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pași rapizi

așa merge, 
îmbracă în

Va să zică am trecut tară mari 
emoții și peste 5 Octombrie, care 
aveâ să respundă la 23 Septembrie 
și se apropie acum cu 
10 Octombrie...

Căci, mă rog, acum 
Evenimentele zilelor se 
date: Comedia s’a pornit direct pe 
precipiș la 18 Novembrie. răspunsul 
a urmat apoi la 13 Decembrie, când 

sfârimat obstrucționiștii cu 
Bânffy în frunte fotoliul presidial 
și cele ministeriale diu dietă. Proxi
mul dat a fost apoi 26 Ianuarie, 
când a devenit evidentă căderea lui 
Tisza la alegeri.

18 Novembrie... 13 Decembrie... 
26 Ianuarie... 23 Septembrie... 3 
Octombrie... și acum vine 10 Oc
tombrie, ziua redeschiderii dietei, 
dat la care așteptă Maj. Sa — 
precum reese din scrisoarea Maj. 
Sale comunicată de baronul F ej er- 
vâry dietei la 15 Septembrie — 
că țeara va aveâ guvern din sinul 
majorității parlamentare.

Ce înseamnă toate aceste date? 
O evoluție?! Nu, ci o stagnare bol
năvicioasă, o nehotărâre în toate 
părțile, semn învederat că cei ce 
dirigă destinele acestei nenorocite 
Teri au pierdut cu desăvârșire capul 
și busola!

în curând se poate îucepe cu 
jubileele datelor, cari demarchează 
cercul vițiat al mersului actualei 
crize. De 18 Novembrie nu ne mai 
desparte nici o lună și jumătate și 
nici 13 Decembrie nu mai este de
parte. Și când se va serba jubileul 
de un an al lui 26 Ianuarie, nu 
știm de vom fi cu un pas mai de
parte, de cum am fost când au ve

nit primele știri despre căderea lui 
Tisza.

Marea zăpăceală sus și jos ne-o 
probează mai bine ziua de 3 Oct
ale cărei manifestațiuni sgomotoase 
s’au suprimat de frica... socialiștilor. 
Și-au dat deci și șoviniștii de co
costârc. ca broaștele din fabulă. Și 
frica e mare domn!

încep dejă șovini șt ii să-și pună 
întrebarea, că dacă acum, când 
Ungaria este încă per eminentiam 
țeara agrară, sunt așâ periculoși 
socialiștii, ce va fi când — obți- 
nându-se teritoriul vamal indepen
dent — va trebui să se improvizeze 
o viață industrială înzecită, ceeace 
înseamnă și înzecirea numărului 
muncitorilor socialiști, plus reacția 
ce va urmă negreșit în șirele mun
citorilor agrari, a căror soarte se 
va înrăutăți prin închiderea piețe
lor austriene pentru produsele agri
cole ungare.

Din Viena vine știrea, că agita
ția pentru sufragiul universal se 
va începe de nou. căci neputându- 
se numi guvern din sinul coaliției 
își va încerca Maj. Sa de nou no
rocul cu consorțiul Fejdrvâry- 
Kr i stdffy.

Indignațiunea ce erâ să «erumpă 
în mod elementar» la 3 Octombrie 
contra lui 23 Septembrie, s’a per- 
dut în nisip. Totul se reduce la o 
moțiune lungă și anostă, care cul
minează în fraza, că M. Sa are să 
răspundă direct dietei la adresa dietei, 
prin un mesagiu contrasemnat în 
mod constituțional de ministerial 
responzabil. care posedă încrederea 
majorității dietei.

Apoi da. dar tocmai aici e buba! 
De unde minister responzabil, ba
zat pe încrederea majorității, când 

Maj. Sa nu poate cădeâ de acord I 
cu șefii acestei majorități, care are 
mai multe capete decât bălaurul 
din povestea antică!?

Doar de nouă luni și mai bine 
nu fa< e Maj. Sa altceva decât epui- 
sează t ate mijloacele constituțio
nale ce-; stau la dispoziție pentru 
a aju ge la o înțelegere cu aceste 
capete. Dar dacă nu se poate, nu 
se poate și pace!

Acum se apropie 10 Octombrie, 
ziua redeschiderii dietei. Speranțele 
Maj Sale s’au dat în vânt. Nici 
vorbă să aibă țeara Marția viitoare 
guvern numit din șirele majorității!

