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Atât în urma originei și alcă
tuitei sale, cât și mai ales în virtu
tea autografului regesc, care a în
soțit actul de numire, cabinetul 
Fejârvăry nu pare a avea altă 
tnenițiune. decât a iniția — pe 
lângă girarea afacerilor indispenza- 
bile de stat — o mediațiune în
tre actuala majoritate a dietei 
și Coroană, ca cel puțin formal 
să se rezolve criza actuală prin 
chemarea la putere a unui guvern, 
care posedă încrederea majorității 
dietale și stă pe baza unui program 
de guvernament admis și aprobat 
de Coroană.

N’are haz a cercetă acum întru 
cât va și reuși cabinetul Fejâr- 
văry a împlini această misiune 
specială a sa, mai ales că nu sun
tem în măsură a cunoaște tratati
vele, cari au premers acestei încer
cări de a aduce lucrările îndreptate 
spre soluțiunea crizei în cadrele 
formelor reclamate de parlamenta
rismul reprezentativ al constituțiu- 
nei ungare.

Dar tocmai menițiunea aceasta 
specială a cabinetului Fejervâry 
ne indică, că guvernul are să se 
ferească de ori și ce demers, ce ar 
apărea apt a agita și întărită mai 
mult spiritele și prin urmare ar 
putea fi apt a ascuți și mai mult 
contrastele dintre majoritatea die- 
tală și Coroană. Guvernul caută 
doar apropierea între taberele 
litigante și a renunțat chiar dela 
început a da țerii un program pro
priu de guvernament.

Ori cât s’a alarmat țara că 
acum a luat reacția militară 
în mod clandestin frânele țerii în 
mână, alarmul acesta nu dovedește 
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jTetrea Străinul.
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De Mihail Saâoveanu. 
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Petrea s’a împrietenit cu cei trei. 
Pe țigan îl chemă Toader Burlacii. 
Unul din cei doi tovarăși ai lui eră 
ardelean, era scurt, lat în spete și 
vânjos, cu fălcile mari. Al treilea eră 
înalt, cu frunte senină de învățat.

Seara, în dormitor, Petrea s’a tre
zit vecin cu cei trei. Au prins să vor
bească în șoaptă. O lumină tristă și 
săracă împrăștiă jale pe păreții goi. 
Condamnații stăteau pe paturi lungi, 
acoperite cu rogojini.

«Eu am omorît un căprar în ar
mată, începu să povestească Țiganul. 
Să vezi cum a fost. Eră la noi în es- 
cadron un biet băiat năcăjit, de care 
își băteau toți joc. Dar mie îmi eră 
milă de el, săracul; dacă eră străin și-l 
înjurau și-l băteau toți! Mai ales un 
căprar, — unul Neagu, — nu-1 mai 

altceva, decât că conducătorii poli
ticei coalițiouiste ori nu cunosc 
adevăratele intențiuni ale Coroanei, 
ori nu voesc să lase țara a vedea 
limpede și neinfluențat mersul eve
nimentelor ce se desfășură în sar- 

‘cina țerii.
Faptele ne arată, că între mul

tele calități ale acestei pretinse 
dictaturi militare lipsește tocmai 
cea mai temută: rigiditatea 
militarului. Din contră mai râr 
o așâ mare curtuazie și chiar vâ
nătoare după bunăvoința potenta
ților dietali, ca tocmai la guvernul 
Fejervâry. Felul cum face ace
sta curte îngâmfării intransigente 
și cum caută să facă totul pe plac 
acelora, cari nici nu mai știu ce 
voesc de fapt, stă fără păreche. 
Baronul Fejervâry, care trecea 
până acum ca luptător intrepid și 
cu capul a mână, s’a renegat pe 
sine, luând rolul blând al mielului, 
care cere scuze dela lup, pentru 
câ-i tulbură apa. deși lupul stă 
mai la dealul apii decât mielul.

E chiar comic să vezi cum se 
ferește Fejervâry a veni în con
flict chiar și cff ciudățeniile moți- 
uriei Bânffy, votate de dietă în 
ultima ședință imediat după cetirea 
și luarea la cunoștință «cu supunere 
omagială» a autografului de ajur- 
nare.

Astăzi nici chiar teoreticianii 
șoviniști nu atribue valoare de 
drept acelei moțiuni faimoase, care 
este lipsită de toate criteriile lega
lității. Proba cea mai eclatantă 
ne-a dat-o chiar baronul Iuliu 
Andrâssy într’un comentai* dat 
publicității. în care ne spune, că 
dieta prin acest concluz al seu nu 
a creeat o lege, ci a emis numai 
o . . . părere! Negreșit o carac- 
slabiâ din bătăi. Și la noi, Ia roșiori, 
erau bătăi strașnice, pe când eram eu; 
te băteă cu trăgătorile **) până ce țâșniâ 
sângele. Da’ mie îmi eră milă. Pe 
urmă, mă contrasem,**) dela o fată, 
cu Neagu, și de șease luni îmi eră sa
bia ascuțită. Eu eram fruntaș*’) și în
tr’un rând făceam de serviciu pe graj
duri. Iaca, seara, vine Neagu căprarul 
beat și începe să ia la bătae pe băiat: 
Năstase îl chema. «Domnule căprar, 
zic, dă-i pace, nu-1 bate de geaba, că-i 
destul de amărîî; nu-1 mai bate!». El 
a început a râde și a îmblătî cu tră- 
gătoarea. Mi-a venit așa nu știu cum... 
că de mult îl coceam eu... Am scos 
sabia și am dat. I-am dat la cap; l-am 
umplut de sânge, a căzut jos; pe urmă 
i-s’a tras moartea din asta».

Ardeleanul fălcos, Pârvu, începu 
să povestească șl el:

«Eu mi-am omorît nevasta, zise el 
liniștit. Trăiam bine cu ea și-mi eră 
dragă; dar cu socru-meu nu mă îm
păcăm dela niște pământ. într’un rând 
am prins a ne certă, eu și cu socru- 
meu. M’am mâniat, am tras cuțitul 
dela chimir63) și m’am repezit la el. 
Nevastă-mea a sărit să-1 apere. Am

6°) trăgători ~ maț de bou, curea.
6I) cuvânt stricat, vra să zică s’au înduj- 

mănit.
6I) fruntaș : primul grad militar, la noi: 

Gefreiter.
•’) chimir — brâu de legat. 

teristicâ inovație parlamentară, 
necunoscută în alte țeri! Păreri . . 
emise prin concluze dietale !

