fie om a le dovedi și a primi 
răspunderea pentru ele, căci altcum în 
veci nu ne vom scăpă de creeațiunile 
volniciei și fărădelegei! Cinstea de fi
birău e un bun public și deci ar trebui 
să remână intactă și nu se poate salvă 
cu rugări de ertare. Ce-o să zică cei 
42 martori, cari știu și pot dovedi toate 
acuzele ? Ce-o să zică opinia publică 
despre asemenea morală, mai bine 
zis: moarte a moralei? Prin ase
menea proceduri subsăpăm toată cin
stea, toată vaza autorităților publice.

Protestăm contra cocoloșii'ii 
și astupării fărădelegilor, de 
asemenea și contra subtragerii 
dela răspundere.

Mai am să rog pe dl vice-comite, 
ca să se îngrijească, ca banii, cari au 
incurs din vinderea ocupațiunilor de 
izlaz, să se folosească pentru a cum
pără iarăși pământ, cu care să se în
tregească izlazele comunale.

în fine mă rog în chestia ajuto
rării poporului din partea 
statului cu semințe și nutreț, 
ca în viitor poporul să nu fie avizat 
despre acest ajutor abia cu 2—3 zile 
înainte de expirarea terminului de 
procurare, cum s’a întâmplat anul 
acesta.

Vicecomitele Carol Fialka răspunde 
în chestia procesului de calumnie al 
fibirăului Macassy contra părintelui 
Bogoeviciu, că incriminatul a dat o 
declarație, în care își exprimă «părerea 
de rău» și «regretul» pentru cele afir
mate de dânsul, și prin aceasta dl Ma
cassy a primit cea mai deplină satis
facție. Scopul nostru nu este să nimi
cim pe oameni cu tot prețul șî atunci, 
când își recunosc greșeala în mod lo
ial și o regretă.

Dl Coriolan Brediceanu : Eu susțin ca 
fapt pozitiv, că dl fibirău a umblat 
după acuzat, ca să se împace, și nu 
acuzatul după dl fibirău, ceea-ce do
vedește clar: c i n e e cu musca pe 
căciulă.
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Primirea elevilor în institutul 
surdo - muților din Timișoara.

Primirea elevilor în institutul surdo- 
muților din Timișoara pe a. 1905 1906 

^v;i avea loc — conform concluzului 
comitetului de supraveghiere — pănă 
la finea lui Iunie a. c. Vor fi primiți 
în primul an de școală prunci și fete 
în etate de 7—12 ani, fără diferință 
de confesiune și naționalitate. în cla
sele superioare pot fi primiți șî fără 
considerare la etate, dar pe lângă 
prezentarea testimoniilor despre stu
diile anterioare. Considerați vor fi, în 
prima linie, copiii acelor părinți, cari 
domiciliază în Timișoara, sau în comi
tatele și orașele sudungare, și numai 
după aceea șî copii din celelalte părți 
ale țerii.

La petițiile de primire sunt a se 
acludâ: atestat de botez, atestat de 
vaccinare, atestat medical despre sta
rea spirituală și corporală a elevilor, 
certificat legalizat din partea organe
lor comunale, prin care părinții se 
deobligă a solvi punctual taxele de 
întreținere și studiare, și în fine pen
tru părinții săraci și lipsiți de mijloace 

1 atestat de paupertate. Elevii din afară, 
^Ta dorința părinților, pot fi internați, 

dar pot locui șî afară de internat ca 
externiști, având numai să cerceteze 
școala.

Taxa de întreținere în internat 
este 200 cor. pe întreg anul școlar. 
Didactrul în sumă de 40 cor. are a se 
plăti la cassa institutului în două rate 
anuale, eventual și în rate lunare, dar 
anticipative. Pentru îmbrăcăminte și 
celelalte au să grijească părinții. Ele
vii deja primiți, cari în decursul in- 
strucțiunei vor dovedi incapabilitate 
de învățat, vor fi depărtați din in
stitut.

