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Fostul ministru croat în cabi
netul Hedervâry și actualul șef al 
partidului național croat. Dr. N. 
Tomassich scrie în celebra sa 
scrisoare, ce o aducem la «alt loc. 
că la caz că instituțiunea arma
tei s'ar transformă pe baze na
ționale fiecare Croat ar reclamă 
necondiționat afirmarea 1 i m b e i 
croate în părțile croate ale arma
tei și că Croații numai în acel 
caz ar fi gata să sprijineascâ po
stulatul transformării armatei pe 
baze naționale, dacă li-se vor da 
garanții suficiente că limba 
croată se va afirmă pe de
plin în acea parte a armatei.

Vorbă limpede și curată, care 
nu mai admite întortochieri. Impor
tanța acestei declarațiuni crește în 
dimensiuni prin faptul, că Tomassich 
este șeful celui mai moderat 
partid croat, care stăpânește în 
Croația dela transacție încoace și 
care de atunci încoace a fost necon
tenit bănuit cu prea mare m agh ia ro
tii ism tocmai în sarcina interese
lor naționale și autonome ale Croa
ției.

Ii credem pe cuvânt dlui To
massich când ne spune că ceea-ce 
a zis e sfântul adevăr și că cine 
spune altceva respândește tenden
țios neadevăruri, li credem pe cu
vânt, când ne spune că în privința 
acestui postulat sunt toți Croații 
uua Și e firesc să fie așă. Dacă 
sunt juste postulatele naționale ma
ghiare, sunt juste și postulatele na
ționale croate, căci ceea-ce este 
firesc la un popor în privința con
servării și desvoltării naționale este 
firesc și la celălalt popor Principiul 
național, ca produsul natural al 
ideilor democratice, nu cunoaște 
națiuni privilegiate și desmoștenite 

""foita TdrapeluluFT

fPetrea Străinul
— Novelă —

De Mihail Sadoveanu. 
(8)

De întâmplarea aceasta, de vor
bele schimbate, de ceea-ce s’a petrecut 
mai târziu, Petrea își aduce aminte 
ca de niște întâmplări cari s’au petre
cut eri. Multă vreme pierdute, învă
luite în ceața trecutului, au răsărit 
deodată ca o lumină sângeroasă. în 
noaptea aceasta, Petrea a coborît cea 
din urmă treaptă spre pierzanie.

Au eșit afară târziu, — trei um
bre negre. Vântul și pâclele toamnei 
i-au învăluit. Nori grei, plumburii, căp- 
tușiau pretutindeni bolta ; vântul se 
svârliă ca din genuni, vâjâind, cu va
luri mari de umezeală.

Pășiau tăcuți prin dosuri, pe stră
zile înguste ale portului. într’o înfun
dătură strâmtă licăriă o stea. Umbra 

în privința îndreptățirii postu
latelor naționale de conservare și 
desvoltare.

Dacă noi. popoarele nemaghiare, 
nu am fi cu totul scoase din ca
drele vieții constituționale și dacă 
și cuvântul nostru ar ponderă — 
cum ar trebui să fie — cel puțin 
ca cuvântul Croaților în actuala 
criză, negreșit că nici noi n'am 
putea observă altă atitudine corectă 
decât cea enunțiată de Tomassich 
în scrisoarea sa cătră «Bud. Hirl.»

Nu numai Croații, ci și noi tre- 
bue să considerăm limba și drep
turile ei ca cea mai mare garantă 
a existenței noastre naționale și ca 
prima condiție a posibilității des
voltării noastre pe baze naționale.

Și tot aceeași poziție trebue să 
o iee în mod firesc în cazul trans
formării armatei pe baze naționale 
și cele 9 națiuni austriene, a căror 
egală îndreptățire este în mod efi
cace asigurată prin articolul XIX 
al coustituțiunei austriene.

Cată deci de ce este de așa 
mare importanță reforma armatei 
în spirit național, scoasă la iveală 
și pusă în planul prim prin postu
latele coaliției opoziționale dela 
noi! Eatâ deci de ce se impune cu 
atâta forță întrebarea, că pentru 
existența Monarhiei ce este mai 
bine: organizarea unitară de pană 
acum a armatei ori transformarea 
acestei organizări iii direcție națio- 
ualâ, din ce ar rezultă dejă în pri
mul stadiu al transformării un com
plex de cel puțin 10 corpuri națio
nale diferite, ceeace fără doar și 
poate ar însemnă începutul unui 
mare proces de descompunere na
țională a unității armatei.

Coaliția opozițională își imagi
nează desfacerea armatei comune 
în două unități naționale. în cea 
germană și cea maghiară.
cea mai subțire, a Boerului, se des
prinse de celelalte două și înnaintă 
spre lumină. Peste puțin se întoarse. 
Șopti:

^Grecul e tot acolo... Mai sunt doi 
jucători îndârjiți... O să-i stoarcă șl pe 
aceia. Are pe masă, înaintea lui, un 
moviloiu ia așă de mare de aur, ar
gint și hârtii !».

Tăcură și se lipiră de zid. Tremu
rau de încordare. Fiori grei de căl
dură le alergau prin tot trupul și se 
opriau la inimă. Stătură mult așă. 
Valuri de vânt în două cu pâclă tre
ceam

în sfârșit, două umbre îndoite de 
mijloc trecură; eșiră deodată într’o 
roată roșie de lumină, apoi se scufun
dară în întunerec.

«Felinarul cela ne’ncurcă!», șopti 
Boerul. Se strecură pană la stâlp, se 
agăță de el și deschise portița. O undă 
de vânt se înfundă și stinse lumina. 
«Așă... treaba merge strună!». Petrea 
își aduce aminte de toate vorbele.

Trecu iar un răstimp; apoi o 
șoaptă înnăbușită trecu ca un fior de 
spaimă: «Iată-1!».

Grecul veniâ încet, cu capu’nfun- 
dat în gulerul mare al măntălii. în 
mâna dreaptă ținea o geantă.51 *) 5i) La Târgu-Ocna în Moldova e un mare

penitenciar pentru criminalii condamnați la
muncă silnică în ocnele de sare.51) geantă — cofăr mai mic, tașcă.

Față de observarea, că această 
desfacere ar avea de efect desfa
cerea armatei austriene în 9 uni
tăți naționale, au răspuns șefii co- 
alițiunei, că «quod licet Jovi non 
licet bovi», că ceeace pot reclamă 
Maghiarii cari au drept public 
propriu nu pot reclamă națiunile 
austriene. cari nu au dreptul lor 
public propriu. Nici chiar Cehii și 
Polonii nu pot reclamă ce le com
pete Maghiarilor! Par’că postula
tele naționale rezultă din drep
tul public și nu din principiul 
național, care este în mod firesc 
egal pentru toate popoarele!

Ei. dar acum vin Croații cu 
postulatul lor propriu național — 
pe care și-l-au clauzulat dejă în 
celebra comisie de 9 — și față de 
declarațiuuea lui Tomassich tace 
toată presa șovinistă. Nu cutează 
să contrazică lui Tomassich, ca să 
uu se strice cu Croații, ceeace ar 
aduce cu sine complicațiuni imense 
în actuala criză, dar nici uu cu
tează să aprobe cele zise de To
massich, căci atât drept — chiar 
și din punctul de vedere al drep
tului public — ca Croații au toate 
popoarele austriene, căci toate ace
ste sunt investite în țerișoarele lor 
autonome cu drepturi naționale pe 
toate terenele vieții publice.