Ei. dar nu e treaba noastră să 
analizăm cele mai noui teorii con
stituționale și parlamentare ale șo- 
viniștilor diu vârful știrului, mai 
ales că aceste teorii poartă adânc 
săpat semnul sub care s’au născut: 
semnul caniculelor

Caracteristic însă peDtru rolul 
de miel al cabinetului Fejervâry 
este, că acesta ține cu scrupulozi- 
tate chiar și la .. «păre.rea» emisă 
de dietă și prin urmare caută să 
rezolve chestiile urgente între ca
drele acestei . . . păreri. E fără în
doială. că sub asemenea condițiuni 
își ajunge jonglăria de guverna
ment culmea. Aici nu mai avem 
de-a face cu teoreme ci cu .. fapte 
pozitive.

*E adevărată specialitate deamnă 
de cabinet modul cum a găsit ca
lea baronul Fejervâry pentru a 
arangeâ chestia quotei fără de 
a se lovi de Scila și Charibda «pă
rerii» emise prin moțiunea Bânffy, 
reducând întreaga transacție austro- 
ungară la o î n v o i a 1 ă personală 
între cei doi șefi de cabinet!

Cu 1-ma Iulie n. a fost scadentă 
quota ce are să o plătească Austria 
și Ungaria pentru afacerile comune 
ale Monarhiei, va să zică pentru 
susținerea corpului diplomatic, pen
tru armata comună și pentru corpul 
administrativ financiar comun

Amâsurat transacției din 1867 
au să exmită delegațiunile mem
brii comisiei pentru stabilirea quotei 
de. contribuite și la caz câ această 
comisie, compusă din membri ai de- 
legațiunilor austriene și ungare, nu 
pot câdeă de acord, revine Coroa
nei datorința a decide definitiv.

Deja de ani de zile nu au putut 

dat în ea și am omorît-o. Pe urmă am 
tăiat și pe socru-meu».

In lumina tristă. în liniștea dormi
torului, povestirile acestea simple cur
geau cu liniște și te înfiorau de groază, 
ca o prăpastie tăcută al cărui fund nu 
se vede. •

Pasul sentinelei de pe coridor suna 
rar și regulat; câteodată, în tăcere, 
glasul ei izbucniă sperios:

«Cine-i? Cinei? — Stăi!» Se au- 
ziau murmure înnăbușite, apoi zgomo
tele se depărtau prin ganguri, și iar, 
pasul sentinelei răsuna rar și regulat.

Se auzi cornul, sunând stângerea, 
prelungă și duioasă, ca o părere de 
rău. Lumina lampei fu micșorată, tă
cerea castelului crescu. Dar glasurile 
condamnaților iar prinseră a șopti.

Toader Burlacu zise, arătând pe 
cel cu fruntea mare și senină:

«încă noi tot am făcut ceva, de-am 
fost aduși aici. Dar omul ăsta, iată-1: 
— Florea, — a venit pe nedrept. Cum 
nu știi dumneata pentru ce l-a con
damnat, așa nu-și știe el vina».

Petrea se uită mirat la Florea. 
Condamnatul sta cu fața în sus, cu 
ochii ațintiți, și părea cufundat în gân
duri mari. Trecu un răstimp după vor
bele Țiganului, apoi Florea se întoarse 
pe o coastă, spre Petrea.

«Cum nu-mț știu vina? zise el râ- 

câdeâ membrii austrieni și ma
ghiari de acord și prin urmare de 
ani de zile decide tot Coroana mă
rimea percentuală a quotei.

Anul acesta nu s’au putut alege 
membrii delegațiunei ungare și prin 
urmare n’a fost cine să exmită 
membrii maghiari ai comisiei. Ear 
moțiunea-pârere a lui Bânffy oprește 
guvernul a prezentă Coroanei afa
cerea spre decidere. Ce face ba
ronul Fejervâry?! înduplecă pe 
ministrul-president austriac baron 
Gautsch și — ce este și mai mult 
— chiar și parlamentul austriac, ca 
din considerare față de situația cri
tică să renunțe și aceștia la pre
zentarea afacerii spre decidere Co
roanei, și să se admită o învo
ială între cele două cabinete pri
vitor la arangearea acestei afaceri 
în formă de avansuri, ce contri- 
bue cele două părți ale Monarhiei 
pe respunderea specială a cabine
telor, până ce se va da posibilitatea 
a arangeâ chestiunea conform legii 
și constituțiunei ! Bine înțeles, drep
tul de regres pentru eventuale 
plăți făcute, ce nu vor stă în con
sonanță cu decisul ce se va aduce 
ulterior, se admite ambelor părți!

Mai mare jouglărie în sarcina 
transacției dela 1867 nici imagină 
nu se poate și jonglăria aceasta a 
tăcut-o tocmai baronul Fejer
vâry, pretinsul militar neînduple
cat, cate s’a dovedit de cel mai 
blând miel față de lupul ascuns în 
moțiunea-părere a lui Bânffy.

întrebarea ce se impune este 
insă că oare nu plătește Fejervâry 
prea mare preț în sarcina țerii 
și Monarhiei?! E târgul lui Stroia 
a desființa dispozițiile legale ale 
transacției pentru a salvă suvera
nitatea moțiunei-părere a lui Bânffy! 

zând încet. Nu m’au condamnat pentru 
că mi-am ucis nevasta? Mă plimbam 
cu ea la marginea orașului și a căzut, 
săraca, într’o fântână părăsită. Ce-s 
eu de vină? De unde puteam ști de ce 
i-s’a găsit capul despărțit de trup?».

Tăcu câtăva vreme; fruntea lui de 
învățat se încreți ușor. Apoi urmă, cu 
un zâmbet grozav :

«Crezi că toți cei cari zac aici și 
se chinuesc în ocnele de sare sunt 
haimanale? Cea mai mare parte sunt 
oameni, domnule! Afară de asta, pe 
onoarea mea, jumătate sunt nevinovați. 
Hehe! eu am fost funcționar, am în
vățat carte, domnule! Ce crezi? Este 
vre-o dreptate în țara asta? Tu, om 
cinstit, îți cauți de treburile tale; deo
dată vin călăii, te înșfacă,“*) te judecă 
cum socot ei, te chinuesc, nu-ți dau 
voe să te aperi. Un procuror, care 
toată noaptea a jucat cărți și a ben
chetuit, îți cântărește sufletul, te stră
punge cu vorba și cu ochii; oameni 
cari nu înțeleg nimica și dorm toată 
vremea, vorbesc despre pericole care 
amenință omenirea, se sfătuesc să dea 
un exemplu strălucitor și te condamnă, 
mă’nțelegi, cu circumstanțe atenuante, 
la douăzeci de ani de ocnă... Cu circum
stanțe atenuante ! Pe urmă, procu
rorul, cu conștiința împăcată, sears

”) înșîăcare — a înhață.
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Procesul deputatului Dr. Aurel Vlad. 
Tribunalul din Biserica - Albă a per- 
tractat Mercuri la 5 Iulie n. excepțiile 
prezentate de dl Dr. Aurel Vlad 
contra actului de acuză al procuro
rului, care a incriminat pentru agi
tație contra Maghiarilor 
mai multe pasagii din discursurile 
dlui Dr. Aurel Vlad rostite la «adună
rile poporale din Bănat» din toamna 
anului trecut. La pertractare dl Dr. 
Aurel Vlad a fost reprezentat prin dl 
Dr. Aurel Novacii. Tribunalul a 
respins actul de acuză și a 
sistat procesul. Contra acestui de
cis procurorul a apelat.

