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Numărul „Daco-Românilor" 
politici s'a înmulțit cu unul.

Zicem anume «politici», căci în 
privință etnică suntem noi, cești de 
aici, cu toții «Daco-Români» spre 
deosebire de «Macedo-Români» și 
«Istro-Români». în cele politice am 
declinat însă dela noi acest titlu, 
ca străin de aspirațiunile depuse în 
programul nostru național, precum 
și de scopul luptelor noastre poli
tice pentru validitarea poporului 
nostru ca factor politic în acea
stă țeară.

Adevărat, că cinstita stăpânire 
adurmecă de mai bine de treizeci 
ani după «Daco-Români» în ale 
politicei în șirele noastre, dar 
pănă acum — pre lângă tot zelul 
dat pe față — n’a reușit să pună 
mâna nici pe un «Daco-Român» 
viu și nici mort.

înainte de asta cu vre-o două
zeci ani s’a speriat odată cinstita 
stăpânire de niște proclamațiuni 
roșii venite dela București, dar a 
și reușit să delăture «primejdia» 
obținând dela guvernul regatului 
român expulzarea stilizatorilor și 
respânditorilor «primejdiei roșii».

De atunci încoace nici măcar 
«hârtie» daco-română n'a mai pu
tut prinde și nimici iscoditoarea 
pază a integrității țerii noastre.

Aveam deci cuvânt a crede, că 
primejdia dovedită fantomă, va dis
părea cu totul din calculii celor ce 
cred și țin, că reprezenta și apără 
cele mai vitale interese de existență 
ale țerii.

Recunoaștem însă pe față și 
fără încunjur, că ne-am înșelat.

FLORICA
— Schiță*) —

De C. Sandu.

în învârtirea-i fulgerătoare tromba 
fură snopii de grâu, îi sdrumecă și’i 
aruncă ’n măruntaiele batozei.

Din când în când scrâșnește și urlă 
ca o fiară întărâtată și atunci logo
fătul Iorgu se ’ncruntă la cei ce bagă 
la val:

— Resfirați bine snopii, măi!
Pe sub bordul răsfrânt al pălăriei, 

așezată cam pe sprânceana dreaptă, 
privirea scăpărătoare a logofătului de 
moșie lunecă iute ca o săgeată, ame
nințătoare ca un tăiș de oțel.

Și oamenii adunați la «mașină» 
muncesc de se spetesc, căci ochiul ager 
al lui Iorgu vede poște tot locul, iar 

L ravașa ce poartă vecinie la cismă 
eroește pănă dă sângele.

Dar ochii lui stăruesc mai mult 
asupra uneia din deslegătoare: Florica 
Pahonțului. Sub cămășuța de pânză ’n 
patru ițe, i-se ghicesc gurguiele sânilor 
rotunzi, iar mișcarea ne ’ncetată a

•) Specimen din «Drum și Popas». Bucu
rești, «Minerva» 1904. Prețul 1 cor. 25 bani.

Acum vedem, că uu mai avem de 
a face cu o fantomă, ci cu un lu
cru aievea.

Dl Nicolae Bartha, uuul din 
stăpânii situațiunii. a reușit în fine 
să pună mâna pe un «Dacoromân» 
politic viu. Și știți cine este acesta?! 
Nici mai mult și nici mai puțin, 
decât însuși actualul girant al afa
cerilor interioare, chiar dl Kri- 
stdffy, de prezent ministru al in
ternelor cu sediul — probabil pro
vizorie — la... Budapesta.

în articolul seu de fond, apărut 
în nr-ul de Duminecă al foii «Ma- 
gyarorszăg», o spune dl Bartha 
negru pe alb, că d-1 Kristoffy este 
«internațional și daco-român». Lă
săm la o parte lămurirea contra
zicerii între cele două calificative, 
despre cari credeam pănă acum că 
se exchid una pe alta, căci doar dl 
Bartha trebue să știe ce scrie. El 
este doar alăturea cu Apponyi di- 
rigeatorul «voinței» țerii, el ca 
scriitor și Apponyi ca orator. Ear 
dacă acești oameni nu știu ce spun 
și scriu, apoi cine să mai știe îd 
această biată țeară, frământată și 
agitată pănă la extrem!?

Și evident că nu originea sa 
etnică voește să o determine dl 
Bartha la dl Kristdffy prin această 
atribuțiuue, ci direcția politică a 
acestuia. Va să zică mult adurme- 
catul daco-românism și-a dat re
prezentantul pe față

Acum înțelegem de ce ne este 
dl Kristbfly atât de dușmănos, căci 
bine înțeles d-sa ca «daco-român» 
nu poate să vadă cu ochi buni ac
țiunea noastră politică, care nu are 
nimic comun cu dacoromânismul 
politic. Acum înțelegem de ce a 

trupului descoperă frumsețea formelor 
ei feciorești. Muncește fără preget și 
nu-și ridică de loc ochii din pământ, 
căci simte pironită asupra ei privirea 
piezișă, hoțească, ispititoare a logo
fătului.

Și ’n huetul batozei ce mistue 
munca atâtor brațe, gândul copilei se 
turbură de o amintire.

I-a răsărit într’o seară ca din pă
mânt, drept în fața ei:

— Da ’ncotro, Florico?
— Ia acasă, boierule!
— Mai stai nițel, să-ți spun două 

vorbe.
— Aș... Nu, că m’așteaptă mama.

Și inima copilei se strânsese de frică, 
iar ochii ei priviau în fundul drumului 
prăfuit de printre țarinele peste cari 
începuse a pluti Amurgul.

Dar logofătul o șl apucase de mână:
— Ei! Stai nițel, că doar n’o fi 

foc'.. Ti! Ce ochi de șerpoaică mai 
ai!... Ce-a fost frumos nu ’mi-a scăpat; 
nici tu nu-mi scapi fetițo!

Florica tremură vargă și ochii în
cepuseră a i-se ’nroură de lacrămi, iar 
căpșorul minunat, înecat în plete cur
gătoare, i-se ’nclină încet-încet pe umăr, 
cum se ’nclină o floare la suflarea 
vântului de seară...

— Dă-mi drumu’, boierule!
— Las’ că nu te mănânc, sălbateco! 
Și logofătul dă s’o sărute. S’a 

smucit din mâna lui cu toată vigoarea 
și iuțeala unei căprioare speriate, fu- 

respins aprobarea statutelor alianței 
învățătorilor români uniți sub cu
vânt. că «nu exiști în țeara acea
sta greco-catolici români», căci, 
bine înțeles, o alianță — fie și 
chiar culturală — a Românilor după 
confesiuni nu poate promova reali
zarea ideei dacoromâne.

Trebue să fim mulțâmitori dlui 
Bartha, pentrucă ne-a dat cheia 
la deslegarea acestor secrete și ne 
vom orienta și pe viitor după ace
ste.