Ear cu consorțiul Fejervăry va 
face tot atâta ispravă ca și pănă 
acum. Ce expedient mai remâne? 
Amânarea de nou a dietei, dar 
pănă când?! Și dacă pănă acum 
amânările au încurcat numai si
tuația. în loc să o limpezească, ce 
mai remâne?! Disolvarea?! Cine 
poate însă garanta un rezultat 
mai favorabil decât la 26 Ianuarie. 
Din contră, toți profețesc un re
zultat și mai nefavorabil pentru 
punctul de vedere al Coroanei.

Eată deci signatura situațiunei! 
Zăpăceală generală!

Păcatele unui regim de 
decenii se resbună acum 
asupra autorilor lui!

patru
amar

3 Octombre. La Viena audiențe, la 
Budapesta demonstrații. încurcătură 
șî aici șî acolo. Maj. Sa a primit în 
audiențe pe Fejervăry, Kristdffy 
și Lănvi și cești doi din urmă aveau 
să se înapoieze seara la Budapesta, 
dar în momentul ultim au fost anunțați 
din partea cancelariei de cabinet să mai 
rămână la Viena. Pozitiv nu se știe 
nimic. E insă vorba că Maj. Sa a luat 

de nou in desbatere programul odată 
abandonat al lui Fejârvâry privitor la 
sugrumarea șovinismului prin 
agitarea votului universal. La 
Budapesta s’a ținut conferența partide
lor opoziționale (peste 200 deputați) și 
s’a votat o moțiune, care aprobă ati
tudinea celor 5 șefi opoziționali la 23 
Septembrie, consideră programul Co
roanei de vătămător pentru legile și 
constituția ungurească, nu consideră 
de suficiente explicările date de Fejăr- 
vâry și reclamă ca Maj. Sa să răspundă 
direct dietei la adresă prin un mesagiu 
contrasemnat de un guvern responzabil, 
ca situația să se limpezească în dietă. 
Tot la 3 Octombrie a «binecuvân
tat^ Kossuth steagul tinerimei univer
sitare, rupt și insultat deunăzi de so
cialiști. Discursurile rostite au fost ținute 
în ton extrem de agitatoric. Tulburări 
însă n’au fost, căci atât «binecuvânta
rea» steagului, cât șî conferența parti
delor opoziționale s’au ținut în ședință 
închisă. Limpezirea situației n’a urmat 
pănă acum.

Adunare populară slovacă. Duminecă 
s’a ținut la Rozsahegy adunare popu
lară de Slovaci. Deputatul naționalist 
slovac Milan Hod za a rostit un dis
curs, în care a declarat că deputății 
naționaliști din dietă nu pot luă parte 
la conferența din 3 Octombrie n. a 
partidelor maghiare, pentrucă pănă 
acum coaliția n’a dat nici un semn, că 
voește să se pună în privința chesti- 
unei naționalităților pe bazele 
legei. A vorbit șî despre broșura lui 
Mocsâry zicând că punctul de vedere 
exprimat în broșura lui Mocsâry ar fi 
foarte acomodat pentru apropierea între 
partidul kossuthist și partidul naționa
list. Adunarea a votat o rezoluțiune 
cerând sufragiul universal și 
executarea legei despre naționalități. •

Conferența partidului «liberal». Par
tidul «liberal» a ținut Luni seara o 
conferență, în care Tisza a rostit un 
discurs și a prezentat un proect de con- 
cluz referitor la chestiunile importante 
politice răscolite prin criza gravă po
litică a țerii. Proectul de concluz cu-

I nOUSIBE
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Și’n adevăr apăru în acest moment 
un copilaș uscățiv subțirel, care erâ îm
brăcat numai într’o cămășuță plină de 
găuri și care numai cu greu puteâ sta 
pe piciorușele subțiri, goale; el veniă 
șovăind tot mai aproape și se acăță 
de haina femeei.

«Eată-1, a venit. îl vezi?» adause 
Carmela. «El e tare liniștit. El nu cere 
nici odat’ nimic. Dar eu tot nu pot să-l 
las să moară de foame. Asta ar fi pă
cat. D-ta știi singur că foamea e mai 
rea decât toate boalele. Și acest săr
man suflețel al lui Dumnezeu mă are 
numai pe mine».