Nou ziar politic românesc. «Gazeta 
de Duminecă», ce apare odată pe săp
tămână la Șimleul-Silvaniei, aduce la 
cunoștința cetitorilor sei, că a depus 
cauțiunea de 10.500 coroane și astfel 
de aci înainte se va puteâ ocupă și cu 
politica.Resunet.

«.... „Banatul" va deschide popo
rului paginile glorioase ale trecutului 
nostru, ca să se inspire..., ca să prindă 
încredere în forțele sale..., va cultivă 
credința în viitorul mai demn, la care 
avem drept în urma originei, poziției 
noastre geografice și valorii noastre 
numerice și culturale...»

în ceas bun fie rostite vorbele, cari 
ne vestesc sosirea lui la noi și bine
cuvântată fie învățătura, ce se gătește 
a o da poporului setos de lumină!

Prin faptele mari și mărețe — ce 
se petrecură pe acest petec de pământ
— și pentru frumsețele și bogățiile lui,
— inimilor noastre drag ne este Ba
natul. în adâncimea vremilor se perde 
obârșia vitejilor lui, ear ruinile-i bătute 
de viforul nemilos al vremilor, sunt 
tot atâtea amintiri răzlețe din lumea 
neasămănat de falnică a străbunilor, 
eari au trăit și au luptat și au murit 
pentru această moșie.

Pe aci trecură învingătoarele le
giuni ale bunului Traian acum optspre
zece veacuri. Dunărea bătrână văzu 
pe împăratul cel Mare descălecând pe 
malul banatic și munții și văile și șe- 
surile Banatului nostru ar ști multe să 
povestească de aceste neasemănate 
vremi de mărire. Dar au venit neamuri 
vrăjmașe, Huni și Gepizi, Avari și Bul
gari și în treacătul lor sălbatic pustii- 
tu-s’a această țerișoară frumoasă și 
roditoare. Au trebuit să treacă sute și 
sute de ani, ca viața fericită de demult 
din nou să se reîntemeieze. Au trebuit 
să vină alți dușmani, tct atât de aprigi 
și înfricoșați, ca vitejia străbunilor 
noștri din nou să pună lumea în uimire. 
In luptele cu Turcii, — conduși de 
se duce iar la benchetuit și la cărți, 
iar jurații, mulțămiți că au dat un 
exemplu strălucitor, își freacă ma
nile cu bucurie. Și aici, între ziduri 
înnalte, și dincolo, în răcoarea ocnelor, 
se pocăesc acei cari au fost condamnați 
de legile omenești! Ah-ah! dreptate!., 
ce mai dreptate!...

Mai întâiu de toate, urmă Florea, 
cu vioiciune; nimeni nu-i vinovat; 
sunt cărți cari dovedesc asta! Sunt 
împrejurări, dureri... De ce unii sunt 
meniți să fie săraci și nenorociți ? He- 
he ! cărțile spun multe.

— Bine, întrerupse Petrea, dacă 
faci un păcat, trebue să-l ispășești...

— Să-l ispășești... hm! să-1 ispă
șești!... De ce să-l ispășești, dacă nu 
ești vinovat ? Procurorul te osândește 
și pe urmă se duce de petrece.... iar 
noi putrezim aici... Dar n’o să murim 
noi! oiu scăpă eu vreodată! Atunci o 
să mă socotesc eu cu procurorul care 
m’a trimis să mă răcoresc!

— Procurorul și primul-jurat, mugi 
Burlacu.

— Procurorul și primul-jurat! zise 
Florea. Pentru asta m’am chinuit și o 
să mă chinuesc! Dar o să scap și o să 
le zdrobesc capetele! Pentru asta tră
im noi toți!».

Florea tăcu; se întoarse cu fața 
în sus și începu iar să se uite în bag- 
dadie,65) cu ochii mari deschiși asupra 
necunoscutului. 

65) bagdadie: tavan, sofit,

mâna tare și mintea luminată a mare
lui Corvin — Românii bănățeni au lup
tat zeci de ani și tot de atâtea ori au 
biruit pe vrăjmașii Crucii. însuși Papa 
de Roma — căruia-i plăcea să numească 
legea noastră strămoșească de „schis
matică11 — grăbitu-s’a să încarce cu 
laude pe luptătorii Corvinului, numin- 
du-i „fidelii noștri Valachi"..., ear 
regii Ungariei se întrecură întru a în
tări drepturile, slobozeniile și privile
giile dăruite de înaintașii lor. Chinejii 
și căpitanii Românilor bănățeni erau 
pe aceste vremuri oameni de căpetenie, 
cari aveau glas în conducerea țerii. 
Dar ajungând la mărire, mulți — cei 
mai mulți își uitară de legea lor — și 
pierdută odată legea, fură șl ei perduți 
pentru neamul nostru. Devenind Ma
ghiari — ajunseră la domnii și mai mari
— Matei Corvinul ajunse pe tronul Un
gariei ! — neamul nostru n’a tras însă 
nici un folos din această mărire, căci 
acest rege nu’și mai aduse aminte de 
opinca din care a eșit și deveni duș
man Românilor. Purtă războiu cu Ște
fan cel Mare — acesta îl învinse.

Din vremile acestea începând și 
pănă în zilele părinților noștri Românii 
bănățeni au trecut prin cumpene mari, 
prin multe și mari năcazuri. Nu-i loc 
aici, ca să ating măcar greutățile 
și nevoile și amarul ce a venit ne
contenit peste capul nostru. Cei ce au 
inimă să cunoască aceste vremi grele
— și datorință avem toți să le cunoa
ștem ! — cetească istoria, — nu cartea 
de aur, ci cartea de suferințe a Ro
mânilor bănățeni.