Vedem de pildă, că dl Kristdffy 
a acordat — lucru mare — unui 
gazetar român dela noi un inter
view și l-a îndemnat să pună la 
cale adunări poporale pentru «su
fragiul universal», asigurându-1 că 
guvernul va admite ținerea 
acestor adunări. Găsim acest 
interview și în foi maghiare și în 
foaia românească a gazetarului din 
chestiune, trebue să fie deci ade
vărat. Semn, că «dacoromânul» dm 
fruntea afacerilor interioare ale țerii 
crede momentul de sosit pentru a-și 
da arama pe față.

Numai că face o mică greșeală. 
Trece cu vederea, că noi nu ne 
ținem de teapa lui și nici nu sun
tem dispuși a ne lăsa trași pe 
sfoară nici chiar de un «Daco- 
Român» veritabil, care și-a primit 
diploma dela infalibilul Nicolae 
Bartha.

Nu! Intriga este prea subțire, 
decât să nu se trădeze pe sine.

Dl K r i s 16 ffy vrea să ptfnă 
socialiștii și naționalitățile în pi
cioare, ca — după receta dejă cu
noscută - să sperie pe obstrucți- 
oniștii de odinioară, ajunși azi 
«majoritate coahată», ca speriân- 

gind într'un suflet pănă ’n marginea 
satului.

Și de atunci amenințarea lui Iorgu 
ii sună mereu în urechi:

— Ce-a fost frumos nu ’mi-a scăpat; 
nici tu nu-mi scapi, fetițo!

Iar cuvintele acestea îi sfredelesc 
inima ca un fier roșit în foc...

... Soarele ride în răscrucile cerului... 
Valuri-valuri joacă pe lanurile ’nde- 
părtate răsfrângerea razelor lui dogo
ritoare... Un nor strălucitor ca zăpada 
coprinde un partal de cer. Ți-se pare 
un munte fantastic de strălucire orbi- 
bitoare, ceva dintr’o apoteoză dumne- 
zeească....

— Svârle, măăă!
Și snopii curg, curg ca aurul; iar 

batoza urlă și desbășcăluește în vân- 
turile-i puternice boabele ce vor plecă 
mâne-poimâne peste nouă mări și nouă 
țări.

Femeile rânduite în dosul mașinei 
abia mijesc în viscolul de pleavă mă
runtă, iar palele de pae curg ca un 
șiroi de chihlibar, curat ca lumina 
soarelui.

— Aide, faa!
Nu-i mai tace gura logofătului 

Iorgu, și vocea lui bagă fiori în oase.
De trei ori s’a dat jos de pe batoză 

și iar s’a urcat. îi clocotește ’n vine o 
dorință sălbatică și n’are astâmpăr.

Dela un timp, mașinistul dă pre
siune șî mai mare la vapor. Vâjâie 

du -se aceștia să se împace cu 
dânsul și ca preț de împăcare să 
primească plocon pe . . . socialiști 
și naționalități. Ich kenne dich 
Spiegelberg!

Nu. die Kristdfly, grațioasa D-Tale 
permisiune pentru a ținea adunări 
populare în scopul reclamării vo
tului universal dela D-Ta, nu 
ne încălzește și nici nu ne în
deamnă a părăsi bine chibzuita 
neutralitate, ce o observăm față 
de actualul conflict constituțional.

Rămâi D-Ta sănătos «Daco- 
Românul» lui Bartha și sperăm, 
că în curând îți vom putea da ca 
soț pe însuși . . . Bartha. Cel pu
țin va fi atunci compania Daco
română completă și nu veți mai 
avea ce reproșa unul altuia.

Difficile est satyram non scri- 
bere.

Ministrul de justiție Lânyi despre 
naționalități. Ministrul Lânyi, primind 
deputațiunea de alegători, care i-a 
predat mandatul de deputat al cercu
lui Lipto-Szt.-Miklds, a rostit în fața 
deputațiunei un discurs, în care zice, 
că el la alegerea dela Lipt6-Szt.-Miklâs 
a desfășurat drapelul național maghiar 
contra naționaliștilor, încurajați — du
rere - șî de unii Maghiari, cari nu-și 
bat de loc capul cu aceea, că Ungaria 
e strimtorată de agitația naționalistă. 
Apoi, dupăce declară că punctul seu 
de vedere e consolidarea statu
lui maghiar unitar, continuă: 
«La începutul sesiunei dietale, în de
cursul desbaterei Adresei au fost toate 
partidele de acord, că programul spe
cial național, care se nizuește la su
narea gravaminelor cetățenilor de 
limbă nemaghiară nu pe baza statu
lui maghiar și care prezintă naționali
tățile ca individualități speciale 
de stat față de totalitatea națiunei 
maghiare, — că acest program nu 
cureaua și merg roatele ca vântul tur
bat. Nu se mai aude nici un glas de 
om ; chiar glasul logofătului a amuțit, 
căci torentul energiei uimitoare ce se 
revarsă în aceste momente atrage în 
vârtejul lui pe toată lumea, și logofătul 
s’a băgat la val. E o luptă crâncenă 
între puterea năprasnică a aburului și 
puterea atâtor brațe de oameni.

Dudue pământul de sbuciumul 
batozei...

Din când în când boabe răslețe, 
svârlite de șinile tobei, isbese ca niște 
alice ’n obrajii coșarilor. Șuvoae curg 
grăunțele ’n saci... Târâșurile de pae 
se îndesesc.. Vânturătoarea hurue ca 
o trăsură.

... Și ’n văzduh i-atâta splendoare, 
dar cine stă să se uite la ea?

Mânile apucă, aruncă, învârtesc, 
țin, ridică; vinele se umflă, mușchii se 
împietresc, sudorile curg pe frunți, se 
preling pe sprâncene, scapătă ’n ochi, 
ajung pe buze unde li-se simte să- 
rătura, sângele fierbe și inima bate 
nebună...

într’un târziu, logofătul Iorgu ese 
dela val și, dupăce mai răsuflă o leacă :

- Florico, ia du-te tu păn’ la curte 
și adu’mi catastivul de zile.

Fata s’a coborît de pe batoză, s’a 
scuturat de frânturile de spice ce i-se 
furișaseră pe supt cămașe și a pornit 
spre curtea boerească...

♦
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e compatibil cu constituționa
lismul ce se bazează pe condiția 
fundamentală a unității de stat. Și 
cu toate aceste dușmanii noștri (Coali
ția. Nota Red.) au recomandat spre 
alegere pe cei ce stau pe baza pro
gramului special de naționalități». Mi
nistrul declară apoi, că legalitatea gu
vernului actual e mai presus de orice 
îndoială și mulțămește pentru alegere.

Aromânii dușmăniți de patriarhatul 
ecumenic. Patriarhatul ecumenic din 
Constantinopol nu e de loc mulțămit 
că Sultanul a recunoscut existența 
națiunei aromâne în imperiul tur
cesc. în ședința dela 8 August sinodul 
patriarhatului ecumenic a primit un 
proect de memorand cătră puterile 
mari referitor la chestiunea aromână. 
Memorandul zice, că Aromânii se con
sideră pe sine totdeauna ca Greci, 
se roagă lui Dumnezeu în limba gre
cească și învață în școală și-și conduc 
afacerile lor în limba grecească. Nică- 
iri nu formează Aromânii o populați- 
une compactă, ci sunt risipiți în dis
trictele Ianina, Monastir și va
loni chi. Din circa 100.000 Aromâni 
numai 10.000 au fost câștigați cu mare 
greutate pentru propaganda română. 
Aceștia ar scădea îndată ce ar încetă 
avantagiile materiale. Prin aceste aser
țiuni false voește să-și justifice patri
arhatul ținuta sa intransigentă. Patri
arhatul a făcut sinodului chiar propu
neri formale despre ținuta în viitor a 
patriarhatului față de propaganda ro
mână în Macedonia și Epir. Patriarhul 
a comunicat totodată sinodului, că 
propaganda română intenționează a 
alege un episcop român pe seama 
comunelor aromâne din Macedonia.

