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în fine s’a dus contele Tisza 
din fruntea afacerilor țerii. A venit 
ca omul «mânei tari» și sa dus 
frânt și zdrobit. S a dus ca să nu 
mai fie spin în ochii acelora, cari 
văd dificultățile rezolvării crizei nu 
în năbădăioasele lozince ieșite la 
suprafață din ultima campanie elec
torală, ci în așa zișii «sfetnici per
fizi» ai Coroanei. S’a dus înainte 
de a fi găsit firul deslegării crizelor 
acute, lăsând în locul seu un cabi
net, care pentru curentul dominant 
șovinist este ceea-ce este pentru 
taurul înfuriat postavul roșu.

S’a dus și noi n’avem să-l de
plângem. Nu ne-a fost nici prietin 
și nici binevoitor și nimic bun n’am 
avut să așteptăm dela politica lui, 
care mai ales în chestia de națio
nalități eră saturată de aceeași in
toleranță și poftă de unificare etnică 
a țerii, ca și cea a înaintașilor lui.

S’a dus, dar în modul cum se 
duce zace ud moment tragic 
atât de învederat, pe care și adver
sarii nepreocupați trebue să-l re
cunoască. Tisza n’a fost om de 
rând, ci bărbat de stat în puterea 
cuvântului. Om cu vederi largi, cu 
țintă bine definită și cu energie 
bărbătească. Om, care — cum s’ar 
zice — prinde taurul de coarne. 
Și tocmai aici zace tragicul carie
rei sale politice.

Bărbăția fățișă impune și adver
sarului. Dar numai adversarului 
care stă față în față cu vizir deschis, 
în dieta din Budapesta însă n’a 
găsit Tisza asemenea adversari. 
Chiar și în șirul aderenților sei ofi
ciali a avut mulți adversari mascați. 
Și aceștia i-au rupt capul. CândFOITA „DRAPELULUI ”.
fTetrea Străinul.
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•) Specimen din volumul «Dureri în- 
z» bușite». (Prețul 2 cor.) La dorința mai 
- _: >r cetitori însoțim această reproducere 
: _ a xe explicative la cuvintele mai puțin uzi- 

;-» la noi. Eventuale reflexii ori îndrep- 
■_ir. luăm cu plăcere în considerare.

Red. «Drapelul».

De Mihail Sadoveanu.

I.
într’amurgul, când porniră înapoi, 

începu să ningă. Văzduhul eră închis; 
sunetele se stingeau înnăbușite ca în- 
tr’o odae îmbrăcată. Fulgi mari cădeau 
ca niște bucăți de scamă.

Săniile încărcate cu fân lunecau 
încet, boii pășiau liniștiți, cumpănin- 
du-și capetele la dreapta și la stânga ; 
oamenii mergeau pe lângă ei, înveliți 
în sumane, pe dedesupt cu cojoace.

Câmpul întins, alburiu, începu să 
se îngusteze, fulgii prinseră a se mic
șoră și a se îndesi ; crângurile și pă
șirile de pe dealuri dispărură în mă- 

r.area aceasta tăcută. 

credea că pășește pe teren sigur a 
dat în mlaștină și din mlaștina n’a 
mai putut ieși. Greutatea annaturei 
l-a înecat, ca pe nenorocitul Ludo
vic al II-lea mlaștinele dela Mohâcs

S’a dus huiduit și batjocorit ca 
dușman al șovinismului dominant, 
deși a fost din creștet până în tălpi 
șovinist dela roată.

A văzut teribila decadență a 
parlamentarismului din Ungaria și 
tocmai in interesul șovinismului a 
voit să regenereze corpul degenerat. 
A voit... dar ținta voinței sale s’a 
dovedit de imposibilă între stările 
de azi.

Șovinismul și-a creeat din regu
lamentul interior al dietei o redută 
aproape inexpugnabilă și apucând 
odată pe terenul presionării n’a 
mai cunoscut nici margine nici 
hotar. Regulamentul interior al die
tei s’a dovedit de morbul can
cer a 1 al parlamentarismului 
și lui Tisza i-se părea operația ine
vitabilă. Avea încredere în muscu
latura sănătoasă a țerii, căci nu și-a 
dat seamă că îndelungata stăpânire 
a sistemului de guvernament de 
pănă acum a scos o parte a popu- 
lațiunei din cadrele constituțiunei, 
ear la cealaltă parte a nimicit con
știința responzabilității exerciării 
drepturilor cetățenești.

Deabeâ după căderea sa a avut 
ocaziune să vadă decadența țerii 
în plină măsură. Deabeâ acum, 
când toate se ascut în conflict în
tre reprezentanții oficiali ai țerii și 
Coroană, are Tisza ocazie să vadă 
ce mare este devastarea produsă 
de sistemul licitării în șovi
nism.

Și omul, ca să pună frâu șovi
nismului desmățat — rezultatul

Părintele Miron dădu un biciu ca
lului, făcu pe alăturea cu săniile și 
trecu înainte.

«Să ne vedem cu bine, oameni 
buni», zise el rizând și scuturându-și 
barba mare cât o mătură; «acasă, vă 
aștept cu rachiu și cu vărzări, să 
știți...»

— «Ei, că nu-i mult, părinte, răs
punse un moșneag, acuși ajungem».

Părintele porni înainte, umbra să
niei scăzu în vârtejul vânăt de fulgi, 
apoi nu se mai văzu de loc; numai 
clopotele sunau sfios, ca pierdute de
parte. Cele zece sănii cu fân rămaseră 
în urmă, înșirate pe pârtia') albă, ca 
niște moșiroae’) mari, mișcătoare.

în adânca și tainica tăcere a câm
piilor și a văzduhului, întunerecul veni 
ca un fior prelung. îndată tăcerea se 
posomori; câteva suflări răzlețe de 
vânt stârniră suluri de omăt prin 
noapte. Câmpiile cufundate în întune- 
rec părură a se deștepta în zgomote 
ciudate. Fulgii mărunți prinseră a fâșâî 
ca nisipul; trâmbe3) mari de viscol se 
deslănțuiră.

Calul părintelui Miron mergea la 
galop pe drumul drept, sania sburâ 
prin roate de fulgi. Barba mare și

') pârtie — cărare făcută în zăpadă.
’) moșiroiu mușinoiu, grămadă de pă

mânt aruncată de soboli.
’) trâmbă — bucată strânsă în formă de 

sul ; ceată.

unei lungi desvoltări unilaterale și 
nesănătoase — n’a fost nici Tisza 
și nici n’a putut fi, căci mediul în 
care a crescut s’a nutrit tocmai 
din isvoarele clocotitoare și tulburi 
ale șovinismului.

Pentru noi Românii mai bine a 
dovedit aceasta marea compro
mitere a ideei înfrățirii ma
ghiar o - r o m â n e, înscenate de 
Tisza la Arad cu ocaziunea insta
lării episcopului Goldiș la 1899.