Eu am voit numai să arăt o rază 
din lumina binefăcătoare ce dorește să 
o reverse foaia aceasta în inimile Bă
nățenilor, — inimi dornice și vrednice 
de mai multă lumină. «Banatul» 
apare, căci datoria față de poporul 
nostru a cerut să apară. Vremea a 
venit, — bărbați luminați se grăbesc 
să susțină și să răspândească prin el 
conștiența națională încrederea în 
puterile noastre — cea mai puternică 
armă în rezistența față de tendențele 
cutropitoare ce ne amenință — și ca 
să nu se zică, că -din nepăsarea con
ducătorilor — sufer mulțimile». Ni-se 
va da prilej, ca Bănățenii, noi de noi, 
să ne cunoaștem mai bine, să ne în- 
bărbătăm la muncă — singura noastră 
mântuire, să ne grupăm cu toți în ju
rul unui steag, ca astfel în mod vred
nic să ne prezentăm în zilele de săr
bătoare ale întregului neam românesc, 
și vremile de grea cumpănă răsleți să 
nu ne afle. Avem încredere în inima 
voastră caldă românească și puterea 
de muncă și de luptă a poporului no
stru e cea mai mare nădejde a sufle
tului nostru.

Căci fără nici un gând de răsplată, 
mândri că suntem sânge din sângele 
vostru — mulțămiți vom fi întotdeauna

«Ce crezi? șopti Țiganul; crezi că 
aici avem oameni proști ? Ăsta a fost 
om învățat, nu vezi cum vorbește?...»

Petrea tăcu, buimăcit, și căzu pe 
gânduri. Crima și viața trecută răsă- 
riră în lumină sângeroasă dinaintea 
ochilor lui; viitorul, ocna, necunoscutul 
îl înfiorară ca o suflare de ghiață. 
Vorbele tovarășilor lui îi aduseră o 
noapte turbure în suflet. Ce-1 așteaptă ? 
Douăzeci de ani de ocnă! Caută să 
răsbată grozăvia viitorului cu mintea. 
Douăzeci de ani!...

Aceste trei vorbe, figurile tovară
șilor lui, vorbele lor, l-au chinuit toată 
noaptea. Și acuma, după trecere de 
atâta amar de vreme, noaptea aceea 
tot îi stă deslușită în minte.

Încet-încet, condamnații adormiră; 
resuflările lor grele începură să șuere 
în tăcere. Pasul sentinelei sună rar și 
regulat în gang. Din vreme în vreme 
se auziau de afară, în tăcerea nopții, 
răcnete: La numărul patru, — bineee!
— La numărul șapte, — bineee!... Și 
vuetul valurilor Trotușului ’6) răsbiâ 
slăbit în tăcerea dormitorului.

(Va urmă).

6e) Trotuș: riu în Moldova.

— ------------ a.. 

când vom puteâ să luptăm umăr la 
umăr împreună cu voi.

Moșneni ai unei țerișoare binecu
vântate, uoi Bănățenii n’am dus nici 
când lipsa puterilor spre a ne stabili 
un rost în folosul neamului nostru. 
Bărbați luminați dăruitu-ne-a Prove- 
dința în toate vremile. Când interesele 
sfinte ale neamului nostru cereau, ca 
și glasul nostru să se audă — condu
cătorii noștri întotdeauna au fost la 
locul lor. Și dacă astăzi nu am ajuns 
acolo, unde de mult trebuiam să ajun
gem, «în urma valorii noastre nume
rice și culturale», — faptul acesta nu 
lipsa puterilor l-a cauzat. Mici neînțe
legeri ne-au desbinat — și străinii, 
cari nu cunosc vrerile și dorurile noa
stre — au sădit desbinarea în șirele 
noastre. Ni-s’a dat trista ocaziune să 
vedem cum oameni fără de suflet au 
asmuțat poporul la certe confesionale 
și lamura neamului nostru, dornică de 
a află aici un cuib de vultur, încălzit 
de tradiționala însuflețire a Românilor 
bănățeni — zadarnic a căutat-o în 
câteva rânduri, căci n’a aflat-o.

Măsurați-vă dar, frați Bănățeni, 
puterile și ’n cinste și omenie pr.ne- 
ți-vă la muncă, căci știut este, că 
dela bărbăția celor de jos și dela 
conducerea înțeleaptă a celor din 
frunte atârnă fericirea popoarelor.

I. Gropșianu

{Revoluția din {Rusia.
«Potemkin» s’a predat la Constanța 

guvernului român.
în noaptea de Vineri spre Sâm

bătă vasul resvrătit «Potemkin», însoțit 
de torpilorul nr. 267, a sosit earăși la 
Constanța și matrozii an început per
tractările cu autoritățile române în pri
vința capitulărei. Pertractările având 
rezultat mulțumitor, vasul «Potemkin» 
s’a predat autorităților ro
mâne. Pertractările au fost conduse 
de generalul Angelescu, căpitanul 
portului, Negru, și de ministrul preș. 
Cantacuzino, care sosise cu o zi 
mai nainte la Constanța.

Agenția telegrafică română anunță: 
Echipajul lui «Knjaz Potemkin» și al 
torpilorului nr. 267 s’a predat Sâm
bătă la ora 1 d. m. Matrozii au pre
dat ambele năi autorităților române, 
cari le-au luat în primire și au arborat 
pe ele drapelul român. Matrozii 
au fost aduși pe uscat. Ei vor fi con
siderați ca dezertori liberi și nu 
vor fi extrădați autorităților 
rusești.

După capitulație a telegrafat gu
vernul român guvernului rus : «Potem
kin» stă la dispoziție».

Un tren special a stat gata să 
transporte matrozii lui «Potemkin» unde 
ei vreau. Matrozii, în număr de circa 
700, au mers unii la Brăila, alții la 
Călărași, Giurgiu, Z im nice a, 
Măgurele, Calafat și Turnu- 
Severin. Prefecții au primit ordin 
să le ușureze trecerea peste graniță.

Ulterior se anunță, că torpilorul 
nr. 267 n’a voit să capituleze la Con
stanța. Matrozii torpilorului au declarat, 
că au fost terorizați și siliți să înso
țească pe resvrătiții de pe «Potemkin». 
Matrozii torpilorului voesc să se ren- 
toarcă la Odessa ca soldați fideli și 
devotați.

Torpilorul nr. 267 a plecat dela 
Constanța la Sebastopol.

Manifestul lui „Potemkin".

Matrozii revoltați ai vasului rusesc 
de răsboiu «Potemkin» au adresat un 
manifest cătră lumea civilizată, în care 
manifest se zice:

A sosit timpul, când armata nu mai 
poate fi folosită pentru suprimarea mi
șcărilor îndreptățite ale poporului. De
viza noastră este: Moarte sau li
bertate pentru poporul rus! 
Voim fericire și pace pentru Rusia, 
încetarea vărsărei barbare de sânge în 
câmpiile depărtate ale Mangiuriei și 
convocarea momentană a unei 
adunări constituante pe baza 
sufragiului universal. Pentru 
împlinirea acestor pretenziuni am ho- 
tărît să ne luptăm pe naia noastră pănă 
la victorie sau pănă la moarte. Suntem 

convinși, că toți cetățenii și muncitorii 
liberi din lumea întreagă vor saluta cu 
viuă simpatie lupta noastră pentru 
pace și libertate. Trăi a scă con
st i t u ț i a rusească!