Sufragiul universal.
Comitetul executiv al coaliției a ți

nut Vineri a doua ședință, în care s’a 
ocupat cu chestiunea sufragiului uni
versal, a cărei rezolvare — precum se 
știe — a luat-o deja guvernul actual 
în programul seu, obținând pentru 
această reformă chiar șî aprobarea 
prealabilă a Regelui.

Comitetul executiv al coaliției a 
adus următoarea hotărîre:

«Mai întâiu nu corespunde 
faptelor, că coaliția a făcut la 
alegeri promisiuni în privința 
sufragiului universal. Partidele 
coaliate au pășit la alegeri fiecare 
cu programul seu propriu, susți- 
nându-și nemodificat programul seu, 
aliindu-se însă și sprijinindu-se reciproc 
pentru respingerea atacurilor îndreptate 
contra constituției.

— Ai auzit, lele Smarando?
— Ce păcatele s’auz, fa Ilinco ?
— Auzi că cică și-ar fi bătut joc 

logofătul Iorgu de fata Pahonțului...
— Păi cum, fa... Așă am auzit și 

eu... Mititica! de aia nu se mai vede 
ea nicăiri. I-o fi rușine să mai scoată 
capu’n lume.

— Vai, fa lele Smarando, ce șarpe ! 
Mânca-l’ar viermii ăi neadormiți de 
logofăt spurcat!

— Să-l trăsnească sfântul Ilie, fa 
fetico... ce foc pe alde bietu’ Pahonțu!..

— Ba să mai zici! Ce păcat, Doamne, 
pe bieții oameni!... Apoi, te las sănă
toasă lele Smarando!

— Mergi sănătoșică, Ilincuțo.
Și păn’ a nu se despărți, vecinile 

clatină din cap, ducându-și câte o mână 
la gură în semn de mirare și de groază.

Gurile satului macină, care cum se 
pricepe: «Auzi, d-ta, surată!» — «Ba 
să zici, cumătră!» — «Nu l’ar mai 
răbdâ ăl de sus!» — «Mititica!». Și 
valul vorbelor pornește ’n tot satul și 
vestea rea ajunge mai iute ca glonțul.

Ci ’n vremea asta, Florica Pa
honțului, zăceă în pat. Chiar în ziua 
nenorocirii a sosit acasă, galbenă ca 
fiartă ’n ciară. I-se tăiaseră puterile și 
înfrigurată:

— Mamă, dă’mi nițică apă că mi-e 
rău !

A căzut apoi în pat, clănțănind 
din dinți.

Baba Cerchiia i-a descântat de 
deochi, i-a descântat de spaimă și i-a 
dat să bea apă în care au sfârâit

«Dintre partidele coaliate «partidul 
independist» și «partidul nou» au luat 
în programele lor sufragiul universal 
pe lângă anumite garanțe; ce
lelalte partide nu. Majoritate au câ
știgat însă partidele coaliate numai îm
preună. Din această cauză coaliția n’a 
putut luă în programul seu de lucrare 
decât aceea la ce au fost de acord toți 
membrii ei, adecă extinderea drep
tului electoral asupra stratu
rilor largi ale populațiunei, un pas 
însemnat spre sufragiul universal.

«Acele partide însă, cari mărturi
sesc în principiu sufragiul universal, 
și-au susținut dreptul ca să-și validiteze 
acest principiu al lor în întreagă 
extenziunea îndată ce ajung în 
majoritate».

Comitetul declară, că guvernul ac
tual neconstituțional nu-i capabil să rea
lizeze această reformă, ci folosește acea
stă reformă numai ca tactică pentru 
ciuntirea aspirațiunilor naționale. Co
mitetul protestează contra faptului, că 
guvernul pune sufragiul universal față 
în față cu aspirațiunile naționale, prin 
ce abuzează de această reformă mare 
cu scopul de a împedecâ validitarea 
voinței națiunei și câștigarea condițiu- 
nilor fundamentale de existență națio
nală.

Socialiștii creștini la Kossuth.
O deputăție a socialiștilor creștini 

din țeară, sub conducerea lui Andor 
Szalânczy, a mers la Kossuth și l-a 
întrebat, că un eventual guvern coali
tionist voește sufragiul universal, sau nu.

Kossuth le-a răspuns, că coalița 
constă din mai multe partide, dintre 
cari «partidul independist» și «partidul 
nou» au în programul lor sufragiul 
universal. Celelalte partide din sinul 
coaliției voesc numai lărgirea drep
tului electoral și dacă coaliția 
ajunge la putere, va șî realiză lăr
girea dreptului electoral. Dar coaliția 
nu poate să realizeze sufragiul universal cu 
abandonarea pretenziunilor naționale și prin 
asta să peardă timp și teren în lupta 
pentru validitarea limbei maghiare mai ales 
în armată. Partidul kossuthist voește, 
ca numai astfel de bărbați să aibă drept elec
toral în această țeară, cari iubesc această scumpă 
patrie maghiară și nu lucrează contra existenței 
patriei. Cu alte cuvinte numai așa e 
permis să realizăm sufragiul uni
versal, ea să nu se compromită 
caracterul național al statului 
maghiar, pentru că statul maghiar 
trebue să rămână maghiar și să nu se 
schimbe în stat cosmopolit.

Mumus-ul naționalităților.
Dep. «liberal» Emeric Szivâk, 

conducătorul mișcării care tinde la di- 
doi-trei tăciuni. Dar fata ardeâ și se 
svârcoliă și svârliă țolul după ea; și 
vorbiâ ’ntr’aiurea: «Săriți!... Mamă!... 
Logofătul, mă mănâncă logofătul!..» 
Și biata Catrina Pahonțu pricepu ce 
are fata ei pe suflet și nu știa cum 
s’o mai ia cu vorba: «Taci, Florico, 
mamă! Taci și dormi, suflețelule... că 
uite, ai să te faci bine și avem să 
mergem la târg...»

Dar boala se ținea scaiu.
Numai seara o mai răcoriâ și 

atunci gândul nenorocirii ce-o lovise îi 
secă sufletul de jale. Lacrimi ferbinți 
îi curgeau pe obraji, înnodându-i-se 
supt bărbie, și cu capu ’n pernă, copila 
suspină înăbușit:

— Ah! Doamne... Doamne, neno
rocita de mine!

Și iar sbucniă în hohote de plâns 
ce’i rupeau inima.