De o parte a simțit Tisza tre
buința de a căută un modus vi- 
vendi între Maghiari și Români, a 
simțit că adevărata comunitate de 
interese a cestor două popoare, me
nite a juca mare rol în politica 
Orientului, trebue să-și câștige ex- 
presiune și în politica oficială a 
țerii, de altă parte însă nu s’a pu
tut desbără de tendențele și ve
leitățile de a unifică pe cale arti
ficială populațiunea țerii într’o 
singură rassă Și astfel rolul lui 
Tisza, jucat benevol la 1899 în 
Arad, a devenit un rol trist și com
promițător pentru sinceritatea ideei 
înfrățirii /

Cât de pregnantă și definită a 
fost individualitatea politică a lui 
Tisza, pe atât nu s’a putut des
bără de mediul în care a crescut.

Ajuns ministru - president s’a 
crezut destoinic a duce lupta în 
interesul șovinismului contra șovi
nismului. Căci eră interes al șovi
nismului a cultivă cele mai intime 
raporturi între sistemul de guver
nare de până acum și purtătorul 
Coroanei. Și acest raport i-se părea 
tulburat prin inconștiența șovinis
mului prea giugiulit și alintat de 
toți cei-ce s’au perondat dela re
stabilirea constituțiunei încoace pe 
fotoliul ministrului president.
neagră a sfinției sale se înfundase de 
omăt; pleava măruntă pătrundea pe 
sub gulerul giubelei4) și aducea fiori. 
Părintele îndemnă cu glas turburat 
calul și necontenit îl biciuia. Dela o 
vreme, roibul începu să sufle greu.

«Hm! a ostenit!», mormăi popa, 
«înbepe a se îngreuiâ calea. Să-l las 
mai domol o leacă...» Dar după câteva 
clipe biciul căzu iar: «Hi, Mocanul...»

Viforul se întări; clopotele prin
seră a vibra cu jale.

«Nu-i nimica», mormăi iar popa, 
«cunosc eu drumul; într’un ceas, am 
ajuns». Se plecă în sanie și privi cu 
luare aminte pe deasupra calului. Nu 
se zăriâ nimic : negru, pretutindeni. 
«Hi, Mocanu!»

Viforul veniă din stânga ; și, când 
veniâ mai tare, izbiâ în coastele să
niei și ale calului, răpind sunetul du
ios al clopotelor.

împrejur, noapte apăsătoare și vuet 
de vifor ; suflările aspre strecoară fri
ca în sufletul neliniștit. Popa s’a ple
cat și bate în cal; nu știe încotro 
merge, a uitat de unde vine; la urechi 
îi sună plânsetele vântului și murmu
rele clopotelor par a veni de departe. 
Acum, par’că-1 mână vântul; viscolul 
vine dela spate.

Calul s’a oprit sforăind. Popa as-
’) giubeă haină largă purtată pe dea

supra îmbrăcămintei.

în posesiunea deplinei încrederi 
a Coroanei a adus șovinismului con
cesiuni cu mâna plină, cum n’a 
adus pănă acum nici un alt mi
nistru al țerii, în schimb a voit să 
elimineze însă toate momentele 
cari tulbură buna înțelegere dintre 
Coroană și administratorii din dietă 
ai «voinței» țerii. N’a isbutit însă.

Dar și ca ministru căzut a ră- 
mas credincios țintei sale. Proba 
cea mai recentă este chiar auto
graful Coroanei cătră Fejârvăry, 
care în esență este un manifest 
cătră întreaga țeară în spi
ritul politicei lui... Tisza.

Aveă-va ori nu va avea acest 
manifest efectul dorit, nu știm. Noi, 
cei scoși din cadrele vieții consti
tuționale, suntem condamnați a stă 
pasivi la o parte.

Soarele libertății pentru popoa
rele Ungariei va resări deabeâ după 
falimentul complet al șovinismului 
dominant și spre mângăerea noastră 
poate servi, că atât căderea lui Tisza 
cât și direcția politică dominantă 
nu poate duce la alt scop decât la 
totala bancrută a greu compro- 
mitatului șovinism.

- -------------------- - -*<«?»*©» --------------------- ——

Autograful regal despre menițiunea 
guvernului Fejervâry. Deodată cu au
tografele p. î., prin cari a fost numit 
noul guvern și a fost absolvat guver
nul vechiu, a apărut în Nrul de Luni 
al foaiei oficiale încă un autograf re
gal ; despre problema și menițiunea 
guvernului nou Fejervâry. Acest auto
graf, care a produs impresie penibilă 
în cercurile coaliției, este următorul:

«Iubite baron Fejervâry! Regret 
mult, că nici pănă acum n’am putut 
numi națiunei mele credincioase ma
ghiare guvern din majoritatea dietei 
și adecă pentru aceea n’am putut 
numi, pentrucă partidele coalizate 
în majoritate n’au prezent a t 
cultă prin viscol; se pleacă și caută 
să pătrundă cu ochii întunerecul. S’a 
dat jos din sanie, se uită, s’apleacă, 
ascultă.

«Unde sânt?», bombănește el, ră
cit de fiori; «aici pare a fi o văgăună5) 
de pârău. în drumul spre Lunca nu-i 
văgăună de părău...»

întoarce repede calul în loc și se 
sue în sanie. «încotro să pornesc? 
Hi, Mocanu!» Mocanu face câțiva pași, 
dar popa-1 oprește. «încotro să mă 
îndrept?» Ascultă iar. Pare că a auzit, 
departe, o hămăitură înnăbușită de 
dulău. «Slavă Domnului!...»

Vâră mâna în fân, sub cergă, și 
scoate un șip") cu rachiu. îl destupă 
cu greutate și trage câteva înghițituri.

«A! par’că m’am mai dezmorțit», 
mormăește părintele, scuturându-și 
barba plină de țurțuri;7) «ce vreme a 
Satanei! Oiu fi apucat alt drum.. Bun 
rachiu... A! par’că te mai dezmorțe
ște... Să vedem, încotro apuc? Hi, 
Mocanu!» Se oprește iar, ascultă și 
aude din nou zăpăitura depărtată a 
dulăului. Apucă într’acolo. Hm! bine 
că dau de o casă de creștin... Dacă 
mai întârzii, e cam greu, încep a um
blă dihăniile...»

s) văgăună ~ loc înfundat între două dea
luri, pe unde se scurg apele.

6) șip — flacon, sticluță.
’) țurțur — sloiu de gheață.
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înaintea Mea un astfel de pro
gram deguvernament, pe baza 
căruia a-și fi putut încredința cu de
plină liniște soartea națiunei unui gu
vern format din șirele lor.

«Pauzarea regretabilă a muncei 
creeatoare a legislațiunei e spre pa
guba incalculabilă economică și mo
rală a iubitei Mele Ungarii, sper însă, 
că acum, după absolvarea guvernului 
de minoritate, aplanarea — prin mij
locirea unui guvern care stă afară de 
partide — dorită ferbinte de Mine a 
contrastelor ivite va face cât de cu
rând posibil, ca să chem din șirele 
majorității ministeriu pentru guverna
rea iubitei Mele Ungarii.