Precum se știe, «Potemkin* n’a 
mai putut continuă lupta și s’a predat 
guvernului român.

Situația la Odessa.
Din Odessa au fost exilați: advo

catul Pergament pentru ideile sale 
prea liberale, profesorii Orgentzki și 
Ța r a s e w its, și contabilul Tarta- 
kowski, bănuit că a pușcat dela fe
reastra locuinței sale asupra armatei.

Poliția a făcut numeroase arestări. 
A fost arestat șl rectorul universității 
din Odessa, profesorul Iarosenko. 

Ciocniri sângeroase în A'ikolajew.
La Nikolajew au avut loc ciocniri 

sângeroase între muncitori și armată. 
O bombă a explodat și a ucis 4 băr
bați și 2 femei. Atentatorul, muncito
rul Șofronow, a fost arestat.

în urma grevei generale s’a 
sistat comunicațiunea.
Revoltă de țărani în Basarabia.

în Basarabia au isbucnit mari tur- 
burări agrare. Orașul bogat O r j e j e w 
a ars. Orășelul Berezowka a deve
nit teatrul unor turburări mari. Țăranii 
au devastat moșia milionarului moldo
vean G r o s s u 1.
Mare vărsare de sânge la Bjelostok.

La Bjelostok s’a întâmplat o ex
plozie teribilă a unei bombe de dina
mită, care a ucis 2 femei și cinci poli
țiști. Poliția și Cazacii au dat. focuri 
asupra cetățenilor pacinici, omorînd 50 
și rănind cam 100 persoane.

Deși la Bjelostok a fost proclamată 
starea de răsboiu, totuși muncitorii au 
proclamat — la îndemnul revoluționari
lor — greva generală.

Fuga, în străinătate.
în urma nesiguranței, ce domnește 

în Rusia, în fiecare zi fug din Rusia 
peste graniță cam 1500 persoane. Mulți 
din aceștia iau drumul spre Ungaria 
și România.

Anarhie în armată.

în Kursk s’a întâmplat la 1 Iulie 
un caz caracteristic și îngrozitor. Câ
țiva soldați s’au îmbătat și unul din ei 
a ofenzat pe locotenentul So mow. 
Acesta scoase sabia și ucise momentan 
pe soldatul ofenzător. Cazul s’a în
tâmplat ziua la ameazi la gară. Ofi
țerul a fugit în vagonul unui tren, 
care eră chiar să plece. Soldații au 
împedecat însă plecarea trenului, arun- 
cându-se pe șine înaintea locomotivei, 
și au dat asalt asupra vagonului, in 
care se află locotenentul Somow. Ace
sta a slobozit mai multe focuri de re
volver, dar soldații au vărsat petroleu 
asupra vagonului și i-au dat foc. între 
remășițele scrumate ale vagonului s’a 
aflat mai târziu cadavrul ofițerului.

Asemenea cazuri s’au întâmplat 
mai multe.

Concurs.
«Asociațiunea pentru literatura ro

mână și cultura poporului român* va 
conferi cu începutul anului școlar 
1905—6 un stipendiu de 300 cor. 
din ^Fundațiunea loan și Zinca 
Roman» pentru un elev de naționali
tate română, fără deosebire de confe
siune. ce urmează la vreuna din școa- 
lele medii din patrie, având preferință 
în senzul Iiterilor fundaționale aceia, 
cari se înrudesc cu fericiții loan și 
Zinca Roman.

Cererile pentru acest stipendiu au 
să fie înaintate Comitetului centrai al 
«Asociațiunib în Sibiiu (Nagyszeben), 
strada morii Nr. 6, cel mult pănă la 
10 August a. c., prevăzute cu urmă
toarele documente: j

a) Atestat de botez;
b) testimoniu de pe anul școlar 

1904—5;
c) atestat de paupertate;
d) eventuale documente, prin cari 

să se constate înrudirea cu fericiții 
fundatori.



Nr. 73.—1905.___ ___________ „DRAPELUL^  Pagina 3.

Cererile intrate după terminul de 
10 August n., nu se vor luă în consi
derare.

Sibiiu, din ședința comitetului 
central al «Asociațiunii pentru litera
tura română și cultura poporului ro
mân», ținută la 18 Mai 1905.

Iosif Sterca Șuluțu, loan I. Lăpedatu,
president. secretar II.

Informatiuni.>
Rugăm pe on. abonați, al 

căror abonament expiră cu 30 
Iunie st. v., să grăbească în bine 
înțelesul lor interes a renoi abo
namentul fără întârziere, ca să 
nu fim necesitați a le sista tri
miterea foii.

Trei domnitori se întâlnesc in Ungaria. 
Se anunță, că probabil la toamnă vin 
la Belly e, ca oaspeți ai arhiducelui 
Fridric, 3 domnitori străini: împăratul 
W i 1 h e 1 m, regele saxon Fridric 
August și regele Spaniei Alfonso. 
Cu această ocaziune vor avea loc mari 
vânători pe moșiile și în pădurile ar
hiducelui Fridric.

Fundațiune de 100 000 coroane pentru 
biserica rom. gr.-cat. din Cluj Dl Stefan 
Havasi Oășanu, un venerabil ro
mân din Cluj, om de 74 ani împliniți 
în muncă cinstită și în iubirea lui Dum
nezeu și a deaproapelui, a testat î n - 
treaga sa avere, în sumă de 
aproape o sută mii coroane, 
pentru zidirea unei noui bise
rici române gr. -ca t. în Cluj.

t Hermann Nothnagel, profesor re
numit de medicină la universitatea din 
Viena și consilier aulic, a murit Vineri 
la Viena în etate de 65 ani.

Logodnă. Dșoara Anuța Neamțu 
Bugaviu din Agriș, dl Iuliu Ciu- 
gudeanu din Lipova — logodiți. 
Iulie 1905. Felicitări.

Dela Asociațiune. Secțiunea literară 
a « Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român» a ținut 
zilele trecute ședință la Brașov, în care 
dl A. Bârseanu a raportat, că dl 
Dr. Sextil Pușcariu a fost însărcinat 
de a ținea la adunarea generală a 
Asociațiunei un discurs întru amintirea 
lui T i m o t e i u C i p a r i u. Tot la acea
stă ședință s’a raportat că la «premiul 
Andreiu Mureșanu» de 300 coroane au 
întrat 4 lucrări: «Frunze de laur», de 
Zah. Boiu, «Etica creștinească» de D. 
Voniga, «Monografia comunei Măderat» 
de P. Vancu și «Ștefan cel Mare» de 
T. A. Bogdan. S’au cetit recenziunile 
asupra acestor lucrări și s’a decis, ca 
rezultatul definitiv să se stabilească în 
ședința plenară a secțiunilor, ear pre
miul să fie distribuit la adunarea gene
rală a (Asociațiunei».