Dar dela o vreme, a dat Dumnezeu 
de s’a mai răcorit copila. Și lacrimi 
nu-i mai curgeau pe obraji, iar fața 
suptă de boală se liniștise ca un chip 
de sfântă. Ochii duși în fundul capului, 
sgăurați, priviau vecinie pe fereastră 
și nici un oftat nu mai eșiâ din pieptul 
în care sângeră o inimă de fată ne
norocită.

Ci numa ’ntr’o sară, copila s’a lipit 
sfioasă de mama ei:

— Uite, mamă, Craiu-nou!
Iar bătrâna, să mai veselească 

inima fetii, a început să bată din palme 
cum fac copiii.

Uuu! Craiu-nou!
Sănătoși ne-ai găsit, 
Sănătoși să ne lași! 

zolvarea partidului «liberal» prezent, 
a scris în ziarul «Az Ujsâg» un articol 
pentru descompunerea partidului «liberal . în 
acest articol se ocupă șî cu «inițiativa 
îndrăsneață» a guvernului referitoare 
la sufragiul universal, secret și după 
comune. Szivâk zice, că «noi deputății 
«liberali» aleși la periferiile locuite de 
naționalități ale țerii, nu putem luă în 
programul nostru sufragiul universal 
în forma contemplată de guvern, pen- 
trucă lărgirea dreptului electoral fără 
garanțele și pregătirile necesare va avea ca 
urmare, că în Ungaria ultraiștii naționaliști 
vor ocupă teren, care întrece visurile lor cele 
mai cutezătoare, și va întră în dietă un partid 
așă capabil de obstrucție, încât acest partid va 
fi protest viu înaintea lamei con
tra unității statului maghiar și 
contra supremației istorice a ras- 
sei maghiare.

Interview la ministrul Kristbffy
Redactorul «Poporului român», dl 

Dimitrie Birăuțiu a interviewat pe 
ministrul de interne Kristoffy refe
ritor la eventualele restricțiuni, ce s’ar 
introduce în legea despre sufragiul 
universal, cu privire la naționalități. 
Ministrul a răspuns:

«Fiindcă șî D-Voastră sunteți fiii 
acestei patrii, cu aceleași drepturi și 
datorințe ca șî Ungurii, nu puteți fi 
exchiși nici dela dreptul de a Vă îm
părtăși de favorul ce îl va îmbiă legea 
despre votul universal. Drept aceea, 
eu votul universal gândesc să-l intro
duc fără nici o restricțiune la naționa
lități, în modul cel mai liberal, după 
cum cer șî interesele întregului popor 
din această țară. De altcum punctul 
meu de vedere față de naționalități 
este deja cunoscut din vorbirea, pe 
care am ținut-o în dietă la desbaterea 
bugetului sub ministrul-president Szell. 
Tocmai atunci a fost ales Dr. Vlad de 
deputat și se pornise în dietă o dis
cută viuă din partea tuturor partide
lor asupra chestiunei naționalităților. 
Am spus-o, că noi nu avem să ne 
temem de naționalități. Din contră do
resc, ca să între cât de mulți în dietă, 
căci pănă atunci, pănă când naționali
tățile își afirmă dorințele afară de 
dietă, apar ca șî când ar aveâ ten
dințe separatistice (nizuințe de a se 
desbinâ de cătră țeara ungurească); 
îndată ce au intrat în dietă e semn, 
că ele înseși documentează unitatea 
statului maghiar. Sunt firm convins, 
că dupăce parlamentul ungar va fi 
pus pe baze democratice, unde în 
urma votului universal vor putea stră
bate direcții cu totul noui, toată țeara 
va simți înriurința binefăcătoare a re
formelor și legilor sociale și economice 
arzătoare, a căror creeare nu va mai

— Mamă dragă, n’am văzut așă 
frumos Craiu-nou!

— Las’ c’o să mai vezi Florico!
în seninul albastru, Craiu-nou pă- 

reâ o frântură de verigă subțire suflată 
cu argint...

— Frumoasă-i, Doamne, lumea!
Și, acoperindu-și fața cu mânile, 

copila s’a rezemat de ușorul ușei, ru- 
pându-și pieptu’n hohote de plâns de 
’ngropăciune...

Undele apei se fugăresc la vale, 
cipciind pe la coturi. Sălcii bătrâne își 
pleacă buchete de ramuri ce stau de 
vorbă cu apele călătoare.

întunerec...
N’o vezi pănă ’n malul cel-l’alt, 

dar o simți cum curge liniștită, ne- 
păsătoare. Așa-i gârla.

Florica vâslește pe ’ntinsul ei... 
Câte un pește se bate la adâncuri și 
turbură liniștea nopții...

Copila s’a oprit... puterea apei îi 
duce luntrea la vale... Vâsla cade din 
mânile ce tremură... Se ridică ’n pi
cioare și-și face cruce.

— Doamne, ai îndurare de o ne
norocită !...

Oglinda întunecoasă a apelor călă
toare se sparge cât ai clipi din ochi și 
apele călătoresc mai departe, liniștite, 
nepăsătoare...

... Doar pe la coturi le mai auzi 
cipciind...

putea să întârzie atunci. Politica va 
luă o cale nouă. în loc de lupte de 
drept public, cari împedecă parlamen
tul în creearea de legi, dieta se va 
ocupă cu chestiuni economice, cu tă
măduirea relelor, de cari sufere țeara 
și de bună seamă șî cu tămăduirea, 
năcazurilor și jălbilor îndreptățite ale 
naționalităților. Dela votul universal 
secret aștept schimbarea situației și 
pentru aceea voesc, dacă îmi va fi 
posibil, să-l șî introduc. Ce privește 
cenzul intelectual la acordarea drep
tului electoral, eu înțeleg cenzul inte
lectual așă, ca fiecare alegător să 
știe scrie și ceti în limba lui ma
ternă, nu în cea ungurească. Nici 
nu se poate închipui altfel; pentrucâ 
numai aceasta ar corespunde împreju
rărilor din țeara noastră, precum și 
tradițiilor politice ale nației maghiare-,

«Poporul român» aducând acest 
interview, face apel cătră toți Românii 
să țină adunări pretutindenea, în cari să 
se ceară introducerea votului univer
sal. Ministrul a declarat că nu va opri 
aceste adunări.

APEL.
în preajma mândrelor sărbători 

culturale dela Sibiiu, când tot Românul 
cu tragere de inimă și dare de mână, 
pătruns de însemnătatea epocală a po
pasului ce-1 face ’n sboru-i falnic geniul 
de lumină al culturii românești, își 
poartă mâna pe la baierile pungii, — 
societatea de lectură «Petru Maior* 
își sună glasul ei — nu milogitor ci 
de luare aminte — cerând sprijinire 
în vremuri, când răsbate un greu pas 
al existenței sale.