Și Croații, ca și popoarele aus
triene, nu reclamă transformarea 
armatei în spirit național, dar re
clamă că pentru cazul că s’ar 
transformă armata pe baze națio
nale să se afirme pe deplin limba 
lor națională în acele părți ale 
armatei, cari se îutregesc de pe 
teritoriile lor naționale! Ba mai 
declară, că numai în acel caz ar 
putea sprijini o asemenea reformă, 
dacă li-se dau garanțe suficiente 
în privința validitării limbei națio
nale!

Cu cât se apropia, cu atât cei trei 
tremurau mai tare. Petrea vedea roș 
innaintea ochilor, răsuflarea i-se tăiase.

în sfârșit! Par’că a repezit de pe 
piept un bolovan care-1 înnăbușiâ.

S’au prăvălit tustrei asupra Gre
cului. Nenorocitul ridică brațul stâng 
și-și acoperi fața; în aceiași clipă vol 
să răcnească; se lăsă moale din ge
nunchi...

Ca un maiu îi căzu pnmnul lui 
Petrea în creștet, apoi brațe încordate 
îi cuprinseră gâtul. în mijlocul uliței 
strâmte, în noroiu, prin ceață, cele 
patru umbre începură a se zbate cu 
furie. Un răcnet sfâșietor, sălbatec, 
scurt, izbucni deodată ; — apoi vântul 
trecu gemând jalnic prin ulicioară, cu 
învăluiri de pâcle.

După noaptea aceasta, amintirile 
se întunecă iar, pănă ce răsar fioroase 
cele patru ziduri mari ale închisorii 
din Târgu-Ocna “) și bolțile răsună
toare ale ocnelor de sare.

Douăzeci de ani de muncă silnică! 
douăzeci de ani! douăzeci de veacuri, 
încep clipe aspre și chinuite. Douăzeci 
de ani: noapte cumplită de dureri, în

Și în situația aceasta critică 
sună ca o ironie tristă vorbele lui 
Fejervâry adresate deunăzi șefi
lor coaliției, în care îi îndeamnă 
să se mulțumească deocamdată cu 
limba maghiară de regiment în 
toată țeara, căci aceasta «este cel 
mai bun mijloc de maghiari
zare, căci limba maghiară ca 
limbă ex c 1 u zi vă de regiment 
trebue să aibă negreșit ca urmare, 
că soldații se deprind în decursul 
stagiunei de serviț în așă măsură 
cu limba maghiară, încât ieșind din 
legăturile armatei și înapoindu-se 
la ocupațiunea lor vor uză și 
mai departe de limba ma
ghiară!»

Enunțiațiunea aceasta a luiFe
jervâry, adusă de organele semi- 
oficioase și nedesmințită până acum, 
ne arată mai bine, că ministrul 
chemat a apără unitatea armatei 
pe ce teren pieziș a apucat!

Aceasta nu înseamnă numai 
descompunerea armatei, ci directa 
ei denaturare! Tocmai cum pro
pune Fejervâry maghiarizarea po- 
pulațiunei polinaționale a Ungariei 
prin armată, va cere și Galiția po- 
lonizarea Rutenilor prin armată, 
Tirolul germanizarea Italienilor, 
Boemia cehizarea Germanilor etc. 
și turnul babilonic — pe care cei 
din vechime nu l-au putut con
strui din cauza amestecării limbi
lor — va fi prestațiunea de glorie 
a armatei comune austro-ungare.

E greu pănă se pornește un 
proces de diferențiare, pornit însă 
odată nu mai cunoaște alte legi 
afară de legea in ei'ți ei. Și unde 
duce aceasta nu este greu de 
ghicit !

-- ------------ -------------------- —-----  

care chinurile au curs picătură cu pi
cătură în sufletul lui, l-au pătruns, l-au 
limpezit, l-au zdrobit și l-au dus mai 
amărît decât totdeauna într’un pustiu 
care se chiamă pocăința.

Mutre53) ciudate l-au înconjurat 
din ziua întâia. Capete tunse, figuri 
rase, ochi scânteetori, în cari dormiâ 
noaptea cu spaimele ei. Mulțimea aceea 
de ocnași54) l-a înghițit deodată, ca o 
vâltoare.

Castelul stă pitit sub munți, la 
marginea orășelului. între cele patru 
ziduri, poporul desmoșteniților se mișcă 
greoiu în soarele de vară; dar razele 
calde nu mai pot duce lumină în întu- 
nerecul sufletelor. Ici, câțiva condam
nați lucrează: sunt meseriași. Dincolo, 
câțiva bătrâni se încălzesc la soare, 
cu capetele în piept, ca niște animale 
obosite; pe fețele lor tăbăcite5S) negre, 
a adormit șl bucuria și suferința ; ni
mic nu-i mai mișcă. Mai departe, un 
foc arde sub un ceaun.56) Câțiva mai 
tineri fac mâncare, vorbind.

53) mutră — față.
5 I) ocnaș — criminal condamnat la muncă 

silnică în ocnele de sare.
55) tăbăcit ~ argăsit.
56) ceaun — căldare de fiert.



Alianța ceho- maghiară In lumină 
nouă. De când a umblat Klofac pe 
la Pesta și s’a îmbiat dl Polonyi 
celor din Praga, a devenit ideea unei 
alianțe politice între Maghiari 
și Cehi (cari luptă pentru restabili
rea regatului boem independent) un 
moment foarte plăcut în calculele șovi- 
niste. Acum a căzut deodată o vorbă 
a șefului ceh tinăr Kramarz, care 
în ciuda caniculelor va avea efectul 
unui duș rece. Anume Kramarz a zis 
«să se împlinească numai postulatele 
poporului ceh și apoi nu va fi lucru 
mare, ca Boemia cu ajutorul comitate
lor din nordul Ungariei să aducă la 
rezon șovinismul maghiar». NB. cele 
patru comitate din nordul Ungariei: 
Trencin, Lipto, Turocz și Ărva sunt 
aproape curat slovace și stau în pri
vința culturală (grație excluzivismului 
șovinist) mai aproape de Praga și de 
Kiev decât de Budapesta! Vorba lui 
Kramarz a speriat rău pe cei dela 
«Bud. Hirlap», cari spun acum că 
după rezolvarea crizei (?!) e 
prima datorie, ca Maghiarii pe lângă 
Ardeal să salveze șî Ungaria de nord ! 
Hm, apoi cum stăm cu mult bucinata 
alianță ceho-maghiară ?! Dl Polonyi, 
aprodul lui Apponyi, are cuvântul!