Dl Cornel Liuba a dat la școala de 
bele-arte din Budapesta examenul de 
profesor de desemn.

Româncă distinsă. La preparandia 
superioară din Cluj pentru lucrul de 
mână au fost în anul acesta — scrie 
«Libertatea» — 8 eleve pe cursul III 
(ultim). Dintre aceste numai una a 
dat cu succes examenul, iar celelalte 7 
vor repeți examenul la toamnă. Ne 
poate servi spre mândrie, că unica 
elevă, care a dat cu succes examenul, 
este o Româncă, Melania Moldovan, 
sora domnilor Dr. Vaier și Vasile E. 
Moldovan. Dânsa a dat examenul cu 
distincție.

Primul doctor în filozofie la București. 
La 17 Iunie v. s’a ținut la universitatea 
din București primul examen de doctorat 
în filozofie. Candidatul a fost dl loan 
Petrovici, care a dat examenul îna
intea comisiunii compuse din dnii I. 
Bogdan, decanul facultății filozofice, 
T. Maiorescu, I. Crăciunescu și 
C. R ă d u I e s c u-Motru, profesori uni
versitari, și a obținut titlul de doctor 
cu unanimitate.

Serate de-ale meseriașilor români. La 
29 Iunie și-a ținut «Reuniunea sodalilor 
români din Sibiiu» a €-a ședință lite
rară. Cu această ocaziune dl president 
I. Tordășianu vorbind despre ale
gerea carierelor zice între altele: «E 

timpul suprem ca să rupem cu trecutul, 
când «domnul» țineâ de a sa sfântă 
datorință de a face numai «domni* din 
fiii sei și țăranul econom de a face 
numai economi din toți fiii sei, fără a 
țineâ seamă de facultățile mentale ale 
băiatului și fără a ne gândi mai ales 
la marile cheltueli, ce le avem cu copiii 
noștri pănă percurg lungul șir de ani, 
în cari au să’și facă toate studiile, după 
absolvarea cărora «domnul absolvent» 
nu odată este nevoit a luă lumea în 
cap și a apelă și pe mai departe Ia 
sprijinul bănesc al părinților, ajunși și 
ei la sapă de lemn. Cariera indu
strială s’o avem și noi în deaproape 
privire pentrucă ea în scurtă vreme ne 
dă pe omul gata, pe stăpânul indepen
dent, folositor sieși și folositor neamu
lui. Sprijinul necesar acum nu ne lip
sește nici nouă, ajutoare bănești ni-se 
îmbiu tot cu mai multă dărnicie șl pen
tru meserii . A început apoi serata cu 
program bogat, variat, instructiv și 
distractiv.

Tipografie românească in Oradea-mare. 
Dl George Magyar ne face cunoscut, 
că a deschis o tipografie română în 
Oradea-mare, strada Teleky nr. 12, 
sub numele : «Tipografia Patria». 
Tipografia este asortată după toate 
ortografiile limbilor din patrie și în ea 
se execută tot felul de lucrări tipogra
fice în ori șî ce mărime, precum: bi
lete de vizită, anunțuri de fidanțare și 
căsătorie, anunțuri funebrale, tipărituri 
pentru oficii și bănci, cărți și broșuri, 
reviste și foi periodice cu sau fără ilu- 
strațiuni, foi sociale și politice de orice 
mărime.

Anuarul gimnaziului român din Năsăud. 
Din anuarul gimnaziului român din 
Năsăud pe anul 1904/05 ținem să ex
tragem următoarele date de interes mai 
general: Gimnaziul român grănițeresc 
din Năsăud a întrat în al 42-lea an al 
existenței. în decursul anului școlar 
1904 05 s’a înființat șl la acel gimnasiu 
«Masa s tu den ți lor» cu statute în 
regulă. La finea anului școlar au dat 
cu succes satisfăcător examenul de ma
turitate și au primit testimonii de ma
turitate 27 școlari. în întreg gimnaziul 
au fost pănă la finea anului 273 școlari, 
dintre cari 261 români, 7 Maghiari și 
5 Germani. Din cei 273 școlari 183 au 
dat cu deplin succes examenul dela fi
nea anului și au fost promovați dintr’o 
clasă î;n proxima clasă superioară.

Alegere de învățător. La 2 Iulie a fost 
ales cu aclamațiune învățător la școala 
română gr.-or. din Bocșa -montană 
dl Ioachim P e r i a n.

Urmarea „ex-lex“-ului. în primul pă
trar al anului 1905 au întrat con
form datelor oficiale — în cassa sta
tului cu peste o milioane coroane 
mai puțin decât în același pătrar al 
anului 1904, s’au spesat însă cu 2‘K 
milioane cor. mai mult Rezultatul 
acesta nefavorabil provine excluziv 
din cauza «ex-lex»-ului, nefiind ni
menea obligat și silit să-și plătească 
darea.

Mișcarea populațiunei în luna Mai 1905. 
Datele statistice despre mișcarea po
pulațiunei în luna Mai în Ungaria 
prezintă un tablou de tot trist în Mai 
s’au născut în Ungaria 58.563 copii 
vii și au murit 46.170 persoane; astfel 
populațiunea s’a sporit numai cu 
12.393 suflete. Cauza la aceasta sunt 
mai ales cazurile de moarte 
prea numeroase. în Mai 1905 s’au 
născut cu 1179 mai puțini copii decât 
în Mai 1904, iar cazurile de moarte 
sunt cu 5034 mai multe decât în Mai 
1904; astfel sporirea populațiunei în 
Mai 1905 e cu 6213 mai mică, decât în 
Mai 1904. Dacă examinăm datele pri
melor 5 luni ale anului, tabloul apare 
șî mai cernit. în primele 5 luni ale 
anului 1905 nașterile s’au sporit cu 
1988 față de nașterile din primele 5 
luni, ale anului 1904, cazurile de moarte 
au crescut însă cu 46000, astfel spori
rea populațiunei e cu 44000 mai nefa
vorabilă decât în primele 5 luni ale 
anului 1904.

Căsătoriile în Mai 1905. în Mai 1905 
s’au încheiat în Ungaria 14.570 căsă
torii, cu 4250 mai puține decât în Mai 
1904. Din căsătoriile încheiate sunt 
1622 mixte ; între creștini și Ovrei s’au 
încheiat 54 și anume în 24 cazuri a 
fost mireasa ovreică, ear în 30 cazuri 
mirele a fost ovreu.