Societatea «Petru Maior», hotarnica 
straje a întinsei împărății de c iltură 
românească, și-a luat ființa aproape 
deodată cu cele trei societăți pentru 
cultura poporului din Ardeal, Bănat și 
Bucovina. întemeietorii cu gând bun 
au lămurit deviza ei în vorbele poe
tului: «Uniți să fim în cugete, uniți în 
Dumnezeu!» Cărările ei de înaintare 
suiau tot spre vârfurile cu soare ale 
unui cuprins senin de cultură temeinică 
și ’n munca ei deaproape o jumătate 
secol a întărit sufletul și mintea celor 
ce chemeți erau să fie conducătorii 
unui neam însetat de mai bine. Socie
tatea «Petru Maior* în curgerea 
lungii vremi de muncă a zămislit dra
gostea pentru literatura și istoria ro
mânească în inimile generațiilot, ce 
le-a ocrotit în încăperile ei și cei cari 
vor cumpenî după vrednicie roadele 
de nemăsurat ce i-au răsărit în urmă, 
vor ști că an de an mulți sunt acei 
tineri români, cari îmbibați de-o cul
tură nefirească, ajunși în capitală ușor 
se pierd pentru ogorul culturei româ
nești. — Societatea «Petru Maior* 
a fost totdeauna chiagul vieții ro
mânești din capitală, a fost inima 
vieții sociale de aici.

Societatea «Petru Maior* dim
preună cu surorile ei mai mici din alte 
capitale și-a împlinit chemarea de a 
strânge la sin frații reslățiți în marea 
de străini după vrednicia conducătorilor 
ei de pe vremuri și mila geniului româ
nesc a hărăzit acestor conducători multă 
râvnă de bine. Azi îi întâlnim în fruntea 
mișcărilor și instituțiunilor noastre cul
turale de obște. Azi pe întinderile vieții 
românești întâlnim frați de odinioară 
ai societății. Azi deci glasul ei va în
tâmpină urechi și inimi primitoare.

Nădăjduim dar, că apelul societății 
cătră toți Românii de bine ascultare 
va găsi. Sprijinul nu i-a lipsit nici în 
trecut, dărnicia băncilor noastre și 
purtarea de grije osebit cu cinste a 
fruntașilor noștri i-a făcut calea ușoara. 
Fondurile au crescut îmbucurător. Dar 
în acest an s’au ivit numeroase trebu
ințe de neamânat, ce nu s’au putut 
acoperi din cheltuelile permise de sta
tute. în înțelesul acestora numai o 
anumită parte a intereselor fondului 
permanent se poate întrebuința la 
susținerea societății. Azi fondul dispo
nibil e aproape exhauriat și în față ne 
stau probleme vitale, ce așteaptă re
zolvare.

Ca să-și poată săvârși misiunea la 
înălțimea timpului, societatea «Petru 



Maior* nu mai poate amână comple
tarea și sporirea bibliotecei sale, mai 
vârtos că azi ramurile literaturei ro
mânești au dat roade mănoase. în 
privința asta s’au făcut inevitabilele 
începuturi ce au atins simțitor fondul 
disponibil. — Ca înfățișarea ei să fie 
deamnă de numele și ținta ce o călă
uzește, și ca să-și câștige un exterior 
mai plăcut și ademenitor în vederea 
înscrierilor de membri, societatea și-a 
schimbat localul de pe strada Molnar 
Nr. 20, mutându-se pe str. Sor«>ksâri 
Nr. 20 în niște, încăperi mai frumoase. 
Noua locuință însă a încrestat ia ca
nonul cheltuelilor o chirie mai mare. 
Tot la răvașul acestui an s au adaus 
spesele, ce le-a avut societatea cu re
prezentarea ei la expoziția din Sibiiu 
Aici ea a trimis bustul artistic al 
Dlui Dr. Alexandru de Mocsony 
o mulțime de obiecte din avutul ei. 
Și peste toate celea înșirate răsare o 
trebuință de căpetenie: înoirea mobi
liarului societății. Societatea aproape 
dela înființarea ei se servește de aee- 
laș mobiliar, câștigat cândva prin do- 
națiuni. Azi mobiliarul e în o stare 
absolut necorespunzătoare și vrednică 
de plâns. înoirea lui, cel puțin în mare 
parte, nu mai îngăduie amânare.

în împrejurările acestea societatea 
<Petru Maior* e nevoită să-și în
drepte graiul cătră nobilul public ro
mânesc, cerând ajutorare în vederea 
scopului ei.

Voi, lamura românismului de pre
tutindeni, cărturari români! Azi, când 
ard în vâlvătăi și se îndesesc focurile 
de păstor pe plaiurile culturii româ
nești, când zarea viitorului e întretă
iată de snopii de raze, ai celor două 
foculare de lumină, Astra și societatea 
pentru fond de teatru, — în aprinsul vo
stru dor ce vă călăuzește la praznicele 
dela Sibiiu, purtați-vă ochirea șl pe 
la hotare și văzând lupta pentru exis
tență materială a acestei sentinele — 
trimiteți-vă obolul întru sprijinirea ei. 
Grijitorii ei de astăzi și generațiile ce 
așteaptă revărsarea de bine din dăr
nicia voastră — vor cinsti numele vo
stru vrednic.

Budapesta, 13 August 1905.
în numele comitetului:

loan Christian, loan Montani,
presidentul societății, preș, comisiei literare, 

pentru secretar.
N.B. Dăruirile se vor evită în 

gazetele noastre. Adresa societății : 
Budapesta, IX. Soroksâri uteza, Nr. 
20 et. III.

Pertractările de pace.
în ședința a doua a plenipotenția- 

ților ruși și iaponezi pentru încheerea 
păcii, pienipotențiatul iaponez Komura 
a predat plenipotențiatului rus Witte 
documentul care conține c o n d i ț i- 
unile de pace ale Iaponiei.

Primele condițiuni sunt: o des
păgubire derăsboiu și cedarea 
insulei Sachalin Iaponiei.

Celelalte condițiuni sunt: renunța
rea Rusiei la peninsula Liaotong; 
evacuarea totală a Mangiuriei; 
toate privilegiile rusești în Man- 
giuria să fie restabilite Chinei; recu
noașterea «ușei deschise» în Extremul 
Orient din partea Rusiei; calea fe
rată chineză din Mangiuria ostică 
să fie cedată Iaponiei, pe când linia 
principală ferată spre Wladiwostok re- 
mâne în mânile Rusiei; recunoașterea 
protectoratului Iaponiei asu
pra Coreei; Iaponia să obțină 
drepturi de pescuit în apele dela 
țermurii Siberiei; năile de răsboiu 
rusești, internate în porturile neu
trale din Extremul Orient să re- 
mână în proprietatea Iaponiei; și în 
fine țermurirea puterei mari- 
time rusești în Extremul Orient.

Witte a luat documentul și a de
clarat, că va da răspuns în scris. Până 
Saunei conferențele au fost amânate.

La ședință Komura a uzat de 
limba iaponeză, Witte a vorbit franțu
zește și rusește.

Witte s’a apucat imediat să redigieze 
răspunsul la condițiunile iaponeze. Vi
neri noaptea la orele 2 a fost răspun
sul gata și Sâmbătă a fost prezentat 
lui Komura.