«Pe terenul reformelor de guver
nare interioară și economice bucuros 
voiu primi proectele majorității dietei 
și ce privește dorințele exprimate in 
chestiunile militare, la acele M’am alătu
rat deja după posibilitate în decursul 
timpurilor și mai pe urmă în declara- 
țiunile obligătoare ale guvernului date 
în 1903; dispozițiunile luate deja — în 
consecvența acestora — prin Mine în 
armată, — luând în vedere drepturile 
Mele legale de domnitor și îndatoririle 
Mele, — s’au putut mișcă însă tot
deauna numai în astfel de cadru, care 
trebue susținut spre scopul, ca s ă n u 
f i e p er icii ta t ă cap a citatea de 
luptă a armatei, care capacitate e 
de importanță vitală deopotrivă pen
tru ambele state ale Monarhiei.

«Mi-ar fi spre deosebită bucurie, 
dacă Dta ai reuși, ca prin coatingere 
cu partidele politice s ă pregătești 
înțelegerea între hotarele indicate 
mai sus și prin aceasta să promovezi 
numirea unui guvern din sinul 
majorității.

«Dat în Budapesta, la 18 Iunie 
1905. Fra/ncisc Iosif m. p. Baron 
Geza Fejervăry m. p.»

Proces pentru „agitație contra Ma- 
ghiarilor" Procurorul din Biserica-albă 
a intentat proces dlui deputat Dr. Au
rel V1 a d pentru discursurile rostite la 
«Adunările poporale din Bănat» din 
Septembrie a. tr. Tribunalul din Bise
rica-albă a trimis dejă dlui Dr. A. Vlad 
actul de acuză, în care se scot la iveală 
mai multe pasagii din discursurile dlui 
Dr. Vlad, pasagii, cari ar cuprinde 
«agitație contra națiunii ma
ghiare». Dl Vlad a prezentat excep
ții contra actului de acuză. Aceste 
excepții vor apărea și în tipar și dl 
Vlad va trimite tuturor deputați- 
lor di n dietă și la toate foile mai

Din vreme în vreme, popa Miron 
se oprește și ascultă. în noaptea și în 
pustiul dimprejur, hămăiturile înnăbu- 
șite par glasurile mântuirii. Vânturile 
vin grele răscolind mormane’) de omăt, 
ridicând trâmbe dese, cu foșnet trist. 
Mocanu umblă acum la pas; clopotele 
sună rar, obosite.

S’aud hămăituri tari. Părintele se 
apropie; se coboară și ia calul de că
păstru. încă nu vede nimic; apoi 
deosebește un morman negru.

«O stână», murmură părintele ; 
«trebue să fie stâna dela Blăgeni...

— Cine-i acclo? răcnește un glas 
adânc.

— Eu, preotul Miron din Lunca...
— Sfinția ta ești, părinte?...»
Părintele e bucuros, că aude glas 

de om. Se apropie, ciobanul îl păzește 
de câni și-i ajută să pue calul la adă
post, în dosul perdelei.9)

Prin șuerul și gemetele vântului, 
se aude o behăitură *’) înceată, du
ioasă, și murmure de tălăngi. ")

«Dar dumneata, cine ești ?», în
treabă popa, uitându-se de aproape la 
om, și cuprins, așă deodată, de o mare 
fericire.

— «Eu sunt Neculai Axinte; aici 
e stâna Blăgenilor».

Popa nu cunoaște pe Neculai; dar 
s’a bucurat tare când l-a auzit vorbind 
iar.

«Aha ! Neculai Axinte ! te știu eu ; 
cum să nu te știu, bade Neculai!»

(Va urmă).

’) morman — grămadă mare.
9) perdea — țarc, ocol de vite.
10) behăitură ~ strigătul oilor.
“) talangă ~ clopoțel la gâtul vitelor. 

mari din țară câte un exemplar din 
excepțiile prezentate contra actului de 
acuză.

gândire și chiar dacă această gândire 
și simțire se manifestă în diferite limbi, 
va fi isvor.de binecuvântare îmbelșu
gată pentru patrie.

După adunare a fost banchet la 
»Prințul de coroană», cu multe toaste 
«patriotice».

Și totuși manifestațiunile «patrio
tice» dela Timișoara n’au fost lipsite 
de spini înțepători. Spinii, cari au în
țepat dureros pe Kossuth și Apponyi, 
au fost socialiștii. Ei au ținut în aceeași 
zi adunare pentru a pretinde sufragiul 
universal. La adunare au invitat prin 
o delegațiune șî pe Kossuth și Apponyi, 
deși pe placate au ofenzat partidul 
independist. Kossuth a declarat că nu 
se poate duce la adunarea socialistă, 
căci trebue să plece. De altfel zise 
Kossuth partidul independist 
e aderentul sufragiului univer
sal, dar neavând majoritate absolută 
în dietă, deocamdată se poate nizuî 
numai la realizarea programului parti
delor coalizate ; însă chiar dacă parti
dul independist ar fi în majoritate, 
trebue șî atunci să se îngrijească în 
chestiunea sufragiului universal de 
astfel de modalități, cari corespund in
tereselor naționale maghiare. 
Apponyi a răspuns socialiștilor, că 
pănă ce socialiștii nu dau satisfacție 
deplină partidului independist pentru 
ofenzele comise pe placate și pănă 
nu’și exprimă regretul pentru acuzele 
«nedrepte» și pănă nu declară că ofenza 
s’a întâmplat fără știrea conducătorilor 
partidului socialist, — nu merge la 
adunare.

Kossuth și Apponyi în Bănat.
Sâmbătă au sosit la Becicherecul-m. 

Kossuth și Apponyi, ca să în
ființeze și organizeze partidul 
independist în Bănat. în trecerea 
lor spre Becicherec au rostit Kossuth 
și Apponyi discursuri la Chichinda- 
mare și Carlova în fața mulțimei de 
curioși, Maghiari, Sârbi și Români, cari 
au eșit întru întimpinarea lor. La Car
lova a zis Kossuth, că întreagă popula- 
țiunea țerii, fără deosebire de naționa
litate, ar trebui să se grupeze sub 
drapelul partidului independist, precum 
fac Sârbii și Nemții din Carlova și jur, 
ear Apponyi a lăudat patriotismul 
naționalităților din Bănat. Ajunși la 
Becicherec, au ținut adunare de popor 
pentru înființarea partidului kossuthist 
în Becicherec. Partidul s’a șî înființat 
imediat și president al lui a fost ales 
advocatul Dr. N a g y Dezso. Kossuth 
a rostit un discurs, în care preamărește 
ideile independiste. Pretinde armată 
maghiară independentă, indepen
dență vamală și comercială, 
bancă maghiară independentă etc. în 
programul partidului independist se 
cuprinde șî sufragiul universal, 
dar fără periclitarea intereselor 
maghiarimei și a supremației 
maghiare.