Părinții, cari doresc a-și înscrie 
copiii lor la acest institut, sunt rugați 
să-și înainteze petițiile provăzute cu 
documentele prescrise pănă în 15 Iunie 
a. c. la comitetul de supraveghiere, ori 
la direcțiunea institutului. Petițiile in- 
curse după acest termin, nu se vor 
luă în considerare.

Despre primirea ori neprimirea co- 
* piilor vor fi încunoștiințați părinții la 

timp.
Eventuale informațiuni se pot că

pătă totdeauna dela subscrisul.
Timișoara în Mai 1905.

Carol Schăffer,
directorul institutului.

Răsboiul ruso-iaponez.
Lupte în Mangiuria.

Se anunță din Tokio în mod oficial: 
Un batalion rusesc de infanterie, un 
regiment rusesc de cavalerie și 2 tunuri 
au înaintat 20 kilometri spre ost dela 
Santu, au aprins un sat și a oi s’au 
retras.

în altă zi cavaleria inimică, scobo- 
rindu-se de pe cai, a atacat în 20 Mai 
orașul Tang-Sed. După luptă de mai 

intuite ore dușmanul (Rușii) s’a retras 
în disordine spre sudvest, lăsând pe 
câmpul de luptă 300 morți și răniți.

Comandantul flotei rusești.
Admiralul Birilew, comandantul 

portului Kronstadt, a fost numit coman
dant al întregei flote rusești din Ocea
nul Pacific și fu investit cu toate dreptu
rile ce le are comandantul unei armate 
independente. Portul și orașul Wladi- 
wostok încă va sta sub comanda lui 
Birilew.

S’a răspândit vestea, că admiralul 
Rosdestwenski, comandantul flotei bal
tice, a murit. Știrea nu e pănă acum 
nici confirmată, nici desmințită în mod 
oficial.

Perderile Rușilor.
Ministrul căilor ferate rusești, H i 1 -

k o w, s’a întors din Mangiuria la Peters
burg. El a comunicat corespondentului 
ziarului francez «Matin», că dela isbuc-
nirea răsboiului Rușii au perdut 
200.000 oameni: morți, răniți și pri-
sonieri.

Informațiuni.
Regele Carol și Stefan cel Mare. Dl 

Cogălniceanu, consulul general al 
României la Cernăuți, a primit însăr
cinare dela Regele Carol al României 
să depună o cunună de bronz pe mor
mântul gloriosului Domn Stefan cel 
Mare, care’și doarme somnul de veci 
la mănăstirea Putna în Bucovina.

j Alexa Bogdan, proprietar și jude 
comunal în Oravița-română, a încetat 
din viață Duminecă în 21 Mai 1905 st. 
n. la orele 9 seara în anul al 61-lea al 
etății, împărtășit cu sf. taine. Rămăși
țele pământești ale scumpului defunct 
au fost așezate spre vecinică odihnă 
Marți în 23 Mai st. n. în cimiterul din 
Oravița-română. în veci amintirea lui!

D-nii Or. Victor Bontescu și Dr Aurel 
Oprea au dat cenzura de advocat. 
Primul se va stabili la Hațeg, al doilea 
la Orăștie.

Hymen. Dl loan Ioanoviciu și 
d-șoara Elena M a r a n e s c u se vor 
cunună Duminecă în 4 Iunie n. în bi
serica română gr.-or. din Lugoj. Feli
citări !

Corda Fratres. Congresul alianței in
ternaționale a studenților <Corda Fra
tres» se va ținea la 1 Septembrie în 
orașul Liege din Belgia.

Ștergerea examenelor la școalele se
cundare din Român a. La propunerea mi
nistrului de instrucție, consiliul mini
ștrilor români a dispus, ca, începând 
chiar cu anul acesta, să nu se mai 
țină examene la finea anului în școa
lele secundare. Promovările din o clasă 
în alta se vor face după notele obți
nute in cursul anului școlar.