Maghiarizarea cu ajutorul armatei, 
în consfătuirile ce Ie-a avut Fejăr- 
vâry cu șefii coaliției opoziționale a 
spus, că Maj. Sa nu ofere limba de 
comandă maghiară, dar a oferit și 
ofere o mulțime de concesiuni, cari 
contribue mult mai mult la maghiari
zarea armatei de pe teritoriul Ungariei, 
decât limba maghiară de comandă, 
între aceste se află în prima linie 
limba de corespondență. Tru
pele și instituțiunile militare de pe te
ritoriul Ungariei vor coresponda în 
limba maghiară cu oficiile civile ale 
țerii și vor primi toate actele redactate 
în limba maghiară și vor rezolvă în 
limba maghiară aceste acte; ba chiar 
șl trupele și instituțiunile militare afară 
din Ungaria au să primească acte ma
ghiare și să le rezolve în limba ma
ghiară. A doua concesiune importantă 
e limba de regiment. La stabili
rea limbei de regiment nu va mai 
fi decizătoare limba materna a 
soldaților, ei cunoașterea limbei 
maghiare. Această dispoziție faee po
sibil, ca limba de regiment să fie ex
cluziv limba maghiară, pentrucă dacă 
se va execută energic instrucția 
obligatorică a limbei maghia
re înșcoalelepoporale (conform 
art. de lege 18 ex 1879) nu vei mai 
găsi între recruții înrolați nici 20*,, 
cari să nu știe așa de bine ungurește, 
încât instrucția și educația militară să 
o poată primi în limba maghiară. Prin 
aceasta va ajunge caracterul na
țional al armatei de pe teritoriul 
Ungariei la expresie cu mult mai preg
nantă, decât prin limba de comandă, 
care constă la infanterie numai din 78 
cuvinte și care la exerciții mari și în

Petrea umblă printre ei. Se oprește 
la aceștia mai tineri; intră în vorbă. 
Un țigan voinic, stricat de vărsat, îl 
întâmpină râzând:

«Ce vânt te-a adus printre noi, lo- 
gofete ?*.

Petrea se așează oftând lângă ei; 
ar vrea să zimbeascâ, să se arate tare, 
dar nu poate.

«Ce să mă aducă?... păcate!...
— Păcate? rânjește Țiganul; ba 

prostia te-a adus! Ce-ai făcut ?
— Am omorît, frate !
— Ai omorît? Asta se întâmplă 

des, nu trebue să te scârbești așâ de 
tare! Zi mai bine că ai vrut să te îm
bogățești, și n’ai avut parte logofete!»

Ceilalți doi, tovarășii țiganului, se 
uită cu luare-aminte la el; îl cerce
tează; Petrea se simte stânjenit5’) sub 
privirile lor ascuțite.

«Am omorît, zise el cu greutate, 
am fost trei, am pândit pe un Grec, 
care aduceâ o geantă de bani și l-am 
gâtuit!

— Cine l-a gâtuit?
— Eu. Ceilalți doi m’au ajutat, dar 

au dat toată vina pe mine; eu trag 
păcatul tuturor; ei au scăpat cu mai 
puțin.

— Așâ sunt unii oameni în lumea
”) stângenire: a împedecă la lucru. 

caz de răsboiu nici nu se folosește, ci 
e înlocuită prin signale. în fine prin 
limba maghiară de regiment, de in
strucție și educație militară se ofere 
posibilitatea, ca să dispară în viitor 
lipsa dominantă a ofițerilor maghiari 
în armata comună. Prin limba de re
giment excluziv maghiară 3000 ofițeri 
ne ungureni dela trupele un
gare ale armatei comune vor 
trebui în decurs de 3 ani să 
învețe ungurește. Limba de re
giment este deci cel mai bun mij
loc pentru maghiarizare, deoparte 
pentrucă — devenind limba de regiment 
excluziv maghiară — soldații se vor 
deprinde în timpul serviciului militar 
așâ de mult și de bine cu limba ma
ghiară, încât șl mai târziu, în viața 
civilă, se vor folosi în măsură mare de
ea, de altă parte pentrucă ofițerii 
străini dela regimentele ungare vor fi 
siliți să-și însușească limba maghiară. 
— Așâ comentează ziarele semioficiale 
concesiunile oferite de Maj. Sa șovini- 
știlor prin rostul premierului Fejervâry.

Croații și limba de comandă.
Marele ziar budapestan «Budapesti 

Hirlap», care apucat de vârtejul șovi
nist începe să vâneze după cai verzi 
pe păreți, a publicat o serie de scrisori 
din Croația, în care comunică publicului 
seu cetitor că șî în Croația începe po- 
pulațiunea să se însuflețească în mă
sură tot mai mare pentru... limba ma
ghiară de comandă și că ceata celora 
ce se îmbie de «slugi» Vienei scade 
mereu. Scrisorile aveau de scop a dis
credita actualul partid național croat 
dela putere.

Ccmunicatele aceste au îndem
nat pe șeful partidului guvernamental 
(— național) croat, Dr. Nicolae Tomas- 
sich, fost ministru croat în cabinetul 
Hedervăry, să adreseze ziarului din 
chestiune următoarea scrisoare:

Ozalj, 1 Iulie 1905.
Die Redactor,

Amicus Plato, magis amica veritas.
Politiciani egoiști dincoace și din

colo de Drava încearcă necontenit a 
exploatâ actuala criză a Ungariei, ca 
seducând opinia publică să mâne apa 
pe moara lor. Astfel răspândesc știri 
alarmante din Litoral și nu e vorba de 
alta, decât că partidul național domi
nant din Croația-SIavonia, care de 
decenii a urmat politica apropierii și 
transigării maghiaro-croate, a intrat 
acum deodată —la îndemnul lui He
dervăry — slugă la 1 ierta.

Dacă nam trăi zile așâ serioase, ar 
trezi procedeul acesta numai zimbet, 
căci cum ar fi cu putință a dirigiâ deo
dată în mod nevăzut un mare și pu
ternic partid în tabăra trădătorilor de 
patrie! ? Ce scop ar puteă avea o ase- 
asta: mișei! zice cu convingere unul 
din tovarășii țiganului.

— Așâ... murmură oftând Petrea; 
și m’au dat pe douăzeci de ani...

— A da Dumnezeu și-i scăpa! 
zice iar tovarășul țiganului; scapă 
omul și de-aici.

— Și de unde aduceâ Grecul banii? 
întrebă Țiganul.

— Dela joc de cărți. Ținea o casă 
de joc, într’o mahala din Galați.

— Bani de haram!58) Să știi că 
n’ai păcat, frate; aceia nu erau banii 
lui; erau bani răpiți pe nedrept.

— Dar l-am omorît, frate! mur
mură Petrea.

— L-ai omorît... Ei și? Șî pe un 
câne îl omoară oricine și nu ia nici o 
pedeapsă. Crezi că este vre-o dreptate 
pe lumea asta ? Las’ c’om mai vorbi 
noi. Ni-i istorisi cum a fost. — Hai și 
îmbucă ceva de ici. N’ai avut noroc, 
frate. Se cunoaște că ai fost om de 
ispravă, dar ai avut tovarăși niște li
chele. 59) Cu noi ai să te împaci, n’ai 
grijă !».

_______ (Va urmă).
58) haram — hoție, câștig afurisit.
59) lichea ~ secătură de om, om de nimic, 

părăsit.

menea atitudine? Ce folos?! De ce pu
tere magică ar trebui să dispună acest 
batjocorit și calomniat conte Hedervăry, 
ca deodată să reușească a face cu par
tidul guvernamental un asemenea salto 
mortale în Croația... care — tot după 
acele isvoare —• îl urește din cale afară ? !

Asemenea aserțiuni nu se pot luă 
serios în critică. Dar viclenia residă în 
momentul, că voesc a respândl în Un
garia credința, că ar fi cu putință 
a introduce în Croația și Sla
vonia la armată limba ma
ghiară de comandă, cu toate că în 
virtutea transacției maghiaro-croate este 
limba croată singura limbă oficială 
în Croația și Slavonia. Ei vreau să 
facă opinia publică maghiară a crede, 
că introducerea limbei maghiare în păr
țile croate ale armatei s’ar puteâ face 
fără emoții mai mari, dar bine 
înțeles sub o condiție, anume dacă vor 
luâ puterea din mâna partidului națio
nal dominant. Aserțiunea aceasta este 
culmea vicleniei.