Emigrarea în Mai 1905. în luna Mai 
1905 au fost liberate pe teritoriul Un
gariei (fără Croația-Slavonia) 15.976 
pașapoarte pentru 22.166 indivizi. Din
tre acești călători în țeri streine 10.836 
au mers la America și 1443 în Ro
mânia. Mai multe pașapoarte au fost 
liberate în comitatul Bacica.

Procesul trădătorului Ercolessi Mai 
multe săptămâni a ținut la Messina 
pertractarea senzaționalului și emoțio
nantului proces pentru tradare de pa
trie al căpitanului italian Ercolessi 
și al soției sale, pănă ce în fine s’a 
terminat. Părechea trădătoare a fost 
acuzată că a vândut Austriei și Fran- 
ciei planurile fortărețelor italiene și 
ale mobilizării armatei italiane. Tri
bunalul l-a pedepsit pe Ercolessi la 5 
ani și 10 luni temniță, ear pe soția lui, 
în lipsă de probe suficiente, a achitat-o.

Călătorie prin văzduh. Mercuri s’a 
urcat la Viena în balonul «Iupiter» 
Dr. Anton Schlein și s’a suit cu ba
lonul la înălțime de 7600 metri deasu
pra pământului, ca să facă studii 
meteorologice. Balonul a rămas 20 
minute la înălțimea considerabilă și 
apoi în decurs de 22 minute s’a sco- 
borît la pământ. E interesant, că pe 
când jos era o căldură de 28 grade 
Celsius (deasupra lui zero), sus la 7000 
metri eră un frig de 15 grade Celsius 
(sub zero).

Serbătoarea libertății la Americani. în 
toată America s’a serbat la 4 Iulie 
aniversarea proclamării independenței 
americane și memoria celui mai mare 
american George Washington. La 
America este însă obiceiul rău, că la 
serbări mari oamenii dau pușcături 
dese de pistoale, chiar pe stradă și în 
piețele publice, și pun în pământ 
praf de pușcă și îi dau foc de explo
dează cu detunături asurzitoare. Prin 
aceasta se întâmplă multe nefericiri, 
în anul acesta au fost împușcați — 
din greșală — cu ocaziunea serbărilor 
cam 200 oameni, mai ales copii. 
Afară de aceasta peste 100 copii au 
murit de spaima pușcăturilor, iar 
vre-o 100 au ajuns orbi sau chiori. 
Răniți au fost peste 20.000 oameni. 
Astfel serbările de bucurie s’au schim
bat pentru mulți în lacrimi amare. Au
toritățile n’au putut face nimic pentru 
împedecarea catastrofelor regretabile, 
deși au dispus ca serbările să fie lini
știte, demne de americanii civilizați. E 
interesant șî aceea, că în ziua de ser
bare s’au cheltuit în Statele-Unite pen
tru focuri de artificii peste 10 milioane 
dolari (50 milioane coroane).

«Luceafărul». Nrul 12 (15 Iunie v.) 
al «Luceafărului» din Budapesta are 
următorul sumar: <Membrii Academiei 
române aleși în sesiunea de primă
vară a. c. (Dim. Onciul, Dr. Ludovic 
Mrazec, Dr. N. G. Marinescu, date 
biografice și bibliografice și portretele 
lor); «Iubirea mea» poezie de Mana 
Cunțan; «Moș Cerbu» de I. Ciocîrlan ; 
«Călătorii în Grecia» (cu câteva ilu- 
strațiuni) de Dr. G. Murnu ; «La Badea 
George», de V. Cioflec; «La Putna», 
poezie de G. Tutoveanu; Cronică (Ex
poziția generală română, Reuniunea 
femeilor române din Sibiiu, + Mussafia); 
Dări de seamă și notițe bibliografice. 
Redacția și adi .mistrația : Budapesta 
IV str. Zoldfa 7. Abonamentul 12 cor. 
pe an.

Sfințirea steagului . Reuniunei meseria
șilor români din Bistrița*. «Reuniunea me
seriașilor români din Bistrița* aran- 
gează serbări mari din incidentul 
sfințirei steagului seu, ce va avea loc 
Dumineacă în 16 Iulie n. 1905. Progra
mul festivităților e următorul: 1. La 10 
ore dim. participare la sf. liturgie în 
biserica gr.-cat., la sfârșit actul sfinți
rei steagului și baterea cuielor. 2. Pro
cesiunea «Reuniunei» sub steag pănă 
în «Schullerwald». 3. Banchet festiv la 
ora 1 d. a. în restaurantul din «Schul
lerwald». 4. Petrecere cu joc în pădure; 
începutul la orele 3 d. a. Participanții 
la banchet să binevoiască a se anunță 
la dl G. Matheiu, tipograf, (Strada 
lemnelor nr. 3 etagiu I.) pănă în 14 
Iulie.

Răsboiul ruso-iaponez. La 7 Iulie n. 
flota iaponeză a atacat insula Sacha- 
lin și 15 năi iaponeze au transportat 
pe insulă trupe pentru ocuparea insu
lei. Armata rusă de pe insulă s’a 

apărat cât a putut de bine, dar vă
zând în fine comandantul, că ori-ce 
rezistență e zadarnică, a dat ordin să 
fie distruse tunurile și să fie arse toate 
edificiile publice, ca să nu ajungă în 
mânile Iaponezilor.

Victimile ofticei. Conform raportului 
ministrului de interne, în anul 1903 au 
murit în Ungaria de tuberculoză (of
tică) 65.724 persoane. La Budapesta 
oftica a secerat în April 1905 392 vieți, 
în întreagă țeara au murit de oftică 
în April 1905 9705 persoane, din cari 
194 în comitatul Caraș-Severin.

Incendii mari. LaToketerebes a bân
tuit Sâmbătă incendiu cumplit. Au ars 
nouăzeci case și multe vite. — La 
Gerlak în urma unui trăsnet au ars 
tot Sâmbătă nouăsprezece case.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Cântece de copii și jocuri, adunate și 

întovărășite de note, de Dr. A. Bog- 
dan-Hoya. Brașov, 1905. Editura 
librăriei «Ciurcu». Prețul 32 bani.

VARIETĂȚI.
Mâncați poame cu coajă cu tot. 

Ca toate semințele, au șî poamele sub
stanțele lor cele mai nutritoare și mai 
gustoase, sările alimentare și ferul așă 
de important pentru construcția corpu
lui și pentru formațiunea de sânge. De 
aceea e nepractic a curățî poamele de 
coaje. E mult mai bine să mănânci 
poame cu coajă cu tot, pentru a le 
păstră întreg gustul și valoarea nutri
tivă. Cufundând poamele de mai multe 
ori în apă și frecându-le apoi cu un 
petec de pânză sau de postav, le poți 
curățî de praf și bacterii de tot soiul 
și apoi le poți mancă cu coajă cu tot 
fără grijă.