Regele României în străinătate. în cer
curile curții române s’a răspândit vestea, 
că regele Carol merge șî în anul acesta 
spre recreeare la băile din Gastein și 
cu această ocaziune va face vizită îm
păratului și Regelui nostru Francisc 
Iosif I la Ischl. Tot atunci se vor în
tâlni la Ischl ministrul president al 
României Cantacuzino și ministrul 
austro-ungar de externe conte Golu- 
cho ws k i.

Cântăreață română vestită. D-na Ge- 
orgeadis (Olimpia M ă r c u 1 e s c u), cân
tăreață română renumită, a fost anga
jată la opera din Marsilia și va debuta 
în operile «Profetul», «Aida», «Sam- 
son-Dalila», «Carmen» etc., în cari a 
cântat cu mare succes la Toulusa și 
Lyon. Ziarele franceze locale au adus 
vestitei cântărețe elogii mari.

Propagandă revoluționară la Românii din 
Basarabia. Revoluponarii din Rusia fac 
propagandă vie pentru a aprinde focul 
revoluțiunei șî la Românii din Basara
bia. Foaia «Bessarabskaja Iiznj» a scris 
un articol, in care provoacă pe Români 
să rupă Basarabia dela Rusia și să o 
împreunecu România. Guvernorul Ba
sarabiei a suspendat imediat pe 3 luni 
apariția acestei foi, dar momentan au 
apărut alte foi cu aceiași tendență.

Fecunditate rară. D-na Maddalena 
Gramatta din Nocera (aproape de 
Neapole) a avut în timp de 19 ani, de 
când e măritată, șasezeci și doi 
copii și anume: 59 băeți și 3 fete. De 
11 ori i-s’au născut 3 gemeni, de 3 ori a 
născut câte 4 băeți, ear odată 5 băeți 
și o fată. Celelalte 11 nașteri au fost 
normale. Știrea pare de necrezut, dar 
e confirmată prin 2000— 3000 iscălituri 
pe o petiție, prin care se cere dela gu
vernul italian o rentă viageră de 1800 
lire pe seama mamei Granatta, care 
acum e de 57 ani și incapabilă de lucru.

Proces politic senzațional. Luni s’a 
început la Viena înaintea curții cu ju
rați pertractarea unui proces senzați
onal. Patru italieni din Triest sunt pe 
banca acuzaților : Oscar S u b a n (ofici
ant), Marcelle Depaul (agent), Napo- 
leone Coz zi (pictor), Guido Sal a te o 
(hornar). Ei sunt acuzați, că fac parte 
dintr’un comitet secret trădător de pa
trie și de împărat, un comitet cu ten- 
dențe i r e d e n t i s t e, având de scop 
eliberarea Triestului de sub Austria și 
unirea lui cu Italia. Spre acest scop 
ei au adus bombe din Italia, ca să 
însceneze cu ajutorul lor revoluție 
de popor și astfel să pregătească 
terenul pentru sosirea lui Garibaldi 
și eliberarea Triestului. Pertractarea 

va dură cel puțin 9 zile. La timpul 
seu vom comunică rezultatul.

Post de vicenotar. Postul de vice- 
notar în comuna Cric io va (aproape 
de Lugoj) e vacant. Pentru ocuparea 
acestui post se caută un tinăr cualifi- 
cat și cu purtare bună. Postul se poate 
ocupă îndată. Informațiuni mai detai
late ofere notarul din Criciova.

25 oameni înveninați. Șeful de gară 
dela Zoița (România) George Dra- 
ghiceanu serbându-și la sf. George 
ziua onomastică, a invitat la masă 
mai mulți prietini și popor. Dupăce 
au mâncat, s’au înveninat toți oaspeții 
și mulți din popor. Cu totul s’au înve
ninat din mâncare 25 oameni, dintre 
cari 9 au șî murit, iar ceilalți zac greu 
bolnavi în spitalul din Buzău. Se 
crede, că bucătarul a pus în prăjituri, 
în loc de zâhar pisat, arsenic și astfel 
s’au înveninat oaspeții.