Din contră, este adevărul cel 
mai sfânt că toate păturile Croației 
consideră ca cea mai m a r e g a r a n ț ă 
a existenței și ca prima condi
ție a desvoltării naționale: 
limba ! Dacă ar aveâ deci să se trans
forme instituțiunea armatei pe baze na
ționale, toți Croații acestei patrii 
ar reclamă necondiționat, ca în Croa
ția și Slavonia să se validiteze 
limba croată!

La urgentarea acestei transformări 
numai în acel caz pot cooperâ Croații, 
dacă li-se garantează, că la even
tuala transformare se va validitâ pe 
deplin limba croată.

Acest adevăr trebue să-l cu
noască pe deplin opinia publică 
maghiară, căci este adevărat! Cine 
susține contrariul, seduce tendențios 
națiunea, lucrează cu minciuni în pa
guba Maghiarilor și Croaților, căci în
șelătoria aceasta nu este bază aptă 
pentru o politică trează.

Dar zilele trecute s’a întâmplat aici 
un lucru șî mai emoționant șî mai in
credibil. Organul sârbesc «Zastava» din 
Neoplanta scrie, că Alexandru P â p a y, 
membru dirigent al partidului kossu- 
thist din Zombor, a invitat conducă
torii partidelor sârbești liberal și radical 
să rupă comitatele slavone dela Croa
ția și să le alăture la Ungaria. Față 
de o asemenea apariție întreb eu, că 
poate-se așteptă ca încrederea Croaților 
față de Maghiari să se întărească, dacă 
vin din tabăra celui mai maghiar 
partid astfel de voci într’adevăr fră
țești?! Croații așteaptă cu tot dreptul, 
că conducătorii partidului kossuthist nu 
vor ignoră cazul și — dacă se va ade
veri știrea — vor desavuă procedeul 
colegului lor din Zombor.

Dr. Nicolae Tomassioh.

{Revoluția din {Rusia.
Fuga lui «Potemkin».

Vasul rusesc «Kniaz Potemkin», 
pe care se află matrozii revoltați, a 
mers dela Constanța îndărăt la Odessa 
și în depărtare de 30 kilometri dela 
Odessa a luat proviziuni și cărbuni.

Căpitanul unui vapor italian anunță, 
că «Potemkin » a luat drumul spre 
Batum.

Distrugătorul rus de torpiloare 
«Stremitelny» în goana sa după «Po
temkin» a sosit la Constanța, unde a 
stat însă numai o oră. Se s-vonește, 
că întreagă flota de pe Marea Neagră 
a pornit să caute pe «Potemkin».

La 5 Iulie n. «Potemkin» s’a oprit 
înaintea portului Cetatea Albă 
(Akerman, în Basarabia). Torpilorul, 
care însoțiâ pe «Potemkin», a ce
rut alimente și cărbuni. La porunca 
autorităților populațiunea n’a voit să 
dea nimic matrozilor revoltați. Atunci 
torpilorul a împușcat de două 
ori asupra orașului și locuitorii 
au fost astfel siliți să ducă pe bor
dul năiei cărbuni și alimente.

Dela Akerman «Potemkin» s’a dus 
la Feodosia, unde a cerut alimente, 
cărbuni și un medic. A provocat pe au
torități, ca să ia răspunderea, că «Po
temkin» va puteâ petrece în siguranță 

24 ore acolo. Consiliul comunal, la 
amenințarea că orașul va fi bombardat, 
a dat matrozilor cărbunii și alimentele 
cerute, precum șî un medic.

Revolta marinarilor din Libau.

în portul de răsboiu Libau al Ru
siei a isbucnit revolta matrozilor mai 
întâiu pe vasul Alexandru III»; ma
trozii s’au plâns pentru mâncare rea. 
Căpitanul le-a răspuns: «Carnea nu-i 
stricată, ci voi sunteți stricați . Atunci 
s’a început revolta. Căpitanul fu legat 
și matrozii au pus ofițerilor scălușe la 
gură, apoi au început să jefuească și 
devasteze casarmele. Totul au demolat. 
Din casarme n’au rămas decât pâreții 
goi. Au jefuit șî arsenalul. Un ofițer. 
6-8 oameni au fost uciși, 30 au fost 
răniți. Din arsenal au jefuit matrozii 
revoltați mulțime mare de arme și pe
ste 50000 patroane. Revolta s’a încins 
șî pe celelalte năi din port.

Revoltă pe năile rusești de comerciu.

Vaporul român «Carol» a sosit 
Mercuri la Constanța. Matrozii lui po
vestesc, că echipagiul tuturor năilor 
rusești de comerciu, ce au sosit dela 
Alexandria la Constantinopol, se află 
în plină revoltă.

în timpul ultim s’au revoltat ma
trozii de pe naia de transport de per
soane I z m a i 1 a.

Matrozii de pe naia rusească «î m- 
părâtul Nicolae», ce se află acum 
la Constantinopol, încă s’au revoltat 
și astfel naia n’a putut plecă la Ale
xandria. Matrozii revoltați voesc să 
meargă la Odessa, ca să se alăture 
vasului resvrătit «Potemkin».

Revoluția în armată.

Regimentele staționate în Kovno 
au denegat serviciul. Asemenea 
șî regimentele din E i d u n e n și Vi r- 
b a 1 e n.

Ziarului «Echo de Paris» i-se 
anunță din izvor sigur, că rezerviștii 
din guvernamentele Petersburg, Mose- 
va și Kiev au denegat serviciul 
și dezertează în masse mari.

Fioroasele măceluri dela Odessa.

Corespondentul marelui ziar englez 
«Standard» află din izvor sigur, că 
groaznicele măceluri dela Odessa 
au fost plănuite și executate de 
poliția din Petersburg, ca prin acest 
mijloc barbar să suprime revoluția din 
Rusia de Sud.

De mai multe luni au venit la 
Odessa 150 agenți polițiali și îmbră- 
cându-se în toate felurile de vestminte, 
dar mai ales în costum de muncitori, 
au trăit și au lucrat alăturea cu mun
citorii adevărați din fabrici și au cer
cetat toate locurile secrete de întâlnire’ 
ale revoluționarilor. Ei au învățat 
toate secretele și au descoperit tot 
planul de acțiune al propagandei re
voluționare.

Despre sosirea vasului resvrătit 
«Kniaz Potemkin» au știut de mult 
acești spioni ai poliției, dar nu ai po
liției locale, ci ai poliției din Peters
burg, și au organizat și executat la 
timp planul diavolesc. Când au înce
put turburările și aprinderile, nu s’a 
făcut nici o încercare de rezistență. 
Imediat după aceea însă soldații au 
închis stradele și au așezat tunurile 
în poziție de atac.

Mulți martori oculari spun, că. 
7000 oameni au fost uciși în. 
noaptea fioroasă de sânge. Nu-i mirare, 
că numărul morților a fost de 
trei ori mai m are ca a 1 răniți- 
lor, căci toate eșirile au fost închise. 
200 oameni s’au aruncat în port și 
apoi cadavrele lor au fost pescuite cu 
cârlige. Mii de cadavre au fost încă 
înainte de revărsatul zorilor aruncate 
în ruinele arzânde și au devenit scrum 
și cenușe. Astfel % părți a cadavrelor 
s’a perdut cu totul, prefâcându-se in 
cenușe, și numai la parte din cada
vre se mai poate află urma.