A vorbit apoi Apponyi un
gurește și nemțește, glorificând între 
altele patriotismul Șvabilor, cari 
au cumpărat moșiile colonilor maghiari 
din vecinătate, ajunse la dobă, și apoi 
le-au înapoiat proprietarilor. îndeamnă 
pe naționalitățile din Bănat să se ală
ture cu trup și suflet la maghia- 
rime. Dep. Iuliu Gulner asemenea 
îndeamnă națiunile nemaghiare să 
trăească în bunăînțelegere cu Maghiarii 
și să se pună în serviciul ide ei na
ționale maghiare. După adunare 
a avut loc banchet cu multe toaste 
care de care mai «patriotice».

Dela Becicherec au venit Kossuth 
și Apponyi la Timișoara și Duminecă 
au ținut adunarea de constituire a 
«partidului independist sud- 
ungar» și a «partidului inde
pendist din Ti mișoar a» în sala 
otelului «Prințul de Coroană». President 
al «partidului independist sudungar» 
a fost ales deputatul Francisc Steiner, 
între vice-presidenții aleși e șl Dr. 
Augustin Mak ay, advocat în Lugoj, 
primsecretar Dr. Petru Dobroslav 
(Timișoara), secretar Lud. Ivanovits 
(Timișoara).

Adunarea s’a continuat apoi pe 
piața Losonczy. Francisc Kossuth a 
expus în discursul seu pretensiunile 
fundamentale ale partidului independist: 
armată independentă cu limba maghiară 
de comandă, cu steag maghiar și cu 
ofițeri maghiari, consulate independente 
maghiare, teritoriu vamal independent, 
cu alte cuvinte: creearea u n i u n e i 
personale. Referitor la instrucție, 
partidul independist va griji ca în școale 
să se învețe bine ungurește, ca astfel 
oricare cetățean conform capacității și 
științei sale să poată ajunge la orice 
treaptă, la orice oficiu în țară. «Asta 
însă nu înseamnă, că am voi să atacăm 
limba cetățenilor cu buze nemaghiare, 
ci din contră, precum noiMaghiarii 
cultivăm cu cea mai mare iu
bire limba noastră maternă, cu 
asemenea mare stimă ne pur
tăm față de cei ce țin la limba 
lormaternășin’olasăsăpeară». 
în fine îndeamnă pe cei prezenți ca la 
alegerile proxime să aleagă deputat 
kossuthist.

A vorbit apoi Apponyi ungurește 
și nemțește. Din discursul lui relevăm 
următorul pasagiu: Cunosc de mult 
populațiunea germană din Bănat și 
multe lupte am purtat alăturea cu ea. 
Se zice: ce le pasă Germanilor că ce vreau 
Maghiarii? Drepturi egale(!) au 
în statul maghiar Maghiarul, Românul, 
Germanul, Sârbul. Și oare cui au să 
mulțămească frații Sârbi și Români, că 
sunt azi cetățeni liberi? Poate lui Ho
rea, sau lui Cloșca, sau conducători
lor dela Szent-Tamâs?.... Contopi- 
ți-vă toți într’o simțire, într’o

Dreptul public ungar
~ Reflexii politice din coiagiu —

De Dr. George Jellinek, 
Profesor la Universitatea din Heidelberg.

public a conflictului, ci toți îl judecă 
numai din punctul de vedere al poli
ticei europene.

Este în deobște cunoscut cu câtă 
simpatie a fost întimpinată afară de 
Austria lupta Maghiarilor dela 1848 
pănă la 1867. în zilele reacțiunei eu
ropene, care a urmat mișcării anului 
furtunos, au fost considerați Maghiarii 
ca martirii ideilor politice moderne. 
Eră timpul, când poetul putea cântă, 
că haina germană îi devine prea 
strâmtă când aude numele Ungaria. 
Șî astăzi sunt încă interesele națiunilor 
de cultură cu mult mai bine apărate 
prin marea putere austro-ungară, de
cât prin două state mijlocii, cari i-ar 
luă locul.

Toate luptele mari din secolul XIX 
| pentru formarea statelor naționale au 
fost susținute de simpatia faptică a 
Europei, care a șl ajutat în mod efi
cace rezultatul lor final. Chiar șî ma
rele imperiu german a putut fi fon
dat numai pentru-că arta incompara
bilă de stat a lui Bismark a reușit a 
aduce statele neangajate la neutralitate 
în lupta decizivă. Și chiar Ungaria 
n’ar fi ajuns la poziția ei de 
astăzi fără Franci a, Italia și 
Prusia, fără 1859 și 1866. Dualismul 
a găsit în Europa aderenți însuflețiți, 
ear spargerea totală ar putea face bu
curie stabilă numai unei Rusii reculese.

Această convingere am emis-o în 
o conversație caracteristică, ce am 
avut-o, când mă înapoiam spre casă, 
sub ceriul adânc-albastru al mării io
nice. Un Francez de cultură înaltă și 
cu orizonturi politice largi vorbiă cu 
mine și cu un Slav de sud austriac 
despre viitorul Monarhiei. Pri
mul se temea pentru Francia de pu
terea atractivă a Germaniei asupra 
provinciilor germane austriaco. Cu o 
abilitate extraordinară dialectică ex
punea celălalt cântecul vechiu despre 
disoluțiunea Monarhiei, alăturând Ger
maniei, ori cum zicea el : Prusiei, cu 
mare dărnicie teritorii austriaco. Eu 
am mulcomit pe Francezul foarte atins 
de această neașteptată augmentare a 
imperiului german, că Germania șî în 
viitor chiar din considerante ale nece
sităților sale politice interioare, va tre
bui să prefere o alianță cu Austro- 
Ungaria intactă, unei dismembrări foarte 
problematice a Monarhiei, și că pentru 
privirea nepreocupată nu este rezulta
tul final al certelor interioare austro- 
ungare nici pe departe așa tragic cum 
se tem și speră părțile litigante în mij
locul frământărilor. în Germania se 
crede deci, că Monarhia, care este o 
necesitate europeană, va învinge șl 
criza aceasta ca multe alte anterioare. 
Expunerile aceste le-a clasat al treilea, 
atins în judecata sa politică, drept: 
«fantasie p r u s s i a n e».

Această vorbă, agitat spusă, a tre
zit în mine un sentiment ciudat. Să fi 
ajuns oare lucrurile pănă acolo, ca 
pentru a crede în mai departea exi
stență a Monarhiei austro-ungare sa 
fie necesar a fi un... Prusian?

(Fine).