Sătul de viață. Luni dimineața s’a 
sinucis la Budapesta marele proprie
tar Dr. K o n t u r Bela, fost medic de 
regiment Nefericitul a fost de o fire 
exaltată și excentrică, care l-a încurcat 
în multe afaceri neplăcute și din cauza 
aceasta a șî fost depărtat dela armată, 
în timpul ultim s’a dat beției și astfel 
i-s'a agravat enorm boala de nervi, de 
care suferiâ mai de mult Sinuciderea 
a comis-o de teamă că va înnebuni.

Generali iapenezi creștini. Misionarul 
german profesorul W a r n e c k din Halle 
face cunoscut că generalii iaponezi 
Kuroki și Oku sunt creștini, ase
menea și admiralul Togo și vicead- 
miralul Uriu. Mareșalul Oyama nu 
e creștin, dar e foarte binevoitor față 
de creștini și soția sa e creștină de 
model. Numeroși ofițeri și soldați ia
ponezi sunt creștini.

Furtuni mari. în Ungaria și Germa
nia au avut loc Duminecă furtuni mari 
și ploi torențiale, cari au pricinuit multă 
pagubă. în muntele Harz din Ger
mania fulgerul a trăsnit întro casă, 
unde erau adunați mulți oameni. Nouă 
oameni au fost uciși de fulger, 8 
au fost grav răniți. Vaporul Emma, 
care a plecat din Hamburg, s’a scu
fundat pe marea nordică din cauza 
furtunei grozave. 16 oameni s’au în- 
necat. — In comuna Racsa din Slavo
nia potopul de Duminecă a dus cu 
sine casa preotului. Copilul preotului 
și scriitorul comunei, împreună cu în
treaga sa familie, s’au înnecat. în 
multe locuri ale țerii noastre a căzut 
șî grindină, pricinuind mare pagubă 
în sămănături. în ținutul Lugojului 
încă a căzut Duminecă noaptea grin
dină, dar n’a cauzat stricăciuni mai 
mari.

Catastrofă. La zidirea tunelului B o s- 
ruck din Știria s’a întâmplat o groaz
nică catastrofă, asemenea catastrofei 
recente dela Recița. Anume s’a întâm
plat o explozie violentă de gazuri sub
terane, care a ruinat total tunelul și a 
îngropat în ruine 14 oameni, cari se 
aflau în tunel în momentul exploziei.

Bărbatul cu 44 neveste. Nu de mult 
am adus știrea senzațională, că în 
Chicago (America) a trăit un om, loan 
Hoch, care s’a însurat de 44 ori. 
Cum întâlniâ o femee văduvă sau 
fată cu avere, ii declară amor și-i ce
rea mâna, iar peste o săptămână o 
părăsii sau o ucidea cu venin, apoi 
își luă altă nevastă, ca șî pe aceasta 
s’o ia în căsătorie, să-i ia banii, s’o 
ucidă, sau — în cazul cel mai bun — 
s’o părăsească. în fine marele escroc 
a fost prins. Judecătoria l-a condam
nat la moarte, dupăce s’a dovedit, 
că Hoch și-a ucis ultima sa soție. Ju
decătoria n’a mai cercetat ce s’a în
tâmplat cu celelalte neveste ale lui 
Hoch, ci faptul că și-a ucis ultima 
soție a fost suficient pentru pronunța
rea sentinței de moarte. La pertractare 
au fost de față mai multe din neve
stele de mai înainte ale lui Hoch. Ace
ste, auzind sentința, au căzut leșinate.