Nimenea nu mai stă la îndoială, 
că va urmă și un epilog îngrozitor, 
și atunci groaznică va fi răsbunarea 
poporului.

Pedepsirea revoluționarilor.

Tribunalul marțial din Odessa în 
decurs de 24 ore a pedepsit 160 



insurgenți la moarte. Toți cei 160 
pedepsiți au fost imediat împușcați.

Negustorul Halperin, la care 
s’au aflat 2 bombe, a fost condamnat 
la moarte.

<■ Rusia mulțâmește României.

Ministrul rusesc de externe contele 
Lamsdorf a exprimat ministrului 
român la Petersburg, Rosetti-So- 
1 e s c u, cea mai vie mulțămită din partea 
Țarului pentru ținuta energică și corectă 
a României față de matrozii resvrătiți 
ai vasului de răsboiu «Potemkin-.

Starea sămănăturilor în Ungaria 
la 1 Italie n.

Conform raportului oficial din 1 
Iulie al ministeriului de agricultură 
recolta aproximativă a grâului e 
prețuită la 42 milioane măji metrice, a 
se cărei la 13’75 mii. m. m., a 
orzului la 1275 mil. m. m., a ovă- 
sului la 11’75 mii. m. m.

Grâu e sămănat pe 63 milioane 
jughere catastrale, fiecare jugher ca- 
tastral produce cam 7 măji metrice, 
deci laolaltă 42 milioane m. m. (în 
anul trecut numai 37’3 mii. m. m.)

Secară e sămănată pe 1’98 mili
oane jughere catastrale, un jugher 
produce cam 7 m. m., laolaltă 13’75 
milioane m. m. (în anul trecut numai 
11’89 mii. m. m.)

Orz e sămănat pe 1’82 mii. jughere 
catastrale, un jugher produce cam 7 
in. m., laolaltă 12’75 milioane m. m. 
(în anul trecut numai 10 87 milioane 
m. m.)

O v ă s e sămănat pe 179 milioane 
jughere catastrale, producția totală e 
cam de 117»—12 milioane m. m. (în 
anul trecut numai 9T1 milioane măji 
metrice).

S’au ivit în timpul ultim plângeri 
pentru căldura mare și uscăciunea, 
ivite spontan, cari au avut influință 
rea în multe părți ale țerii. în multe 
părți grâul a fost atacat de tăciune și 
rugină.

Probabil recolta grâului va 
aduce multe grăunțe mici și negre, 
prin ce grâul excelent se va reduce în 
multe părți la mijlociu.

Secara s’a copt mai favorabil și 
mai mulțămitor decât grâul. Ea ofere 
șl paie frumoase și spice pline, ear ca
litatea va corespunde pe deplin aștep
tărilor.

Recolta orzului de earnă e 
aprope terminată. Recolta e mijlocie. 
Orzul de vară încă a suferit mult prin 
aceea, că s’a copt prea iute.

O v ă s u 1 e în stare bună, mulțâ- 
mitoare, dar e teamă că îi va strică 
mult în privința calității căldura tro
picală.

Cucuruzul e în plină creștere în 
urma ploilor abundante și promite re
coltă bogată.

Cartofii se desvoltă bine în urma 
ploilor abundante și promite asemenea 
recoltă bogată.

Hem ei u 1 prosperă bine. Cânepa 
și inul au suferit mult din cauza vre- 
mei uscate și ploile, ce au căzut mai 
târziu, n’au ameliorat pretutindenea 
lipsele. Napii de zăhar și de nutreț 
se află în stare bună.

Informatiuni.
9

Hymen. Dl Ioan Baptist Boiu, 
oficial conzistorial în Sibiiu, și domni
șoara Victoria E. Doctor din Haș- 
falău își vor serba Duminecă la 316 
Iulie orele 4 d. m. cununia lor în 
biserica gr. or. din Hașfalău. Felicită
rile noastre!

Două burse pentru teatru. Comitetul 
societății pentru fond de teatru român 
dă pentru anul școlar 1905/6 2 (două) 
stipendii de câte 1200 cor. pentru 
tiiueri, cari doresc a se cualificâ pentru 
cariera de actori dramatici. Un 
stipendiu e destinat pentru un tinăr cu 
aptitudini pentru dramă și tragedie și 
al doilea pentru un tinăr cu talent de 
comic. In scopul de a se constată ta
lentul celor ce doresc a primi bursele, 
se cere, ca concurenții să se prezinte 
la un concurs p u b 1 i c, cu ocaziunea 

adunării generale a societății, care se 
va țineâ în Sibiiu, în șirul festivităților 
Asociațiunei. La această ocaziune con
curenții la stipendiul prim vor avea să 
declameze vre-o poezie, ori să repre- 
zenteze vre-o pârtie din un autor dra
matic, iar concurenții la stipendiul al 
2-lea vor avea să declameze poezii 
comice, ori să reprezenteze vre-un mo
nolog de Alecsandri, ori altceva din 
autori de comedii. în baza probelor 
prestate celor 2 concurenți mai buni 
li-se vor vota bursele și li-se vor retri- 
buî șl spesele de călătorie cu câte 50 
cor. Cei ce vor obținea stipendiile vor 
avea a se conformă tuturor condițiilor 
normate în «Planul de acțiune» al so
cietății, ce se vor comunică, la cerere, 
prin secretarul societății; în special 
vor fi obligați, după absolvarea studii
lor, ca funcționari ai societății a or
ganiză și instruâ trupele de 
diletanți români din patrie, ju
când împreună cu ei teatru, pănă atunci, 
pănă când comitetul va află de bine a-i 
aplică la această misiune. Doritorii de 
a reflectă la aceste stipendii sunt invi
tați a-și trimite cererile, însoțite de 
atestatele, ce au, la adresa secretarului 
societății, dlui Dr. Iosif Blaga în 
Tusnâdfilrdd (Csik megye), pănă la 
1/14 August a. c. Brașov, din ședința 
comitetului societății pentru fond de 
teatru român ținută la 1 Iulie st. n, 
1905. Iosif lulcan m. p. președinte, 
Dr. losif Blaga m. p. secretar.

Nouă tipografie românească. Ultimul 
număr al «Luceafărul»-ui aduce plăcuta 
veste, că în primele zile ale lunei cu
rente se va înființa la Budapesta nou 
institut românesc tipografic și de edi
tură, adecă se va înființa: «Tipo
grafia Luceafărul». Numărul vii
tor al revistei «Luceafărul» va apare 
deja în tipografia ei proprie. Dorim 
succes.

t Elysee Redus, renumitul geograf 
francez, a murit Mercuri la Bruxelles 
în etate de 75 ani. Redus este auto
rul unui op monumental geografic, ca 
și care nu mai există și nu va mai 
există în curând. Acesta este: «Geo
grafia nouă universală, pământul și 
oamenii», la care a lucrat Redus 19 
ani. Opul acesta constă din 19 volume 
mari de ciite 1000 pagini și cuprinde 
toate 5 continentele.