De altfel am avut ocaziune să re
simt pe pielea proprie doctrina ma
ghiară Monroe. înainte de aceasta 
cu douăzeci de ani, pe când eram 
profesor la Viena, am dat publicității 
o mică lucrare despre un tribunal con
stituțional în Austria, care a provocat 
discusiuni vii în publicitate. în lucrarea 
aceasta am citat la un loc șî colecția 
legilor țerii ungare din 1874. 
Atunci a apărut în «Pester Lloyd» un 
articol foarte favorabil expunerilor 
mele, care însă îmi reproșa foarte 
energic, că vorbesc despre «legi ale 
țerii» ungare, ceea-ce nu este altceva 
decât un semn al ostilității față de 
dreptul public în vigoare și denotă 
tendențele centraliste ale Austriacilor 
de a consideră Ungaria șî mai departe 
nu ca un stat independent, ci ca o 
țeară supusă.

Am scris îndată redacțiunei zia
rului Budapestan, că am citat literal 
titlul edițiunei germane oficiale a 
legilor ungare și că resping prin ur
mare pe deplin nemotivatul reproș al 
citării falze din pretinse motive politice. 
Spre marea mea mirare am rămas 
însă pe deplin înșelat în așteptarea de 
bunăcredință, că rectificarea mea ți
nută în ton calm va fi dată publicității 
în mod loial. Cu nici o vorbă nu s’a 
făcut amintire, că însăși Ungaria își 
numește legile proprii «legi ale țerii». 
în scurtă vreme a dispărut însă «legile 
țerii» din limbagiul oficial. Dela 1888 
încoace nu mai există în nemțește de
cât «colecție de legi» a Ungariei și 
nu mai există colecția legilor 
țerii. Eu sunt firm convins, că scri
soarea mea la aparență ignorată de 
«Pester Lloyd» a dat primul impuls la 
această metamorfoză. De a fi provocat 
așă ceva — amăsurat doctrinei ma
ghiare Monroe — nu se putea admite 
unui Austriac. .

Cercurile, cari ajung acum în Un
garia la putere, au în partea lor un 
drept public nemăsurat și nesecat. Ro
binetul deakist-realunionist al apa- 
ductului se închide și deschide în 
personalunionist al partidului in
dependist cu armată independentă, te
ritoriu vamal separat și ce va mai fi 
de trebuință după vremuri. Afară de 
Monarhie însă, în restul Europei, nu-și 
bate nime capul cu partea de drept

Răsboiul ruso-iaponez.
Lenewits împresurat.

Ziarului englez «Daily Mail» i-se 
anunță din Tokio, că lapon ezii au 
împresurat armata lui Lene-*  
wits pe un teritoriu de 100 mile pă
trate. E deci speranță, că Leriewits va 
suferi înfrângere șî mai mare, decât 
cum a suferit pănă acum Kuropatkin.

Noui victorii iaponeze.
Kuroki a reușit să strătaie linia 

ferată Kirin-Niugata-Wladiwostok 
astfel a împedecat armata rusă de a 
se retrage spre Wladiwostok. In ace
lași timp aripa stângă și centrul ar
matei iaponeze au silit pe Ruși să se 
retragă spre Karbin. Iaponezii au ocu
pat dela Ruși mai multe pozițiun; fa
vorabile. 4

Se anunță în mod oficial: Cen
trul armatei iaponeze a respins Ia 16 Iu
nie avantgardele rusești spre Nord-Vest 
apoi a ocupat prin atac vehement po
ziția rusească Liaojang-Va; unde 
se aflau 5000 călăreți ruși. Rușii au 
luat-o la fugă în mure ctizordine,

isvor.de


lăsând pe câmpul de luptă foarte 
mulți morți și răniți. Dintre Iapo- 
nezi au căzut morți numai 3 oameni, 
ear 135 au fost răniți.

Pertractările de pace.

Guvernul iaponez a răspuns în 
mod oficial presidentului Statelor-Unite 
Roosevelt, că Iaponia dorește 
restabilirea păcii cu condițiunea, 
ca trăinicia păcii să fie pe deplin asi
gurată.

invitare.
Avem onorul a invită pe On. mem

bri ai <. Asociațiunei pentru litera
tura română și cultura poporului 
român*,  aparținători Despărțămân
tului Lugoj, la

Adunarea generală anuală,

care va avea loc Duminecă la 12125 
Iunie 1905 la orele 11 din zi în lo
calitățile Casinei române din loc.

La ordinea zilei este:
1) Raportul secretarului.
2) Participarea Despărțământului 

la expoziția ce o aranjează Asocia- 
țiunea la Sibiiu cu ocaziunea inaugu
rării muzeului național.

3) Alegerea a 2 delegați pentru 
adunarea generală a Asociațiunei ce 
se va ținea la Sibiiu.

4) Reconstruirea comitetului Des
părțământului.

5) Dizertațiune.
6) Eventuale propuneri, prezentate 

din partea membrilor.
Lugoj 5/18 Iunie 1905.

Secretar: Director :
Df, Valerin Sranisce, Colic MimInformatiuni.
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Părechea regală română la Viena. Re
gele Carol și Regina Elisabeta a 
României sosesc astăzi, 21 Iunie, la 
Viena, venind dela Sigmaringen, și 
sunt oaspeții Maj. Sale împăratului 
Francisc Iosif I. Mâne în 22 Iunie 
părechea regală română pleacă acasă 
la București.

ț loan Radu proprietar, membru or
dinar al < Asociațiunei» pentru litera
tura română și cultura poporului ro
mân, tatăl episcopului român gr. cat. 
de Oradea-mare Dr. Demetriu Radu, 
a reposat la 16 Iunie n. în Sas-Uifalău 
după un morb scurt, împărtășit fiind 
cu sf. Taine, în anul al 68-lea al vieții 
și al 45-lea al fericitei sale căsătorii. 
Rămășițele pământești ale scumpului 
reposat au fost înmormântate la 18 
Iunie. Fie-i țărâna ușoară și memoria 
binecuvântată!

înmormântarea arhiducelui Iosif Luni 
s’a săvârșit cu pompă princiară astru- 
carea rămășițelor pământești ale dece
datului arhiduce Iosif în cripta fami
liară din capela sfântului Stefan ce se 
află în palatul regal din Buda. La în
mormântare au luat parte: Maj. Sa 
împăratul și Regele nostru Francisc 
Iosif I, arhiducele Iosif August 
fiul defunctului, ceilalți arhiduci și arhi
ducese,! principele Bulgariei, principele 
Thurn-Taxis, reprezentanții împăratu
lui german (care a depus și o cunună), 
ai regelui spaniol, ai regelui Angliei, 
ai principilor de Coburg, ai șahului 
Perziei, ai regelui Belgiei, ai guver
nului austriac, ai corpurilor legiuitoare 
ungare, ai orașului Budapesta, ai ar
matei, etc. etc. etc. Serviciul religios 
al înmormântării a fost oficiat de epi
scopii: Gustav Majlâth (Alba-Iulia), 
Medard Kohl și Wil. Batthyăny, 
cu azistență numeroasă.

Dl George Telescu, protopresbiter ro
mân gr.-cat. în Arad, a fost numit ca
nonic la episcopia rom. gr.-cat din Lugoj.