. Copilașul începu să plângă și ea 
irmhlâ să-l mângăe așâ cum mângâi 
copiii: «Taci, dragă,.... taci! Maică-ta 
îți cumpără bomboane*.

Ea’l luă în brațe, îl netezi și’l mân
gâie și apoi se mai întoarse odată că- 
tră cel înviat din morți: «Ascultâ-mă, 
omule bun, eu locuesc în căsuța de 
colea din colț, ușa dintâiu la dreapta, 
acolo lângă grajd. Trepte nu sunt 

de suit. Dacă d-ta treci vreodată din 
întâmplare pe acolo și eu am o bucată 
de pâne sau o bucățică de brânză— 
scurt, d-ta mă’nțelegi.... Intenție bună 
este... și să sperăm, că sfânta Madonna 
del Carmine ne ajută la amândoi».

Hârca ocupată începu să sbieve din 
nou: «Carmela! Nu m'auzi ? Ești surdă ? 
La dracu, vii ori nu vii?».

«Vin, da. eacâ vin. De ce strigi 
așâ? Trebue s'avem și puțină milă».

Omul își întinse grumazul și se 
uită lung după Carmela pănă a ajuns 
la hârca și a intrat cu ea în cocioaba, 
pe care i-o arătase lui Carmela.

Ștrengarii de stradă erau încă tot 
acî și n’aveau poftă să se depărteze. 
El se uită la ei plin de ură și scrâșni 
din dinți. Unul din ei începu să ridă 
și zise: «Pfui, cum se schimosește la 
față! E ca o maimucă !>

Vânzătoarea de castane se înfurie. 
Trupu-i gras se mișcă încoace și încolo, 
ea amenință pe ștrengari cu pumnul 
și strigă: «Cărați-vă d'aici, ori vă 
arunc în cap căldarea cu castanele 
ferbinți cu tot! Lăsați-1 în pace! Nu 
vedeți că sărmanul n’a căpătat nici 
barem un soldo?»

Amenințarea a prins. Ștrengarii o 
luară la fugă. Omul rămase singur. 
Și vânzătoarea ’1 întrebă: «Ai atâta 
putere să te ridici, inimioara mea?»

«Da, da, am atâta putere» mormăi 
el, apoi scoase o înjurătură.

«Noa! fii cu răbdare, aibi răbdare, 
inima mea! Nu trebue să hulești pe 
Dumnezeu! E păcat!»

El se sculă; și pe când vânză
toarea erâ ocupată să umple buzuna
rele unei servitoare cu castane ferbinți, 
pentrucă manile îi erau ocupate, el se 
furișă la larg, fără să fie observat de 
ea. - porni spre căsuța Carmelei. So
sind la colțul cocioabei, unde bătrâna 
vrăjitoare sbierase mai nainte ca eșită 
din fire, se pitulă pe lângă stâlpul din 
colț ca să nu fie observat în întune- 
recui stradei singuratice. La Carmela 
ușa erâ închisă. Înaintea ușei ședea 
pe o bancă, căscând. hârca bătrână: 
și copilul ședea tăcut cu capul pe ge
nunchii ei.

Văzând omul aceasta, se depărtă.

II.

Pels miezul nopții se opri Alfonso 
Cajeilo in etagiul ultim al unei din 
cele mai din afară case uriașe, cari se 
află la marginea extremă a Neapolei 
între calea ferată și șesul mlăștinos. 
El scoase din buzunar o chee mare, 
lungă, de pușcărie și o vârî în încu- 
ietoarea massivă. Și nevastă-sa Luisa, 
care pregătise deja mâncarea și pusese 
masa neted și curat și acum, întinsă 
pe un divan, ațipiâ puțin, se ridică la 
sgomotul cheiei, sări în sus și alergă 
întru întâmpinarea lui. El trânti vehe
ment ușa și întră mut și nervos direct 
în mica sofragerie, în care — în mijlocul 
tristeței reci ce domniă aici — o lampă 
mare electrică își răspândiâ razele sale 
vioaie, albe.

«Ești în toane rele?» întrebă Luisa 
plictisită, strângându-și în ceafă părul 

ei frumos, brunet întunecat, care se 
desfăcuse.