Mandatul deputatului Dr. Teodor Mihălyi. 
Contra mandatului de deputat al lui 
Dr. Teodor Mihălyi, presidentul clu
bului naționalist din dietă, s'au dat la 
timpul seu excepțiuni pe motiv, că 
Mihălyi și-a câștigat mandatul prin 
tractație ca mâncare și beuturăși prin 
mituiri. Dieta a însărcinat pe comisia 
III cenzurătoare să examineze acest 
mandat. Comisia a trimis pe deputatul 
Bela E g r y la fața locului ca să facă 
cercetare. Egrv a terminat acum cer- 
cetaraa și despre aceasta a prezentat 
raport dietei. Toate actele acestei an
chete precum și darea de seamă des
pre cheltuelile anchetei vor C prezentate 
la toamnă dietei. Spre acoperirea chel- 
tuelilor petenții au depus 3000 coroane, 
din cari au mai rămas după anchetă 
142 cor. și 67 bani.

Om cu două inimi. în satul italian 
Barletta trăește un tinăr cu numele 
Maggio, care are 2 inimi, una în 
partea stângă, alta în partea dreaptă. 
El n’a știut, că are 2 inimi, pănă n'a 
ajuns la asentare, când medicul mili
tar a aflat senzaționalul adevăr. După 
ce și-a îndeplinit de minune serviciul 
militar, tinărul cu 2 inimi a cutrierat 
mai toată lumea și s’a lăsat să fie vi
zitat și examinat de medici, iar în 
timpul din urmă muzeul din Madrid 
i-a cumpărat, încă de pe acum, cada
vrul, cu suma de 75000 lire. Devenind 
astfel bogat, Maggio s’a însurat și tră
ește fără grije, iubindu-și cu 2 inimi 
nevasta.

Arătare criminală contra unui deputat. 
Farmacistul Attila Requini din Bu
dapesta a făcut arătare la poliție contra 
deputatului kossuthist Dr. Paul Nessi, 
pentru înșelătorie. Dr. Paul Nessi 
promisese farmacistului Requini că 
pentru suma de 30.000 coroane îi va 
câștiga dreptul să deschidă o farmacie 
nouă. Nessi spunea, că fostul ministru 
president Tisza i-a promis dreptul la o 
farmacie ca recunoștință pentru meritele 
ce și-le-a câștigat el (Nessi) pentru 

dezarmarea obstrucției din anul trecut 
în dietă. Prin aceste vorbe și promi
siuni Dr. Paul Nessi a căpătat dela 
Requini anticipație de 6000 coroane, 
din cari avea Nessi să dea 1000 cor. 
secretarului de stat Ioan Săndor. Tră- 
gănându-se mult afacerea, farmacistul 
Requini s’a dus la secretarul de stat 
loan Săndor și l-a întrebat despre 
afacere. Săndor i-a spus, că din tot 
lucrul nu e nimic adevărat. Requini s’a 
dus apoi la poliție și a făcut arătare 
contra lui Nessi și contra unui ovreu 
Avram Schwarz, cu eare Nessi în
cheiase contract ca să împartă împreună 
câștigul stors dela Requini. Schwarz a 
fost arestat, ear față de Nessi se va 
cere dela dietă suspendarea dreptului 
de imunitate spre a puteă fi tras în 
judecată. Contra lui Nessi s’au mai 
făcut șî alte arătări, tot pentru înșe
lăciune. Așa zice «Ujsăg».

în atenția doritorilor de a emigra. 
Stefan Potak din Banloc (comitatul 
Torontal) scrie din Arliston (America) 
cătră redactorul unui ziar german din 
Torontal: «On. die redactor! Am cetit 
în ziarul D-Voastră, că nu e bine să 
mergi la America, dar — durere — 
n’am ascultat și m’am dus la America 
să câștig bani. Acum îmi pare foarte 
rău că am venit la America. Aici omul 
e adevărat sclav, vită de jug, trebue 
să lucreze ca un bou și nu câștigă 
mai nimic. Mii de oameni sunt fără 
lucru, căci imigrarea crește în fiecare 
zi. Deci mă simt îndemnat să clarific 
pe compatrioții mei și-i rog să remână 
acasă și să nu-și vândă vaca și por
cul, pământul și altele, ca apoi să 
alerge în țeara aurului. Sunt sute de 
ungureni aici, cari bucuros s’ar re’n- 
toarce acasă, dar — durere — n’au 
mijloace, căci câștigul e mic și abiă-i 
ajunge pentru traiu și locuință. Vă 
rog încă odată, compatrioților, remâ- 
neți unde sunteți: la frații, rudeniile 
și amicii voștri și nu veniți la Ame
rica !»

Emigrarea în săptămâna trecută din Unga
ria la America a scăzut simțitor. Numai 
1608 ungureni au sosit la New-York, 
între cari surprinzător de mulți Cro- 
ați. Maghiari au emigrat 295, Slovaci 
734, Șvabi 110, Croați M3, Români, 
26. Dintre emigrații Români 6 s’au 
așezat în statul Pennsylvania, 14 în 
Ohio și 6 în New-Yersey.

Călduri tropicale. în zilele aceste 
căldura tropicală s’a susținut și a cau
zat multe nefericiri. La Florența 5 
oameni au murit de insolație. La 
Milano a bântuit o furtună cumplită, 
în urma căreia s’au dărimat 2 coșuri 
dela o fabrică și au ucis 5 oameni. La 
Polă în decursul unui marș lung 200 
soldați au căzut leșinați in șanțuri și 
ulterior 3 din ei au murit: însuși me
dicul regimentului, care a făcut marșul 
catastrofal, a căzut de pe cal leșinat 
și și-a frânt un picior. La G r u p p e 
«Germania) au căzut la pământ în de
cursul exercițiului 25 soldați, dintre 
cari 1 a murit de insolație, ear 2 au 
inebunit. în Ungaria pretutindenea 
au fost călduri insuportabile. în multe 
locuri temperatura s’a urcat pănă la 
38 grade în umbră.

Fundațiune de 3 milioane. Moștenitorii 
reposatului milionar Alfons Rothschild 
din Paris au făcut o fundațiune de 3 
milioane franci spre scopuri filantropice 
fără deosebire de confesiune. Funda- 
țiunea poartă numele Alfons Rotschild.

Chemarea sub drapel a rezerviștilor. 
Precum anunță <Pol. fîrt.» ședulele 
de chemare sub drapel a rezerviștilor 
suplinitori sunt deja pregătite la co- 
mandele de întregire a armatei. în 
comitatele, cari deneagă inmanuarea 
ședulelor de chemare sub drapel, vor 
fi trimise rezerviștilor ședulele prin 
postă. Afară de aceea va fi publicată 
șî în foaia oficială lista rezerviștilor 
convocați.

Petreceri de vară. Tinerimea română 
din Gherla și jur arangează la 16 Iu
lie st. n. 1905 petrecere de vară, al 
cărei venit curat e destinat pentru de
corarea bisericii gr.-cat. ce se va edi
fică din nou în Gherla.— La 12 Iulie n. 
arangează teologii români din comit. 
Solnoc-Dobâca și Bistrița-Năsăud pe
trecere de vară la Betlean, în favo
rul bisericei gr.-cat. de acolo.

Pistrui, sgrăbunțe, pete diformează 
fața și, afară de aceste, șî soarele șî 

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

BIBLIOGRAFIE.
Am primit-:

Băncile române din Transilvania și Ungaria 
(Nr. 2 din Biblioteca Băncilor române), 
de Constantin P o p p, funcționar la 
«Albina» în Sibiiu. Sibiiu 1905. Edi
tura «Revistei economice». Prețul 50 
bani.

Grădina otelului „Concordia"

Reuni unea română de cânt și 
muzică din Lugoj

arangează
sub conducerea d-lui dirigent I. Vldu

Marți la 22 1905

Concert popular
cu următorul

Program :
1. a) «Deșteptarea paserilor», cor pe 3

voci egale de I. Con co ne.
b) «Românașului îi place», cor mixt 

aranj. de T. Teodore seu.
2. a) «Stăncuța», cor mixt de D. G.