VARIETĂȚI.»
Secretele frumseței. la femeile 

italiene. în Italia pun mare grije pă
rinții pe aceea, ca fetele lor chiar șî în 
etatea cea mai fragedă să rămână fru
moase. Chiar șî la clasele cele mai să

race are femeia italiană nu numai mers 
grațios, ci-și poartă șî capul cu demni
tate grațioasă. Mersul grațios, dar mai 
ales ținuta grațioasă a capului și-o câ
știgă prin aceea, că pe cap poartă sar
cini, întocmai ca țerancele române. Chiar 
copiii din familii bogate trebue să poarte 
sarcini pe cap, prin ce se desvoaltă 
frumos ceafa și umerii. Obrazul încă 
e foarte bine îngrijit; nasul copiilor e 
apăsat sau strâns de mai multe ori pe 
zi, ca să se scurteze sau să se lungească. 
Copiilor italieni nu li-e permis să’și 
frece ochii. Lacrimi e ertat să curgă 
cât de multe și copiii pot plânge și 
sberâ cât de mult, căci prin asta ochii 
lor devin curați și limpezi. Cotitul în 
amurgul serii nu e permis. Cele mai 
bune mijloace pentru susținerea frum- 
seții sunt însă liniștea, când te simți 
rău, și abstinența dela mâncare de carne 
multă. Liniștea deplină împedecă des- 
voltarea nervozității și susține aspectul 
bun. în loc de carne, se recomandă 
fructe multe. Pe lângă aceste obrazul 
trebue în continuu înviorat prin ma- 
sagin.

POSTA REDACȚIUNEI.

0 Eleni P. Popp, Fășiraș. Piesa «Suvenir de 
Nervi» de Porumbescu n’o avem și nu știm, 
unde se poate căpătă. întrebați la librăria 
Ciurcu Brașov.

D. E. lovescu. Sibiiu. Nu mai putem — din 
cauza lipsei de spațiu — continuă cu publica
rea «Dârei de seamă». De altfel e destul, dacă 
listele se publică în 1 ziar.

Olar I. D. și I. S., Prilipeț. Nu se poate pu
blică.

Știri ultime.
Criza.

Contele Iuliu Andrâssy a fost 
eri în audiență Ia Maj. Sa în Bur
gul din Viena și a comunicat Maj. 
Sale programul datailat al coali- 
țiunei și modalitățile, pe lângă cari 
e aplicată coaliția a formă mini- 
steriu din sinul seu. Maj. Sa a 
declarat, că în chestiunile mili
tare nu mai face nici o conce
siune. Astfel situațiunea a rămas 
neschimbată.

Mercuri după masă contele A n- 
drăssy a plecat îndărăt la Buda
pesta, ca să facă raport coaliției 
despre rezultatul misiunei sale. Se 
crede, că misiunea lui Andrâssy 
prin aceasta s’a încheiat și firul 
tratativelor s’a rupt de nou.

Guvernul Tisza remâne deocam
dată la postul seu.
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Grâu prima calitate 90 16 40
» de mijloc 85 - —

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

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

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
de mijloc . 85 16 —

> nou . 10 — —
Făină 0. . . . . 75 27 60

» prima . 72 26 80
» albă 70 25 80
» brună . 68 25 40

Orez................................ 1- 40 —
Gris................................ 80 32 —
Arpăcaș . 70 36 —
Mazăre ... 90 40 —
Linte ................................ 85 60 —

j Fasole .... 80 34 —
1 Mălaiu mărunt 70 — —

Cartofi . . . — 9 —
Fân prima calitate . — 10 —

» de mijloc — 9 -r-
Paie................................ — — —
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră . — 4 40

» de Petroșeni . — 4 —i
Oloiu de rapiță — 80 —
Lumini de stearină — 80 —

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

» » » II. » — 1 12
Unsoare de porc . — 1 60
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 92 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I.............................. — 15 —
«II............................... — 14
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Târgul de tearâ cel mai 

apropiat iu Cliiseteu (Kiszeto) 
va avea loc in 18 Iunie 1905 
stil nou; vite cornute și porci 
se pot aduce spre vânzare 
la târg.