în răspunsul seu Witte e absolut 
contra cedării insulei Sachalin Iaponiei, 
contra plătirei unei despăgubiri de 
răsboiu, contra protectoratului Iaponiei 
asupra Coreei, contra predării năilor 
rusești, ce se află în porturi neutrale 
și contra țermurirei puterei maritime 
rusești în Extremul Orient.

E teamă, că pertractările se vor 
sista fără rezultat favorabil păcii.

Informatiuni.
Reuniunea Mastră de căntân — precum 

aflăm din izvor autentic — nu va 
concertă la Sibiiu in decursul festi
vităților, din cauze, pe cari nu voim 
să le discutăm acum in preajma ser
bărilor din Sibiiu. Atât putem insă 
spune de acum, câ lipsa de însuflețire, 
de zel și de jertfă nu este pe partea 
Lugojenilor. ACâm mai departe, 
câ corul Reuniune: «Carmen» din Bu
curești va sosi Sâmbătă (619 AugustI 
la orele 11 n. a. in Lugoj și va da 
Duminecă seara aici un concert. Di
stinșii oaspeți din regat vor petrece 
aici până Marți dimineața, când vor 
plecâ la Sibiiu, unde vor da — precum 
s’a anunțat deja — Miercuri seara. în 
1023 A ugust un concert. Detalii despre 
petrecerea aici și concertul fraților 
dela «Carmen» vom aduce in Nr-ul 
viitor.

întrevederea regelui Eduard cu împăra
tul Francisc Iosif I. Regele Eduard al 
Angliei, venind la Marienbad, va face 
la 15 August n. o vizită împăratului 
Francisc Iosif I la Ischl. Probabil, că 
Regele Eduard în călătoria sa prin 
Germania va avea o întrevedere și cu 
împăratul german Wilhelm.

Ministrul president Fejervăry a plecat 
Sâmbătă dela Karlsbad la Viena, ear 
de acolo la Budipesta.

Parastas pentru Șaguna. La 6 August 
s’a celebrat în comuna C r i c ă u (Munții 
Apuseni) parastas solemn pentru odihna 
marelui metropolit român Andreiu Șa
guna.

Foc în Lugoj. în noaptea de Sâmbătă 
spre Duminecă deslănțuindu-se fără 
de veste o furtună asupra orașului no
stru, un trăsnet teribil s’a descărcat 
asupra oficiului postai, care imediat a 
fost îmbrățișat de flăcările mistuitoare. 
Focul a nimicit întreg etajul edificiului 
postai, pricinuind pagube însemnate, 
în etagiu locuia dl Mihail Lenârt, 
șeful oficiului postai, care eră absent. 
Toate mobilele și hainele din cele 8 
odăi ale șefului postai au ars. în urma 
incendiului stâlpii de telegraf și telefon 
de lângă oficiul postai au ars și sâr
mele au căzut la pământ. Astfel am 
rămas două zile fără telegraf și tele
fon. Publicul, care a voit să telegra- 
feze a trebuit să se ducă până la sta
ția căii ferate. Azi ni-se comunică dela 
oficiul postai următoarele: Conturba- 
rea circulațiunei telegrafice e deja de- 
lăturată. De azi încolo se poate tele
grafia dela oficiul postai ori șl unde, 
în parte e restaurată șl circulația te
lefonică. Anume pe teritoriul rețelei 
interurbane se poate telefona ori șl 
unde, dar numai dela oficiul central te
lefonic, pe lăngă solvirea taxei prescrise. 
Circulația telefonică pe teritoriul ora
șului va fi însă întreruptă mai mult 
timp și nu se poate încă prevedea, 
când se va redeschide circulația. Amin
tim, că pentru eventualele întreruperi 
de circulație telefonică oficiul postai nu 
are în decurs de 15 zile nici o respon- 
zabilitate și nici un deobligământ față 
de public.

Notariat public reg. în Făget. în curând 
se va înființa la Făget notariat public 
regesc. Tribunalul din Lugoj și auto
ritățile comitatense au prezentat mi
nistrului de justiție opiniune părtini
toare.

Maria D'Asty, primadonă română, a 
murit în adâncă mizerie la Curtea de 
Argeș, după ce își cucerise un loc 
glorios pe scenele din Italia. Numele 
ei original a fost Maria Dumitrescu.

Pictor român distins. Pictorul român 
Stefan Popescu a obținut la expozi
ția internațională de arte, organizată 
în Miinchen, medalia de aur clasa II.

Rentoarcere dela polul nordic. Zilele 
trecute s’a rentors la Honningsvaag 

(Finlanda) naia «Terra nova», care a 
adus expediția lui Ziegler ce plecase 
să descopere polul nordic. Expediția 
plecase la 1903 cu naia «America». în 
anul 1904 a șî probat Ziegler să ajungă 
pănă la pol dar n’a reușit. Naia «Ame
rica» a fost sfărimată de munți de 
ghiață și s’a scufundat. Membrii expe- 
dițiunei au scăpat însă teferi, afară de 
un norvegian M a e h r e, care s’a pră
pădit.

Amnestie condamnaților politici. Ziarul 
Politik din Praga anunță, că Regele 

va da cu ociziunea aniversării a 75-a 
a nașterei sale — a nines tie generală 
condamnaților politici și altor condam
nați și spre aeest scop miniștrii de ju
stiție, austriac și ungar, au ordonat 
tribunalelor și direcțiunilor de temnițe 
si prezinte raport despre condamnați.

Ui «e'srtatea din Cluj. Numărul stu
denților inarriji in ultimul semestru la 
universitatea din Cluj a fost de 1982, 
dintre cari 1449 au fost iuriști. La filo
zofie au fost 287, la medicină 133, Ia 
ștanțele matematice și naturale 121. 

extraordinari au fost 163. 
Români au fost cu totul 228. După con- 
featune: romano-catolici au fost 760; 
gr. cat. 137, gr. or. 91, luterani 179, 
reformați 513, unitari 80, ovrei 383 și 
fără confesiune 2.

J*c de cap i . . . împreunat cu moarte. 
Un abonant din Bocșa-montană al zi
arului nostru ne scrie cu datul 12 
Aug. n.: In comuna Bocșa-română 
mai mulți copii s’au dus zilele trecute 
cu vacile la câmp. între copii eră șî 
unul străin, din Sân-Mihaiu, cu nu
mele Toma Covaciu, în etate de 11 
ani. El ca copil orfan a fost mult 
timp în comuna Biniș ca servitor și 
de acolo a venit la Bocșa-română tot 
ca servitor la un econom de aici. Ju- 
cându-se ei toți în poiană, deodată a 
găsit Toma o seceră și s’au jucat toți 
cu secera. Dela un timp unul dintre 
copii, cu numele Dumitru Ion, de 12 
ani, a cerut secera dela Toma, dar el 
nevoind să i-o dea, Dumitru Ion l-a 
lovit cu sbiciul peste picioare. Atunci 
Toma înfuriat a luat secera și lovind 
pe Dumitru l-a străpuns drept în ini
mă. Dumitru a murit pe loc. Părinții 
îl plâng cu jale.