K i r i a c.
b) «Fără număr», cor mixt de E. 

C a n d el 1 a.

3. «Scenă din bătrâni», tablou cu coruri
externe de I. V i d u.

4. «Dorul Româncei», cor mixt și solo
de I. St. P a u 1 i a n.

5. -Eu mă duc codrul rămâne», cor mixt
de T. Teodorescu.

6. «Negruța»,cor mixt cu soli de I. V i d u.
7. -Stâng-drept!», cor mixt de D. Dimi-

triu-T. Teodorescu.
Prețul de intrare: 3 cor. de familie, 

1 cor. de persoană.
începutul la orele 9 seara.

După concert urmează DANS.

Cursul pieței lugoj.
a, x f a,

gr
eu

ta
te

a 1
co

ro
an

e 1

fi fi

Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc .... 85 14 —

Săeară prima calitate . 80 14 —
> de mijloc . 75 13 —

Orz prima calitate . 80 10 60
• de mijloc................................ 75 10 _

Ovăs prima calitate 45 14 80
> de mijloc .... 40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 20
» de mijloc .... 85 15 60
» nou................................ 10 _ _

Făină 0............................................. 75 27 20
» prima................................ 72 26 40
» albă................................ 70 25 40
» brună ....•• 68 25 —

Orez................................................ 1- 40 —
Gris ....... 80 32 —
Arpăcaș ...’.. 70 36 —
Mazăre........................................ 90 40 —
Linte................................................ 85 60 —
Fasole ........................................ 80 34 —
Mălaiu mărunt .... 70 — —
Cartofi........................................ — 9 —
Fân prima calitate .... — 4 —

» de mijloc .... — 3 50
Paie................................................ — 3 —
Stejar........................................ — 6 20
Cărbuni de peatră .... — 4 40

» de Petroșeni . — 4 —
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 68
Sămânță de chimin — 84
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin................................................ — 80 —
Spirt I.............................................. — 15 —

« II. . , , , , . — 14



Pagina 4. „DRAPELUL“

Cu începere dela 1-ma Iulie 
conducerea d-lui BP. ValePlU

st. v. a. c. va apărea în Lugoj sub 
Branisce, ca redactor responzabil

/
Nr. 72.-1905.

„BAN ATUL”
Foaie pentxix poporul român,

care va ieși odată la săptămână, Dumineca, în extenziune de 
8 pagini 4° mare.

Abonamentul pentru un exemplar trimis cu poșta pe trei
1 cor., pe 6 luni 2 cor., pe anul întreg 4 cor. 

Pentru România și străinătate 10 franci.
Un Nr. singuratic costă 2 cruceri = 4 fileri.

luni

W A W A V AV A W A VăVAV a megvelt iugatlan birtokâ-
" r ~ ~ ▼. ban az ârveres napjân lep es ennek hasz-

na es netâni fiiggo terme-e ez idotol fogva 
ot illeti.

7. Vevonek a veteli bizonyitvâny az 1881 
Ârveresi hirdetmeny. LX. t.-cz ÎOO §-a întezkedesrinek er-

. telmeben csak az esetben fog kiadni, ha
A facseti kir jarasbirosag mmt telek- arvere^ napjat61 szâaiitando 15 uapJ 

konyvi hatosag kozhirre teszi, hogy Dr. alatt azidezett t.-cz 187 §-a intezkedăs.inek 
Marcu Pompejus lugosi ugyved altal kep- megfelelo ntosjâniat nem tetetik. 
viselt Szenes Jozsef lugosi lakos vegrehaj- g A tulajdonjog bekebelezese a vetei- 
tatdnak Jorgovân Jon es Jeneseșzku kr £s kamatainak teljes lefîzetese utan fog 
(Enesescu) Todor botmesti lakos vegre vevo javâra hivatalboi elreudnltetni.
szenvedo elieni (igyeben 102 kor. toke ko- £ / 
veteles ennek 1904. evi februar ho> 12-ik ^tel^ “bărmefyikenek 
napjatol jaro 6% kamata, 42 kor. 90 nil. . ’ 
perkoltseg tovabba 83 kor 32 fill, toke, 6rdekeltek bârmelyikenek az 1881. LX t. 
ennek 1904 evi julius 10-tol jaro b /„ 185 §_a szerjnt vevo veszeiye es kolt-

segere banatpenzenek elvesztes* mellett uj 
ârveres fog elrendeltetni. 
Nr. 139 (1 — 1)

2228905. tkvi szâm.

9. Amennyiben vevo az ârveres fel- 
e a kituzott idoben 

eleget nem tenne, a megvett ingatlanra az

Redacția și Administrația Lugoj, Strada Timișorii Nr 7. 
Se caută colportori pentru orașe și comune mai mari ! 
Numeri de probă se trimit la cerere gratuit.

Red. (5—1).

r c±

an

1

•<

%)r. Constantin Jgnea,
medic univ., operator, etc.

și-a început praxa medicală în Lugoj.

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul“,

Piața Isabella. Nr. 121 (x 8).

ennek 1904 evi julius 10-tol jaro 6°/t ■ 
kamatai es 22 kor. 40 fill, eddigi s ezuttal s 
22 kor. megăllapitott ârveres kervenyezesi 
koltseg, ugy e hozzâ csatlakdzonak kimon- 
dott Reich Adolf C. 21. alatti 9 kor. 40 
fill, es jar. Reich Adolf C. 22. alatt 9 kor. 
40 fill. Reich Adolf C. 28. alatti 210 kor. 
52 fill, es jar. Dr. Dobo Jeno C. 30. alat.ti 
16 kor. 75 fill, es jar. Dr. Dobo Jeno 
C. 31. alatti 10 kor. 50 fiii, jârulekai, Dr. 
Popov ici Jănos C. 32. alatti 73 kor. es jar. 
Dr.Popovici J.C. 33a.33 kor. es jar. Dr Popo- 
vici Jânos C. 34. alatti 320 kor. s jar. 
Dr. Popovici Jânos G. 35. alatti 18 kor. 20 
fill, es jar. vegre Kristya Petrika C. 38. 
alatti 100 kor. es jârulekai irânti kovetele- 
senek behajtâsa vegetta vegrehajtâsiârverest 
elrendeli, s hogy ehhez kepest

1. a bottinesti 53. sz. tjkvben A. I. 
alatt foglalt Jorgovân Ion vegrehajtâst 
szenvedo tulajdonât kepezo 57. hrsz. 1000 
negyszogol kiterjedesii beltelek, s azon 
epu.lt 49 osszeirt sz. hâz, valamint a 223 
es 434 hrsz. osszesen 4 hold kiterjedesii 
ktilsoseg egyszerre es egyiittesen, 1142 
korona;

2. a bottinesti 185 sz. tjkvben foglalt 
A. I. 15. hrsz. alatt foglalt, Jeneseszku 
Todor vegrehajtâst szenvedo tulajdonât 
kepezo 1000 negyszogol kiterjedesii belte
lek es azon epiilt 13. osszeir. sz. hâz 162. kor.

3. a bottinesti 189. sz: tjkvben A. I.