Stațiunea calei ferate: 
Beliucz—Kiszeto.
Nr. 106 (1-1).

Antistia comunală.

Pravul
—-. . . .  patentat

Mijloc excelent și sigur I 

pentru combaterea incendiilor 

D® probat și aprobat 

de autoritățile publice

se Poate căpătă sjg, sjg,

în cantități mici și mari 

la ferăria «$$$(£ |

-Auiitoxi TXa'bexelim
Nr. 10 <x -S8''

1 Lugojul-român

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso<
■

Provocare și apel I 
cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră I 

proprietarii de realități, etc. etc. ' 
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conștiențios din nou amin e on. 
public pravul do stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântnitoare.

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

778. vegreh. szâm. 1904.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt birosâgi vegrehajtb az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel 
kOzhirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâs- 
birosâg 1905. evi V. I. 870. szâmu vegzese 
kovetkezteben Dr. Pop lzidor iigyved ăl tal 
kepviselt Strein Juonjavăra Kuitina kâz- 
seg ellen 200 kor. es jar. erejeig 1905 evi 
măjus ho 5-en foganatositott kielegitesi 
vegrehajtâs utjăn lefoglalt. es 620 kor.-ra 
becsiilt kovetkezo ingosâgok, u. m. 1 tuz 
mentes penzszekreny, 1 tenybbika es 1 
ketkeretti tiizifecskendo nyilvânos ârvere- 
sen eladatnak.

Mely ărveresnek a lugosi kir. jârâsbirosâg 
1905. evi V. I. 870|2 szâmu vegzese folytân 
200 kor. tokekoveteles, ennek 1904. evi mâj. 
ho 1 napjâtol jâro 5°/0 kamatai, 7a°|0 vâlto 
dij es eddig bsszesen 81 kor. 14 fill, biro- 
ilag mâr megâllapitott koltsegek erejeig, 
Kuttinân a kozseg hâzânâl leendo megtar- 
tâsâra

1905. evi jun, ho 16.-ân d. e, 9 orâja 

hatâridoul kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
ronek becsâron aiul is elfognak adatni.

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

Lugos rend, tinxcsu vuoi polgarmestersiol.
4876. sz. 
kig. 1905.

SKirdetmeny.
Ezennel kozhirre tătetik, hogy 

az 1906-ik evre osszeăllitott eskîidt- 
kepes egyenek alaplajstroma foly6 
evi Junius ho 1-tol kezdve 15 iiapon 
ât Balogh Lăszl6 vărosi tanăcsos- 
nak irâdâjâban kozszemlere kiteve 
van, es a kărdeses alaplajstrom 
bărki ăltal betekintheto, es hogy 
akăr alkalmas egyennek kihagyâsa 
akăr nem alkalmasnak bejegyzăse 
miatt, a fenti 15 nap alatt bărki 
felszolalhat, valamint hogy a fel- 
szâlalâsokra, melyek a fent emlitett 
irodâban ugyancsak kozszemlere 
kiteve lesznek, tovăbbi 8 nap alatt, 
bărki eszreveteleket tehet.

A felszdlamlăsokat es az eszre
veteleket alOlirott polgărmesternel 
kell irâsban benyujtani vagy szo- 
val eloterjeszteni.

Lugoson 1905. evi mâj. h6 24-en.
s. k.

P. P. 17 (3—1) polgârmester .

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
702. vegr. szâm. 1905.