Hm. da,» răspunse Alfonso, arță
gos, așezându-se la masă. «Când te 
văd, trebue poate să încep a juca ta- 
rantela, ca să te distrag? Petrec eu 
vremea poate în trândăvie și mă uit 
ca tine în oglindă?! Eu sunt ostenit 
ca un câne, abia îmi pot mișcă degetele. 
Tot trupul mi-e acoperit cu răni.... 
Picioarele mi-s umflate.... Și după cale 
•ie 12 ceasuri și după ce-am căzut la 
pământ de 8—9 ori, ce crezi că aduc 

-ă?... Trei lire și șease soldi. Acum 
întreb eu: se plătește a juca această 
comedie întreagă. Eu sunt silit să alerg 
dela un capăt al orașului pănă la celă
lalt: căci dacă într’un loc, într’o stradă, 
într’o ulicioară am jucat pe flămândul, 
care leșină de foame, apoi trebue să 
merg earăși vre-o 3—4 kilometri mai 
departe, ca să repet scena; altcum se 
poate întâmplă, că vre-un ștrengar 
ticălos mă urmărește din curiozitate 
sau din neîncredere; și dacă îmi dau 
de gol jocul meu, apoi: noapte bună! 
De poliție n’am teamă. De ea nu mi-e 
frică. Nu-mi pasă de ea. Ea nu vede 
nici odată nimic. Și dacă ar vedea 
ceva... Cu 5 lire îmi cumpăr 50 oameni 
dela poliție. Dar perde-vară, trândavii 
sunt, de cari trebue să mă feresc. Pe 
ei nu i-ar costă nimic să-mi facă o blă- 
stămăție... Prin urinare trebue să că
lătoresc, să călătoresc, să călătoresc; 
și să mă expun pericolului a mi-se 
frânge odată înadevăr ceva, când cad 
ca să deștept compătimirea trecătorilor!
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prinde următoarele: Partidul «liberal» 
află necesar, ca dieta să-și exprime i n- 
dignațiunea față de guvernul ungar, 
care a intrat în pertractări cu premierul 
austriac Gautsch și cu alți factori ne
chemați, referitor la introducerea su
fragiului universal în Ungaria, prin ce 
s’a comis ofenză gravă în contra 
independenței legale a țerii. Totodată 
își exprimă regretul pentru publicarea 
declarațiunei Maj. Sale, asupra căreia 
nu se extinde responzabilitatea consti
tuțională a consilierului constituțional. 
Partidul liberal declară, că revizia 
pactului din 1867 nu-i acomodată pen
tru rezolvarea crizei, ci ar înăspri șl 
mai mult criza. Dacă însă s’ar îndeplini 
revizia pactului 67-ist, aceasta se poate 
face numai prin lege maghiară deplin 
independentă. Greearea teritoriului va
mal independent, care de drept există 
dejă, nu reclamă modificarea pactului 
67-ist. Dejă pe baza legei existente, art. 
12 ex 1867, putem înființa momentan 
teritoriul vamal independent. Despre 
chestiunile militare partidul liberal află 
de superfluu să se exprime. Din dis
cursul lui Tisza se vede însă, că par
tidul liberal consideră exchisă ori ce 
presupunere, ca șî cum Regele n’ar 
▼ol să se realizeze și execute în cea 
mai deplină măsură programul acceptat 
de Dânsul în 1903. Proectul de rezolu- 
țiune s’a primit unanim.

Criza ungară
în camera imperială din Viena.

în desbaterea discursului-program 
al premierului Gautsch toți oratorii 
s’au ocupat șî cu criza ungară. în 
ședința din 2 Octombrie n. a camerei 
a luat cuvântul șî primarul Vienei, 
Dr. Lueger. Critizează mai întâiu 
discursurile deputaților socialiști din 
camera imperială și în deosebi al lui 
Schumayer.

E revoltător — zice Lueger — ce 
a spus Schumayer despre principese. 
Socialdemocrații sunt sau republicani 
și atunci jurământul lor e nevalabil, 
sau își țin jurământul și atunci nu 
sunt republicani. La orice caz însă 
nu-i permis a suferi aici republicani 
pănă atunci, pănă când Austria e gu
vernată în mod monarhic.