Nouă bancă românească. La Vașcău 
(com. Bihor) s’a înființat un institut de 
credit și economii sub firma «Șoimul» 
și cu capital social de 50.000 coroane.

Lupta pentru limba de comandă în poezia 
poporală română. Un prietin al ziarului 

nostru ne comunică următoarele versuri 
poporale din părțile ungurene, cari deși 
anterioare actualelor frământări poli
tice, arată poziția poporului față de 
actualul conflict dintre Viena și Buda
pesta :

«Nu-i dreptate, nu-i
Nici în țeara Neamțului, 
Nici în a Ungurului. 
Neamțul zice : «Holverdai!» 
Ungurul zice : «Holmăgai!» 
Nu-i nici pită, nici mălai».

Mandatul lui Perczel... nimicit Comi
sia dietei de incompatibilitate a nimicit 
Luni cu majoritate de 1 vot (4 voturi 
contra 3) mandatul deputatului Deside- 
riu Perczel, fost ministru și în multe 
rânduri president al dietei. Motivul este, 
că Perczel a obținut dela Maj. Sa pen- 
zie de grație, ceea-ce e incompatibil 
cu poziția de deputat. Perczel a fost 
dela 1868—1887 în serviciu comitatens, 
iar după 2 ani a ajuns ministru. Ca 
ministru a fost 4 ani în serviciul statu
lui și după demisiunea sa a obținut 
penzie de ministru în suma de 8000 
coroane. în anul acesta Perczel a cerut 
prin petiție la Maj. Sa, ca la fixarea 
penziei sale să i-se ia în considerare 
șl anii de serviciu la comitat. Majestatea 
Sa a împlinit cererea lui Perczel și 
penzia lui a fost urcată dela 
8000 cor. la 15.360 cor o a n e. Comisia 
de incompatibilitate a zis, că urcarea 
penziei lui Perczel n’a fost legală (pen
trucă între timpul serviciului la comi
tat și între timpul serviciului ca mi
nistru a fost o întrerupere de 2 ani), 
ci a fost numai un act de grație al 
Maj. Sale și astfel urcarea penziei lui 
este incompatibilă cu mandatul de de
putat. Prin urmare Perczel a înce
tat de a mai f i d ep u ta t. Hotărîrea 
comisiei a fost imediat comunicată ale
gătorilor din cercul electoral Bonyhâd, 
cari vor avea să aleagă alt deputat în 
locul lui Perczel.

Averea împăratului Wilhelm. Ziarul en
glez «Daily Express» scrisese deunăzi, 
că împăratul Germaniei Wilhelm va 
luă împrumut o sumă mai mare, ca 
să-și acopere multele cheltueli. Acum 
se anunță, că împăratul Wilhelm n’are 
cauză să ia bani împrumut, pentrucă 
în calitate de rege al Prusiei primește 
listă civilă de 17 milioane maree și 
totodată e cel mai mare proprietar de 
pământ în Prusia și mai are șî avere 
privată uriașă. Moșul împăratului Wil
helm a pus—pe timpul domniei sale— 
50 milioane maree la o parte. Astfel 
împăratul Wilhelm are avere destulă 
și n’are lipsă de împrumut

Concert și teatru in Petrovoselo. A 
doua zi de Rusalii a avut Ioc la Pe
trovoselo concert și reprezentațiune 
teatrală, aranjată de corul vocal ro
mân de acolo. A fost reprezentată piesa 
«Leac pentru soacre», comedie în 
1 act de Trocaru

Petrecere de vară. Elevii dela școala 
gr.-or. română și tinerimea din Leu- 
cușești aranjează Duminecă la 25 
Iunie a. e. n. petrecere de vară în pă
durea din hotarul Leucușeștilor. în
ceputul la orele 2 d. a. Prețul de in
trare: de persoană 60 bani. Dacă va 
fi timp ploios petrecerea nu se va ținea.

Alegere de deputat. în cercul electoral 
Papa —unde fusese ales deputat bar. 
B ă n f f y, care însă a renunțat la acest 
mandat, fiind ales șî la Seghedin— a 
fost ales Sâmbătă deputat kossuthistul 
Paul Hoitsy.

Procesul eăpitanulut trădător de patne 
Ercolessi. Zilele trecute s’a început la 
Mesina pertractarea senzaționalului pro
ces intentat contra căpitanului italian 
Ercolessi și contra soției lui, pen
tru tradare de patrie. Căpitanul a 
vândut Francezilor mai multe docu
mente militare importante. La pertrac
tare căpitanul încearcă să arate că e 
nevinovat, dar se încurcă rău. Adese
ori își acopere fața cu mânile și plânge. 
Pertractarea va ținea mai multe zile.

Vin anarhiștii. Doi anarhiști italieni, 
Edvardo de P a s q u a 1 e și Ferdinando 
Corcione au plecat din vestitul cuib 
al anarhiștilor, din orașul Patterson 
(America) în Europa, ca să ucidă — 
precum se svonește — pe un domnitor.

ludecător dispărut. A produs mare 
senzație dispariția judelui regesc de 
tablă Stefan Kugler din Arad. Acesta 
eră conducătorul judecătoriei cercuale 
din Arad și a fugit chiar când eră să 

vină un comisar al ministrului de ju
stiție ca să cenzureze socoțile judecăto
riei. Cassa judecătoriei cercuale a șî 
fost deschisă și examinată, dar a fost 
aflată în mare dizordine. Câți bani 
lipsesc, pănă acum nu se știe. Probabil, 
Kugler s’a sinucis.

Frizer român în mare cinste. Ardelean, 
frizer la curtea imperială din Viena, 
Român bănățean, a fost chemat la 
Berlin cu ocaziunea oăsătoriei moște
nitorului german de tron, ca să facă 
frizura miresei Cecilia, principesă 
de Mecklenburg - Schwerin. Frizerul 
Ardelean frizase adecă pe împărăteasa 
Germaniei la nunta lui Rudolf și arta 
lui de a friză a satisfăcut pe deplin 
pe împărăteasa. Ardelean a primit 
acum la Berlin multe și mari daruri 
dela membrii familiei domnitoare ger
mane. Foile din Budapesta se fac proa
ste și-i zic lui Ardelean «Ardeliano», 
voind să-1 prezinte ca Italian. Foile 
din Viena însă îl prezintă ca Român.

Revoluția în Rusia. Duminecă în ziua 
primă de Rusalii 2000 locuitori din 
Lodz (Polonia-rusească) au plecat cu 
drapele și cântând spre un sat din 
apropiere. La marginea orașului le-a 
eșit în cale o ceată de cazaci, cari au 
dat mai multe salve asupra mulțimei. 
Trei zeci și opt oameni au fost 
uciși ori răniți. — în Libau (Po
lonia-rusească) a fost rănit mortal preo
tul Goldman n pentrucă a rostit o 
predică contra terorismului.