Premiu de 10 milioane a votat camera 
braziliană ori șî cui, fără deosebire de 
naționalitate, care descopere un mijloc 
bun pentru a apără și a vindecă ome- 
nimea de tuberculoză (oftică), rac, sau 
alte boale grave molipsitoare. S’a insti
tuit o comisiune de medici distinși din 
Brazilia, Paris, Londra, Viena și Roma, 
ca să examineze studiile și propunerile ce 
vor fi prezentate. în caz că cineva va 
fi vrednic de premiare, premiul îl va 
primi abia după 2 ani, în care timp 
se vor face probe cu eventualul leac 
nou sau sistem nou de vindecare.

Ofițeri în haine civile. Autoritățile mi
litare au permis tuturor ofițerilor a se 
îmbrăcă în haine civile, când nu se 
află în serviciu. Costumul civil e chiar 
recomandat ofițerilor, când merg în lo
caluri unde concertează orhestră mili
tară, din motivul că ofițerii se simt je
nați când orhestra militară cântă cân
tări «patriotice» maghiare, pentrucă 
atunci toate privirile publicului se în
dreaptă asupra ofițerilor.

Tren în flăcări. Sâmbătă s’a întâm
plat între Petroșeni și Lupeni (corn. 
Hunedoara) catastrofă pe tren. Din 
întâmplare s’a spart o sticlă cu spirt 
a unei servitoare și spirtul s’a vărsat 
pe jos. Un călător, cu numele Teodor 
Gligor, a aprins din glumă spirtul. 
Focul a cutropit repede 3 femei, ale 
căror haine au luat foc. Una din femei 
a murit în urma arsurilor, celelalte 2 
sunt grav rănite. Teodor Gligor în 
spaima cea mare a fost cuprins de 
sgârciuri epileptice. Un vagon a ars 
total. Paguba trenului e de 50.000 cor. 
Eată ce nefericire mare a pricinuit o 
glumă proastă.

Familie înveninată. Familia Heissler 
din Canija-mare a mâncat din greșală 
bureți veninoși. Soția lui Heissler și 
nepotul lui, în etate de 7 ani, au murit. 
Ceilalți membri ai familiei se află pe 
pragul morții. Heissler a d/t bureți șî 
vecinului seu Szmodics. Acesta încă 
a murit. Asemenea șî birjarul seu.

Orcan uriaș. în împrejurimile ora
șului Sedan a bântuit săptămâna 

trecută orcan teribil, care a nimicit să- 
mănăturile, a dărimat case și a rănit 
sumedenie de oameni. Paguba este de 
-5 milioane coroane. Recolta a 20 co
mune a fost total nimicită. în Germania 
a bântuit în multe locuri vifore mari, 
cari au nimicit recolta și sămănăturile. 
Foarte multe case au fost aprinse de 
fulger.

Foc. La Berliște a ars la 3 August 
pe moșia societății căilor ferate a. u. 
recolta de grâu de pe 260 jughere, 
precum șî mașina de treerat.

Mare foamete In Rusia. în orașul Nar- 
wator domnește foamete. 30.000 munci
tori sunt flămânzi și n’au ce mânca. 
Oameni bogați și miloși au dispus să 
li-se pregătească flămânzilor mâncare 
în piețele orașului. Aceste bucătării 
sunt cutropite de mii de muncitori flă
mânzi și nu pot alină foamea tuturor.

Răsboiul ruso-iaponez. După ce Iapo- 
nezii au ocupat insula Sachalin, voesc 
să ocupe șî peninsula Camciatca, bo
gată în aur, aramă, cărbuni și chihli- 
bar, etc. Viceadmiralul iaponez Ka
ta o k a a trimis o flotilă la Camciatca 
ca să o ocupe.

Catastrofă teribilă. în orașul Albany 
din statul New-York (America) s’a dă
rimat o prăvălie și a îngropat sub 
ruine cam 100 oameni. Pănă acum au 
fost scoși din ruine 30 oameni morți 
și 50 răniți. Mai târziu au mai fost 
scoși încă 12 morți.

Cu 1 August 1905 st. v. 
s’a deschis nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

VARIETĂȚI.
J

Ignoranța în Italia. Conform 
datelor statistice celor mai recente există 
încă în tot regatul Italiei peste 18 mili
oane indivizi cari nu știu scrie și ceti 
(precis 18.186,353). Această cifră repre
zintă proporția enormă de 56 analfa- 
beți la 100 locuitori. în Italia sunt 
32°|O juni și 468|0 fete de măritat cari 
nu știu subscrie actele lor de însură
toare sau măritiș. (în Francia sunt 
numai 4°|0 juni și 6°/0 fete, în Anglia 
2°/0 juni și 3°/0 fete, cari nu-și știu 
subscrie actele de cununie).

A apărut:
Album de brodării și țesături românești, 

compus și editat de Minerva Cosma. 
Proprietatea Măriei Cosma. Quart 
mare, elegant compactat cu XXI foi 
artistic executate. Prețul 16 coroane.

Cursul pieței Lngej.

^arfa |t|h
Grâu prima calitate 90 14 40

» de mijloc .... 85 13 60
Săcară prima calitate . 80 12 —

» de mijloc . 75 11 60
Orz prima calitate . 80 10 60

» de mijloc................................ 75 10 —
Ovăs prima calitate 45 j 11 —

» de mijloc .... 40 11 60
Cucuruz prima calitate . 85 16 80

» de mijloc .... 85 16 40
> nou................................ 10 — —

Făină 0............................................. 75 27 60
» prima................................ 72 26 80
» albă................................ 70 26 —
» brună ................................. 68 25 40

Orez................................ 1- 40 48
Gris ....... 80 32 —
Arpâcaș 70 36 56
Mazăre........................................ 90 40 48
Linte................................................ 85 60 48
Fasole........................................ 80 34 36
Mălaiu mărunt .... 70 — 40
Cartofi........................................ — 9 10
Fân prima calitate .... — 4 —

» de mijloc .... — 3 50
Paie................................................ — 1 20
Stejar........................................ — 6 20
Cărbuni de peatră .... — 4 40

» de Petroșeni . . — 4 —
Oloiu de rapiță .... — 80 96
Lumini de stearină — 80 84

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

> > » II. » — 1 12
Unsoare de porc .... — 1 76
Sămânță de chimin —- 84 —
Sare, bucăți................................ — 22 —
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin................................................ — 80 —
Spirt I. ..... . — 15 —

» II............................................... — 14



► APA DE BOHOLT ◄ 
vindecătoare

și minerală de izvor
e analizată chemic de mai multe 
autorități medicale și e recoman
dată din partea lor —în urma 
conținutului ei bogat în acid carbonic 
natural — ca

cea mai bună apă vindecătoare.

la dureri de stomac, anemie, 
dureri de gât și la boale organice, 

în urma gustului plăcut servește 
apa de Boholt amestecată cu vin ca 
beutură recoritoare și s’a dovedit 
în urma eftinătății sale ca 
beutură de predilecție a marelui 
public consument.

Se poate căpătă în sticle 
de */, litru, I litru, 2 litri și la co
mande de cel puțin 5 litri e tran
sportată imediat în casă.

Depositnl principal al izvorului de Boholt
se află la

K* Alfred Fischl
Lugoj, Piața Isabela Nr. 5.