Arveresi liirdetineiiy.
Alulirott birosâgi vegrehajto az 1881. es; 

LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezenuei 
kozhirre teszi. hogy a lugosi kir. jârâsbir - 
sâg 1905. evi V. I. 778. szâmu vegzese kb- 
vetkezteben Dr P<>p lzidor lugosi i'igyved 
âltal kepviselt ozv. Popp Antonia javâra 
Kâllay Ferenczne ellen 1200 kor. es jar. 
erejeig 1905. evi âpr. ho 17-en foganato
sitott kielegitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt 
es 1424 kor.-ra becsiilt kovetkezo ingosâ- 
gok u. tn. ktilonfele szobabutor es tudomâ- 
nyos konyvek nyilvânos ârveresen eladat
nak.

Mely ărveresnek a lugosi kir. jârâsbiro- 
sâg 1905. evi V. I. 778/2. szâmu vegzese 
folytân 1200 kor. tokekoveteles ennek, 1905 
evi feb. ho 25 napjâtol jâro 6"0 kamata.. 
‘/i0l0 vâltddij es eddig osszesen 102 kor. 80 
fill.-ben biroilag mâr megâllapitott kolt- 
segek erejeig, Lugoson alperes lakâsân 
leendo megtartâsâra

1905. evi jun. ho 7-eu d. u. 3 orâja 

hatâridoul kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg. 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
ronek sztikseg eseten becsâron aiul is el 
fognak adatni.

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

Kelt Lugoson 1905. evi mâj. ho 20-ân.

Sohiesxler VHmos
Nr. 105 (1—1) kir. birosâgi vegrehajtb.

Reclama stabilă, efectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum, unde 
și când poți publică anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informă la

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-korut 54, 

unde se poartă grije cu deosebită cu
noștință specială în mod conștiențios, 
punctual și eftin, de inserate și re
clame în toate foile din Budapesta, 
din provință și din străinătate, pre
cum și în calendare.

Red (x—8/_________ H______________
Preliminare de spese 
si planuri gratis.

Ofert de căsătorie.
Un candidat de advocat din fami

lie bună, dorește să se căsătorească 
asemenea din familie bună, ca ast
fel să fie ajutorat în privința ma
terială la rigorosul ultim, precum 
și la cenzura advocațială.

Recercări numai dela părinți 
ori rudenii mai apropiate se vor 
luă în considerare.

(Adresa la Redacția acestei foi). 
Rf'd. (3 - 3)

Kelt Lugoson 1905. evi mâj. ho 20-ân.
Schieszier VHmos

Nr. 104 (1—1) kir. birosâgi vegrehajtb

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

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor.

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

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—29)

se află de vențlare la -■
REDACȚIA „DRAPELUL" 

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahoveipjagntru pian..................
A cățlut o rațlȘjIi p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noaptâ, olcă p. pian . . 
Frunțiă verde măigărA, p. voce și pian 
Pe câmpiile Stupeai, olcă p. pian . . 
Fata popii, p. -voce pian' .... 
Basme lășene/ va 
Uvertură la i nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 
0 roză vestejită, p. voce și pian 
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 la

p. pian . . 1
1
1
1

cor.

»
»

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

50

bani.
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>
a se alâ-

Redacția „Drapelul — Lugoj.
Red. (x—31).*

Sditiunite despărțământului £ugoj
sul

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român.

Victor
I.

Vlad Deiamarina.
POESII.

Bănățenești. — întocmiri.
Adunate și arangeate de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
Prețul 30 bani. 7-----
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Bănățeanul.DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

Seria primă. Edițiune îngrijită cu con
simțământul autorului de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
.. __ z Prețul 30 bani. ~
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ni.
Dr. Athanasie Marienescu.

u llL-l-U I V L. I lUlllf III Ullllll I llllll
9 

Studiu scris pe baza poeziilor dialec
ticale ale lui Victor Vlad Deiamarina.

1 broșură 8° cu 28 pag.
Prețul 15 bani. ...•..-„7-

La comandele din provință este a se alătură și porto-ul poștal.

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului „Drapelul", 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în mărci poștale.

\

sau direct la secretariul Desp. Lugoj: / Dr. Valeriu 
sJ£'' sZL

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