Producțiunea sărei. Cea mai mare 
cantitate de sare necesară omenirei o 
dau Statele-Unite. La locul al doilea 
vine Rusia, care are mine bogate de 
sare la Iekaterinoslav și lacuri sărate 
la Don. La locul al 3-lea urmează 
Britania-mare, apoi Iaponia, Germania, 
Francia, India, Spania, Italia, în fine 
Austro-Ungaria și România. Producția 
totală anuală de sare e prețuită la 
13 14 milioane tone.

Cel mai înalt om din lume edl 
Martelot, născut în Witebsk, care acum 
e de 22 ani. El e de 239 cm. înalt și 
fiind tinăr mai poate crește. Mai înalți 
decât el au fost numai Heloch din 
Salzburg, care avea 250 cm. înălțime, și 
Weet Marianna, care eră de 243 cm. înal
tă. Dl Martelot se află acum în Berlin, 
ca să’și vindece piciorul bolnav. După 
vindecare are de gând să se însoare.
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Grâu prima calitate' 14 80
» de mijloc 85 14 —

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

Orz prima calitate . 80 10 60
> de mijloc . 75 10 —

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 14 80
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 —
Arpă caș ... * 70 36 —
Mazăre . .. 90 40 —
Linte................................ 85 60 —-
Fasole .... 80 34 —
Mălaiu mărunt 70 I — —
Cartofi .... — 9 —
Fân prima calitate . — 4 —

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

» de Petroșeni .
— 4 40
— 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



Cea mai bună și mai eftină apă B
de amestecat cu viu și sirup este

, , apa minerală I 
de Pauliș 7~r~~-----|

(Maros-Solymos) |
Apa «Isvorului M.-Solymos (Apă* 

minerală de Pauliș) este una din primele fe 
din cauza gustului foarte plăcut, a marelui k 
conținut de acid carbonic liber și este ex- “ 
colantă ca apă de beut din cauza curățe- b 
niei și se potrivește de minune în ame- £ 
stec cu vin și sirup. Acolo unde locuitorii a 
sunt lipsiți de binefacerile apei sănătoase J 
pe beut este „Isvorul N-Solymos“ neprețuit 
și compoziția foarte fericită. a

Budapesta, 3 Martie 1903.
Dr. Hankd Vilmos,

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

al Academiei maghiare. *

Cu începere dela 1-ma Iulie st. v. a. c. va apărea în Lugoj sub'; 
conducerea d-l-ui Dr, Valeriu IBranisce, ca redactor responzabil

J J BANATUL”
Foaie pentru poporul r o m â. n,

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

Abonamentul pentru un exemplar trimis cu poșta pe trei 
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.

Depozit Lugoj: Traian P. Iăîcz, băcănie.
Direcția Deva: comitatul Hunedoara, 
Nr. 138 (10—2).

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.

e =:

Grădina otelului „Concordia44

Reuniunea română de cânt si
1

muzică din Lugoj
arangează

conducerea d-lui dirigent /. Vidu

Marți la 2®'u"ie 1905
f II Iulie

Pravul Bauer
patentat

Mijloc exceleut și sigur

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat sfg,

de autoritățile publice

Șf» se poate căpătă si

la fe’ăria

Haberehm
Mr. Id »x M

---- - Lugojul-român

vis-ă-vis de eafeueaua »Corao«

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

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

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-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.

Ied. (x—20/
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j Concert popular
cu următorul

Program :
1. a) «Deșteptarea paserilor . ■ »r i e 3

voci egale de I. Concone.
b) «Bomânașului îi place , cor imxt 

aranj. de T. Teodor eseu.
2. a) «Stăncuța», cor mixt de 

K i r i a c.
b) »Eără număr», cor mixt 

C a n d el 1 a.

luni

Red. (5—2). D. (

de E.

Str. Constantin 3gnea,
medic univ., operator, etc.

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul“,

1

ii

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

coruri

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

5. «Eu mă duc codrul rămâne», cor mix:
de T. Te odor eseu.

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

t r i u - T. Teodore seu.

Prețul de intrare: 3 cor. de familie, 
cor. de persoană.

începutul la orele 9 seara 

După concert urmează DANS.

Provocare si apel

Reclama |

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

proprietarii de realități, etc. etc.

în cantități mici și mari

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

Nr. 121 (x 9).

I

1

"KT

ca

Anul fondării 1889.

Cereți prospecte gratuite și franco, 
deia Reprezentantul general: 

^ReformschriftstelierZg 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

nu lipsească 
care se cetește

Red. (x - 2.)

Solviri în
— rate — 
se admit.

Bilz Naturheilbuch
Cei mai excelent sfetnic în toate 

zurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de casă, infaîibil și 
practic. Cartea aceasta să 
din nici o familie, în 
nemțește.

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

Prețul în ediția de 3 
volume cor. 30 —

Pamabescti
se află de vențlare la —————----

REDACȚIA ,, DRAPELUL^ 
cu următoarele prețuri:

Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian..................
A căjlut o radă lină, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noapte, polcâ p. pian . . 
Frunză 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 șr pian 

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

1
1
1
1

cor.

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

»

50 
a se ală- 

; tura 10 bani pentru costul postai de bucată.
Comăndele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul“ — Lugoj.
Red. (x—34)?

4

— i Societatea de lectură «Petru Maior» 
|din Budapesta a hotărît să vindâ 

|j „Istoria taaâniW

institut de credit și economii 
ea societate pe aeții în Lugoj.

Capital social 300 000 Cor.

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor.

se adresă la cassarul Socie-

IaIaI
Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.

Depuneri spre fructificare
---------------  1,500.000 Cor.-----------------

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de aie privaților și de ale corporațiunilor cu 7 —80/0, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 “/<„ cu anunț 5% .

Preliminare die spese 
si planuri gratis.

Nr. 8. x - 34

Darea după interese o soivește însuși institutul.

Direcțiunea.

Tipografia Carol Traunfellner, - Lugoj.

A
tății MIHAIU ȘERBAN stud. fii.. 
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20, II. 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—35)

Cărți si reviste
în trate Ia redacția farului „D r ap e 1 a ■

Cine se interesează de răsboin. a-;-.,, 
din Extremul-Orient și dorește să -. - ă o 
icoană fidelă despre poporul iaponez. -* 
procure cartea acum apărută:

'Aj de Mihail Gașpar.
Prețul 1 coroană 5'j sml

Volunțl elegant, tipar fin 
Comăndele se pot face ia autc- 

Gașpar diacon, Lugoj.
Portul postai îl plătește ancora