Nr. 158 (10-4).

Reclama

Reclama stabilă, afectuoasă 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-korut 54, 

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

Red, (x—30)
Preliminare de spese B 
si planuri gratis.

= BILZ =
în Radebeul I. Drezda (Germania) i

Sanator de rangul prim.
Bolnavi, grăbiți și căutați 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,

gra/tiait și franco

dela Reprezentantul general :

SchmaU Vira VUI3.
Red. (x—6).

Constantin ffgnea,
medic univ, specialist în boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

Orele de conzultațiuiie: 10—II a. m. și 2—4 p. m.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul",

Piața Isabella.

®®®@®®®®®® ®®® s s®ss ®®.®®s®®®®®®®

, ,£ugoșana”
institut de credit și economii

ca societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889- â Capital social 300.000 Cor.

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 ca 2 subscrieri pe timp de 3 până la
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7 —8%, primește
depuneri spre fructificare tară anunț cu 4 °/0, cu anunț 5"/u .

HBF* Darea după interese o solvește insuș. institutul.

Nr. 8. (x— 41)

„Se6e$ana“
jcassă de păstrare pe acții in Caransebeș.

Concurs.
Pentru ocuparea unui post de 

funcționar la «Sebeșa na» se 
exscrie concurs pană la 1 Septem
brie nou 1905.

Reflectanții la acest post au să 
documenteze că au terminat școala 
comercială cu maturitate și posed 
limba română, maghiară și germână 
perfect în vorbire și scriere.

Cei cu praxă de bancă vor- fi 
preferiți.

In cazul că reflectantul sau re
flectanta va fi ales cassar la acest 
institut, trebue să depună cauțiune 
de 1000 (una mie) coroane.

Salarul anual se hotărește:
Pentru începători cu 1000 cor.; 

ear pentru reflectanții, cari pot do
vedi, că au praxă se fiixează după 
învoire reciprocă.

Numirea de funcționar definitiv 
al institutului se face numai după 
1 an de probă.

Petițiunile adjustate cu docu
mentele necesare se adresează pănă 
la terminul amintit mai sus cătră

Direcțiunea „Sebeșanei"
Nr. 165 (1—1)

Tipografia Carol Traunfeliner, — Lugoj.

£3

>

Nr. 121 (x—20). If

------- --■■ ■

I

Direcțiunea.

1491. vegreh. szâm. 1905’

Ârveresi hirdetmeny.

Alulirott birdsâgi vegrehajto az 1881. 
evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel 
kozhirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâs- 
birosâg 1905. evi V. I. 1355. szâmu vegzese 
kovetkezteben Dr. Marcu Pompejus tigyved 
altal kepviselt „Sacana“ takareh es hitel- 
intezet javâra Popescu Vasilie s tsai ellen 
184 kor. es jar. erejeig 1905. evi julius ho 
20-ân foganatositott kielegitesi vegrehajtâs 
utjân lefoglalt es 700 kor.-ra becsiiit szena, 
faepuletek, kocsik, lovak, es tehen-bol ăllo 
ingosagok nyilvânos ârveresen ofadatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâs- 
birosag 1905. evi V. I. 1355/2. szâmu veg
zese folytân 184 kor. tokekoveteies, ennek 
1905. evi mârczius ho 29 napjâtdi jaro 6°j0 
kamatai, es eddig osszesen 87 kor. 11 fill.- 
ben biroilag mâr megâllapitott koitsegek 
erejeig Szilvâshelyen alperesek lakâsân 
ieendo eszkozlesere 

1905. evi aug. ho 24.-en d- u. 3 orâja

hatâridoiii kituzetik es ahhoz a venui szân- 
dekozdk oly megjegyzessel hivatnak meg, 
bogy az erintett ingdsâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
ronek becsâron aiul is elfognak adatni.

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

Kelt Lugoson 1905. evi aug. ho 11-en.

Frank Zoitân
Nr. 161 (1—1) kir. birdsâgi vegrehajto.

fTutilicațiune.

I

Prin adbasta se publică, că
Reuniune de 

păstrare și de anticipare societate 
pe cuote în Timișoara-Elisabetin, 
în urma decisului tribunalului din 
Timișoara Nr. 12G48|1905 s’a di
zolvat, după ce adunarea generală 
extraordinară țiuută la 25 Mai st. 
n. a decis dizolvarea.

Creditorii Asociațiunei sunt ru
gați, ca să-și validiteze preteziunile 
cel mult în decurs de 6 luni dela 
a 3-a publicare a acestei publica- 
țiuni.

Timișoara-Elisabetin, în 
9 August n. 1905.

Direcțiunea.

® Se aduce la cunoștință publică, 
® că tribunalul regesc cu datul de 1 
fi Aprilie 1905 Nr. 5751|1905 în locul 
W dizolvândei Reuniuni de păstrare și 

de anticipare «Corona» ca so- 
j. cietate pe cuote, a împrotocolat în 

_) registrul firmelor, firma ,.O O- 
@ R O 2L 1T i nstitut de
® credit și de economii societate pe 

acții în Timișoara-Elisabetin, care 
ca atare și-a început activitatea la 
1 Iunie 1905.
Nr. 163 (1-1).

Direcțiunea.

Numeri singuratici din ziarul 

„DRAPELUL" se află de vân

zare în librăriile Adolf Auspitz 

și CoIoman Nemes.

1472. vegrh. szâm. 1905.

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirt birdsâgi vegrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezen- 
nel kozhirre teszi, hogy a lugosi kir. jâ- 
râsbirdsâg 1905. evi V. I. 1532 szâmu veg- 
zese kovetkezteben Dr. Marcu Pompeius 
ligy ved ăltal kepviselt Gezsu Nicolae javâra 
Stojân Nicolae ellen 11 kor. s jar. erejeig 
1905. evi julius ho 17.-en foganatositott 
kielegitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 650 
koronâra becsiilt sertesek, szena, szeker. 
borju es kâdâkbol âilo ingdsâgok nyilvânos 
ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jâras- 
birosag 1905. evi V. I. 1532|2. szâmu veg- 
zese folytân 11 kor. tokekoveteies, 
es eddig osszesen 233 kor. 67 fill.-ben 
biroilag mâr megâllapitott koitsegek erejeig 
Rakittân alperes lakâsân leendo eszkozlesere

1905. evi aug. ho 30-ân d. e. 8 orâja

hatâridoiii kitiizetik es ahhoz a venni sz 
dekozok oly megjegyzessel hivatuak m-_- 
hogy az erintett ingdsâgok az 1881. - ■ 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben ăesz- 
penzfizetes mellett, a legtobbet iger?: ei 
becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyibenaz elârverezenuo ingoa*- 
gokat mâsok is le- es f'elulfogla.• ■. :=£ — 
azokra kielegitesi jogot nyertek l . 
ezen ârveres az 1881. evi LX. : z 2 
§. ertelmeben ezek javâra elrenie.

Kelt Lugoson, 1905. evi aug. h io
Frank Zoltăn,

Nr. 162. (1—1) kir. birosăg^ vegrehțp».