Luptă sângeroasă între Sârbi și Turci. 
O trupă de soldați turci a nimicit în 
apropiere de Pekalica, în guverna- 
mentul Uskiib (Macedonia) o bandă 
sârbească de 80 oameni. Sârbii s’au 
ascuns dinnaintea Turcilor în casele 
satului, dar Turcii i-au încunjurat. 
Noaptea Sârbii au dat foc caselor, ca 
apoi în învălmășeala produsă să sca
pe cu fuga, dar Turcii le-au eșit în 
cale și i-au tăiat pe toți în bucăți. 
Dintre Turci au murit 2 ofițeri și 11 
soldați.

Furtună uriașă. în părțile ostice ale 
comitatului Sătmar s’a descărcat zilele 
trecute o furtună mare, care a pricinuit 
mare pagubă. Multe case s’au dărimat. 
7 comune au suferit pagube uriașe. 
Unsprezece oameni și-au per
du t viața. Sămănăturile au fost di
struse. Podul de fer dela Șomcuta și 
3 poduri de lemn pe drumul de țeară 
au fost duse de vijelie. Circulația s’a 
întrerupt pe mai mult timp.

Maghiarizare de nume. Avram Popu 
din Oradea-mare a maghiarizat numele 
de familie al seu și al copiilor sei mi- 
noreni: Maria, Ioan, Veronica și Iosif, 
în Pap.

Scheletul unui mammuth uriaș a fost 
aflat la Hatvan cu ocaziunea unor să
pături întreprinse pentru repararea 
unei case. Mai ales dintele acestui 
animal străvechiu a rămas pe deplin 
întreg. Despre interesanta descoperire 
a fost înștiințat «muzeul național» din 
Budapesta.

Luptă între Armeni și Curzi La Ksan- 
tuklar, în Caucaz, a avut loc lupte 
sângeroase între Armeni și Curzi. Ar
mata rusească a intervenit cu arma. 
150 Curzi, 45 soldați ruși și 1 ofițer au 
căzut morți.

Constatări jalnice S’a constatat în 
mod oficial, că în anul trecut au fost 
uciși în Serbia 700 oameni, ear numă
rul furturilor se urcă la aproape 7000. 
Afară de aceste a fost descoperită la 
oficiul postai al Serbiei o defrau- 
dare de 56000 dinari.
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zial. 1 volum 8° mare 352 pag. Brașov 
1905. Prețul 3 cor.

VARIETĂȚI.»
Numele femeilor noastre se 

derivă mai ales din limbile greacă, la
tină și jidovească. Din limba greacă 
sunt luate următoarele nume: Agnes 
(Inocență), Eleonora și Laura (Miloasă), 
Elena (Strălucitoare), Irma (Pacinica), 

Melania (întunecata). Din limba la
tină : Aurelia (Aurita), Beata (Fericita), 
Clara (Curata), Clementina (Smerita), 
Francisca (Libera), Lucia j (Luminata), 
Leonia (Curajioasa), Sabina (Răpită), 
Margareta (Mărgăritarul), Ursula (Ur
soaica). Din limba jidovească și altele: 
Ana (Amabila), Gabriela (Dumneze
iasca), Elisabeta (De Dumnezeu mă
rita), Marta (Supărata), Maria (îndă
rătnica), Rebeca (Bine nutrita), Sara 
(Stăpâna), Susana (Curată ca Crinul), 
Sidonia (Pescărița). Din limba ger
mană: Berta (Strălucita), Emma (Cas
nica), Carolina (Puternica), Matilda 
(Eroina), etc.

Știri ultime.
Situația politică la Budapesta 

este extrem de încordată. Autogra
ful regal pare a-și fi greșit efectul, 
deși baronul Fejervăry a încer
cat — imediat după publicarea nu
mirii sale de ministru president — 
a se pune în contact personal cu 
toți șefii coaliției opoziționale.

Caracteristic este, că toate 
partidele primesc cu neîncre
dere numirea baronului Fejervăry.

Coaliția a decis să asculte au
tograful «liniștit, demn și cu 
dispreț», ear după cetire să pro
pună Francisc Kossuth o mo
țiune de neîncredere, declarând 
totodată că nu votează nici indem
nitate bugetară și nici contingentul 
de recruți acestui guvern neparla- 
mentar. Tot odată va lansă un 
manifest cătră țeară, în care o în
deamnă la rezistență pasivă.

Partidul liberal a votat o decla- 
rațiune, în care ia act cu plăcere 
de absolvarea definitivă a guver
nului eșit din sinul seu, deolară, că 
va lupta pentru transacția dela 
1867, iar față de guvernul Fej6r- 
vâry, pe care-l consideră de ne
parlamentar, își pronunță neîn
crederea fără de a participă 
însă la votarea moțiunei de ne
încredere în dietă, pentrucă nu 
voește să contribue la agravarea 
crizei.

ZMZ arfa.

prima . 
albă 
brună .

Grâu prima calitate
» de mijloc 

Săcară prima calitate 
» de mijloc . 

Orz prima calitate .
• de mijloc . 

Ovăs prima calitate
» de mijloc 
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>
»
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»
»

Orez . 
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Arpăcaș .
Mazăre . . •
Linte................................
Fasole . . . . 
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Cartofi . . . .
Fân prima calitate .

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

» de Petroșeni . 
Oloiu de rapiță 
Lumini de stearină

» topite .
Săpun . . . •
Carne de vită I. calitate 

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

« II . .

ze o o- nsr o s
institutului reg. magh. meteorologic 

pentru 21 Iunie n. 1905.
Cald. La sud: Furtuni.



„DR A P E L U L“ Nr. 65.—1905.

Dela primăria orașului Lugoj.

Nr. 4222.
ad. 1905.

Publ ic ați une.

Pe baza ordinațiunei ministe- 
riului reg. ung. de agricultură Nr. 
36451 1904. provoc pe toți acei pro
prietari. posesori sau arendatori de 
pământuri, cari se ocupă pe teri
toriul orașului Lugoj cu sămănatul 
de trifoi și lucerna, că pănă inclu- 
zive în 20 Iunie 1905 st. nou să în
semne în mod bătător la ochi, prin 
pari bătuți în pământ, toate petele] 
(vetrele de mătasă din semănătu
rile lor de trifoi și lucernă, atât pe 
un an cât și pe mai lungă vreme, 
și vetrele (petele) de mătasă din 
trifoi și lucernă să le stârpească 
(nimicească) conform instrucției ur-: 
mătoare :

în tablele ce se cultivă numai 
pe un an, și cel mai mic petec de 
mătasă trebue să se însemne în 
mod bătător la ochi prin un par 
bătut în pământ.

După ce s’au însemnat trebuesc 
petecele cosite pănă la pământ, dar 
mai corespunzător scopului ar fi să 
se secere. Să se bage bine de seamă 
cât de departe se mai întind unele 
fire de mătasă peste vatra secerată 
în trifoi și cel puțin un pas să se 
cosească mai departe.