îăvăvăvâvăvătăț

Cea mai bună și mai eftinâ apă 
de amestecat cu vin și sirup este

— apa minerală 
de Pauliș —

(Maros-Solymos)
Apa «Isvmrului M.-Solymos» (Apă 

minerală de Pauliș) este una iin primele 
din cauza gustului foarte plăcut, a marelui 
conținut ie acid carbonic liber și este ex
celentă ca apă de beut din cauza __ curățe
niei și se potrivește de minune în ame
stec cu vin și sirup. Acolo unde locuitorii 
sunt lipsiți de binefacerile apei sănătoase 
pe beut este „Isvorul M-Solymos" neprețuit 
și compoziția foarte fericită.

Budapesta, 3 Martie 1903.
Dr. Hankâ Vilmos, 

chemic practic
profesor de chemie la școala reală de 
stat din c. II al Budapestei, membru 

__ al Academiei maghiare.
Depozit Lugoj: Traian P. Răcz, băcănie. 
Direcția Deva: comitatul Hunedoara.
Nr. 138 (10-1).

B. DENES, vAKSU
Reprezentanță generala și magazin al 
fabncei imp. și reg. priv. de mașini și 
motori < urmașul lui Brauner <t Klasek 
Ing. E. Plewa»

2-20

I I >
pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

cor.

»

50 bani.
50 »
50 •
50 »
50 »
50 »
50 >
50 »
50 >
25 »

50 > • 
a se alâ- 

bucată.
Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul44 — Lugoj.
Red. (x—33).*

„DRAPEU L" se.iflă de van-

patentat

“Șf® ‘Jp’ probat și aprobat

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare și apel

1
1
1
1

pjtjle catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
rit cel mai favorabil, aprobat și eficace 

mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

rarobescu
se află de vențlare la ------------

REDACȚIA ,,DRAPELUL“
cu următoarele prețuri :

Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian..................
A cățiut o radă lină, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 
Frundă verde mărgărit, p. voce și pian 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . . 
Fata popii, p. voce și pian' 
Basme lășene, vals p. pian . . 
Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 
0 roză vestejită, p. voce și pian 
Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian

, i , 'i • > i comande prin postă este dealatt foglalt, 4|7 reszben vegrehajtâst szen-, tura 10 bani pentru costul postal de 
vedo Jeneseszku Todor, 3|7 reszben veg-: 
rehajtâs alatt nem âllo Petreszku Vaszilie ■ 
tulajdonât kepezo 242 es 257 hrsz. osszesen 
2 hold kiterjedesti kuisoseg es pedig a 
vegrehajtâs torv. 15 §-hoz kepest az egesz, 
172 korona mint megăllapitott kikiâltâsi 
ărban az

1905. evi jul. ho 20.-ăn d. e. 9 orakor
Bottinest kozseghâzanâl megtartando uyil- i 
vânosârveresen a kikiâltâsi âr<>n alai t- ‘ 
a legtubbet igerbnek eladatnak.

A venni szâudekozok reezeroi az ar- 
veres megkezdese elott a kikiâltâsi âr 
tizedreszenek megfelelo osszeg bânatpenzul j 
a kikuldott kezehez leteendo, vagy az 1881. • 
evi LX. t.-cz, 170 §-a ertelmeben a bâ- > 
uatpeuzuek a birosâgnâl eloleges elhelye- ' 
zeserol kiâllitott szabâlyszerti elismerveny | 
âtszo lgâl ta tan d c.

A vetelâr hârom reszletben es pedig ' 
az elso ârveres jogerore emelkedesetbj > 
szâmitando 30 nap, a mâsodikat 60 nap, , 
a hnrmadik 90 nap alatt az ârveres nap- i 
jâtol szâmitando 5°j0 kamattal egyiitt a i 
facseti m. kir. adohivatalba fizetendo.

Az egyidejuleg kibocsâjtott ârveresi > 
felteteleket a hivatalos orâk alatt ezen | 

'tkvi hatosâguâl es Bottinest kozseg elol-' 
jâro.'âgânâl megtekinthetok.

Az ârveres elrendelese a bottinesti , 
j 53, 185 es 189 sz. tjkvben feljegyzendo,' 
egyuttal a helyben megjeleno lapbau kbz- 1 
zeteendo.

Kir. jbsâg mint tlkvi hatosag. 
Facset, 1905. evi mâj. ho 2-ân.

Dr. Pănczel
kir. trvszeki albird.

)

I

recomandă
MOTORI de 2-100 HP.

de benzin, gaz, și aburi.
Locomobile de benzin de

HP, stabilimente de gaz absorbitor în 
orice mărime. Cheltuelile de uzină 2— 3 
bani pe HP și pe oră. Prețuri eftine. 
Solviri favorabile.

Catalogul prețurilor gratis -------
Se caută reprezentanți solizi în 

provincie. Nr. 66 (12 — 10)

Reclama Ârveresi feltetelek.

sauer

t9 Mijloc excelent și sigur

în cantități mici și mari

Institutul de cură naturala
BILZ

în Radebeul I. Drezda (Germania) 
Sanator de rangul prim.

Bolnavi, grăbiți și cântați sănătatea 
voastră în acest institut condus de medici 
ai metodului natural de cură (Dr. med.), 
negreșit că veți găsi în curând și sigur 
mult dorita-vă sănătate.

Cereți marele și bogat ilustratul pro
spect, care conține și multe dări de seamă 
despre cure făcute,

-----gratuit și franco------
dela Reprezentantul general :

Stiuuall Wien Vili3.

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

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-kdrut 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
Preliminare de spese H 
si planuri gratis.

Red. (x—1).

I 1. Kikiâltâsi âr a becsâr a melyen 
is az ârveresen kituzott ingatlansâg

î

<sP'<sT

_A.xiton Habereiirn
Nr. 10 (x 49Î

1 Lugojul-român

Tipografia Carol Traunfellner. — Lno™

i

aiul 
eladatni fog.

2. Ărverelni kivânok tartoznak a be-
csârlO8;o-ăt az ârveres megkezdese elott 
keszpenzben, vagy az 1881. t. cz. 42. §-âban . 
jelzett ârfolyammal szâmitott ertekpapir- ■ 
ban a kikuldott kezehez leteendo, vagy az 
1881. evi LX. t. cz. 170. §-âban a bânat- ‘ 
penznek a birdsagnâl eloleges elhelyezese-:
rol kiâllitott szabâlyszerti elismervenv' ... , . . , . „âtszolgâltatando. J , catra on. conducere a comitatului Caraș-

“ , ... , , ,, , , I Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră
3. Vevo koteles a vetelart harom; _ prOprietarii de realități, etc. etc.

egyenlo reszletben es pedig az elso ârveres
; jogerore emelkedesi napjâtdl szâmitando 
; nap, a mâsodik ugyan azon naptol szâr/i-j 
; tando 60 nap alatt, a harmadik ug 
i azon naptol szf.mitando 90 nap alatt, m|p 
den egyes vetelâri reszlet utân szâmitan 
5°|0 kamattal a facseti m. kir. adohivatal^ 
ban mint biroi betetpenztârnâl a 39415|885. 
I. M. rendeletben eloirt modon lefizetni.

4. A bânatpenz az utolso reszletbe fog 
beszâmittatni.

5. Vevo koteles az ingatlan terhelo 
es az ârveres napjât kovetb esedekes add- 
kat es âtruhâzâsi illeteket viselni.

i E supremă necesitate a aduce respec- 
Și conștiențios din nou amin e ?n 

iB^ffilic pravul de stins al lui 
. Hauer, înainte de a se întâmpla