Trifoiul cu mătasă cosit cu multă 
băgare de seamă trebue pus într’un 
sac sau strâns într’o poneavă, ce 
se poate bine împăturâ, trebue gri- 
jit însă ca să nu se verse. Dacă 
mătasa n’are încă sămânță, trifoiul 
astfel cosit se poate da la vite ca 
mâncare, în caz contrar trebue să 
se ardă.

Tot în asemenea mod trebue 
însemne vetrele cu mătasă 
trifoaiele semănate pe mai 
ani. Pe vetrele cosite din 
de trifoaie însă trebue să se

Prima fabrică ungară excluziv privilegiată pentru lespezi mozaic de 
marmoră romană și venețiană, plăci de cement și articoli de cement. 
Construcții de cement și beton :

Filiala Lugoj, Șirul Deak, deocamdată la depozitul de 
material. Reprezentant Carol Ridval, arhitect.

Lespezi mozaic de marmoră romană și venețiană. Plăci de cement în 
4—9 câmpuri, după model de heramită, pentru pavatul străzii și eurții. 
Construcții sistem Rabitz și Monier. Mare depozit de țevi ovale și ro
tunde din beton comprimat. Stative pentru grajduri și vite. Canalizare 
de orașe și pregătirea planurilor necesare. Scurgeri de apă pentru edificii 
publice și industriale. Specialitate, acoperemânt costat „Concret11 de 
beton înfiorat, construcția cea mai ieftină și mai bună, patentată în toate 
statele civilizate. Fundamente pentru mașini. Scurgerea apei din pivnițe 
și edificii umede. Acopereminte și petri artificiale cvadrate. 
de apă, putini de gaz aerian și pentru stabilimente 
apelor neregulate pentru scopuri industriale. Stavile, 
poduri din beton comprimat de Portland după sistem 
experiență de ani îndelungați. Preț-curent gratuit și

Nr. 126 (4—1).

Rezervoare 
de băi. Prinderea 
turbine, jilipuri și 

propriu evaluat prin 
franco.
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%}r. Constantin 3gnea,
medic univ., operator, etc.

Orele de couzultațiuue: 10—11 a. m. și 2—4 p. m.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul44,

Piața Isabella.♦ Nr. 121 (x —2).

»

Dela căpitanul polițial al orașului Lugoj.
. ... ..........—......... ...-----

Nr. 5747
1905.

Sutilicatiune.9

câ 
va 
cu 
c.

Se aduce la cunoștință publică, 
regimentul de honvezi din Lugoj 
ținea exerciții militare, pușcând 
gloanțe, Sâmbătă în 24 Iunie a.
dela 5 ore dimineața pănă la 6 ore 
seara pe «Dealul Adam» în direcție 
cu comuna Bujor. Trecerea pe terito
riul periclitat e oprită și închisă prin 
pază militară, fiind fiecare îndatorat 
a se supune admoniărilor pazei mili
tare. Păzitorii (honvezi) vor fi provă- 
zuți cu steaguri roșii, deci trecerea pe 
căile și drumurile însemnate cu stea
guri roșii — este oprită.

Pe durata timpului sus indicat va 
fi închis drumul de țară Lugoj-Făget. 
Teritoriele periclitate de gloanțe și 
provăzute cu păzitori sunt: Culmea 
«Cucuiba», comunele Pogănești, Sără- 
zani, Seceni, Bujor, Sudriaș, Valea- 
lungă și Hezereș, apoi drumul «Craini
cului» în depărtare de 8000 pași 
dela «Dealul Adam» spre meazănoapte- 

: răsărit. P. P. 22 (1 — 1).
i

Lugoj, 20 Iunie 1905.

Căpitanul polițial.

I
Cu 1 Iunie 1905 st. v.

a s'a deschis nou abonament la
\ 1[ziarul „Drapelul" cu prețul 
i tWzm/ în capul foii.

f"

folosească mai mult, 
săptămâni 
se viziteze
ce se mai

în sac sau

după aceea 
vetrele arse, 
arată să se 

alt vestmânt, 
așa chip, ca

vină afund în

i

să se 
și în 
mulți 
astfel
resfire după cărarea nutrețului co
sit, paie în pătură, pănă la 30 de 
centimetri și să se aprindă. Pentru 
astfel de economi, cari au teritorii 
mai mari sămănate cu trifoi, e con- 
zult a stropi paiele înainte de a-le 
aprinde cu petroleu, ca să ardă mai 
bine și să

Două 
trebue să 
și mătasa 
depărteze
Vetrele să se sape în 
fiecare rădăcină să 
pământ. Dacă după alte două săp
tămâni nu se mai arată trifoi cu 
mătasă, în fostele vetre de mâtasă, 
se poate sămănâ de nou trifoi. Ast
fel de vetre însă trebuesc și mai 
târziu ținute în samă și mătasa ce 
s’ar mai arătă trebue să se depăr
teze cu trifoi cu tot în modul mai 
sus arătat.

Observ aci, că în caz de între- 
lăsare, antistia opidană după expi
rarea termin ului mai sus expus va 
efeptui pe spesele întrelăsătorilor 
stârpirea mătasei din trifoaie și 
odată îi va pedepsi cu toată 
primea legei (art. de lege XII 
anul 1894 § 95 lit. k).

Lugoj 3 Iunie 1905.
P. P. 21 (3-3).

tot
as-
din

Marsovszky,
primar.

patentat_zzz

lp® Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

'Jp probat și aprobat

de autoritățile publice

‘p*  în cantități mici și mari

Jknton Haloerehm
Nr. 10 țx -46^

--------- Lugojul-român

Cărți si reviste
Intrate la redacția Ziarului ..Drapelul".

Am primit:
Cine se interesează de răsboiul actual' 

din Extremul-Orient și dorește să aibă o ’ 
icoană fidelă despre poporul iaponez, să 
procure cartea acum apărută:

de Mihail Gașpar.
Prețul 1 coroană 50 bani.

Volum elegant, tipar fin!
Cuprinsul: Pozițiunea geografică,

I

i
Clima, Istoria, Religiunea, Armata ia- 
poneză, Caracterul, Femeea și poziția ei 

■socială, Băile și teatrul, Limbă și literatură, 
1 Jurnalistica, Starea culturală, Artele, Re
ferințe agronomice etc., Marina, Răs- 
boaele Iaponiei și Proverbeiaponeze.

Comandele se pot face la autor Mihail 
Gașpar diacon, Lugoj.

Portul postai îl plătește autonrlS 
---------------------21 /l 

1---------------------------------------------- r r

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

proprietarii de realități, etc. etc.

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

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

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

f-—■ -----

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

Prețul în ediția <ie 3 
volume cor. 30 —

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

■

Bilz Naturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boala pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de 
practic. Cart-a •, ceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

casă, infalibil și 
să nu lipsească 
care se cetește

Red. (15-15.)

Solviri în
— rate — 
se admit.

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general: 

^Raiormschriftsteller^; 
Schmall Viena (Wien) VII 3.
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