Combate observațiile lui Schumayer 
despre camarilla și întreabă: Camarilla 
a făcut, că Maghiarii au primit conce
siuni peste concesiuni?! Camarilla a 
făcut, că Kossuth a primit concesiunea 
să se rentoarcă în patrie? Ca rămășițele 
lui Râkoczy să fie aduse în Ungaria ? 
Că au introdus în Ungaria legile refe
ritoare la confesiuni? Această camarillă 
există numai în poveștile doicelor.
Și în fine ce folos am din toate aceste ?... 
Trei lire și 6 soldi» !

Luisa, care l-a ascultat indiferentă, 
căută acum, din simplă complezanță, 
să-1 mângăe. «Tu ai câștigat uneori 
pănă la 30 lire pe zi. De aceea nu 
trebue să-ți perzi curajul. Vor veni 
earăși timpuri mai bune. Vei vedea. 
Vreai supa?»

«Nu. Nu vreau supă, n’am apetit. 
Căci oamenii mi-au stricat stomacul 
silindu-mă să înghit castanele lor pu
trezite. Dar mi-e somn și înainte de 
ce ași merge la culcare, trebue să mă
nânc o bucățică bună. Dă-mi o bucată 
de carne și un păhar de vin roșu. 
Dar iute!»

Cina începu, aromată cu ușurarea 
inimei lui Alfonso. El nu mai purtă 
hainele, pe cari le purtase înainte cu 
2 ore în strada Speranzella, căci el 
eră așă de precaut, că-și schimbă 
hainele afară din casă, în ascunză
toarea sigură a unui prietin credincios. 
Costumul seu s’a schimbat, dar figura 
i-a rămas aceiași: palidă, anemică, 
uscățivă, colțuroasă, cu barbișon sub
țire, cu ochi fără viață; el aveâ 
figura spălăcită și posomorită a unui 
bolnav fără putere. Numai fulgere de 
revoltă și lăcomie mai isbucniau din 
când în când pe figura lui; dar aceste 
erau o licărire fioroasă, ca șî cum foc 
tainic de cimiter ar trece peste ochii și 
obrajii lui.

«Timpurile bune vor reveni!?» ră
spunse el întunecat și înverșunat. «Da, 
da, așteaptă numai: oamenii au inimi

Referitor la criza ungară zice, că 
cu clica ce domnește acum în 
Ungaria nu se poate per tracta. 
Dacă facem o reprivire asupra istoriei 
ungare, vedem că clica asta, pe care 
acum o reprezentă Banffy, Kossuth, 
etc., totdeauna s’a aliat cu dușmanii 
Austriei și ai dinastiei. Dela 1867 în
coace Maghiarii au câștigat tot mai 
multe concesiuni pe contul Austriei și 
dacă realizează aceea ce ei voesc acum, 
atunci regele ungar va deveni 
în adevăr incomparabil mai 
puternic decât împăratul aus
triac.

Punctul de vedere al socialiștilor 
creștini este, că nu, este permis să 
se facă noui concesiuni Ungariei 
pe conta Austriei. Maghiarimea voește 
armată maghiară independentă, repre
zentanță de sine stătătoare în străină
tate, libertate vamală în exportul pro
ductelor lor economice și toate aceste 
spre paguba noastră. Acum însă tre
bue să zicem odată un energic: Nu!

Situația șî dincoace șî dincolo se 
poate ameliora astfel, dacă se intro
duce dreptul electoral univer
sal, egal, direct și secret cu 
drept de alegere pe deplin liber, dar 
totodată cu îndatorire electorală, mai 
departe dacă vor fi eliberate națio
nalitățile de sub jugul maghiar. 
Fiindcă parlamentul nostru nu se află 
în poziția să poată aduce o lege 
dreaptă electorală sau o lege de na
ționalități, dupăce nu-i capabilă nici 
să revidieze regulamentul de casă, 
astfel unicul drum șî aici șî acolo nu
mai acela poate fi, dacă se dizoalvă 
camerele, dacă se octroiază sufragiul 
universal, direct și secret și prin ca
meră nouă formată pe baza sufragiului 
universal se continuă guvernarea. Dee 
Dumnezeu, ca aceasta să se întâmple 
cât mai în grabă.

Dep. Romancuk crede, că ra
portul între Ungaria și Austria numai 
așa se poate clarifică și consolida, 
dacă li-se pune Maghiarilor condițiunea, 
ca să închee alianță vamală și comer
cială pe bază justă, dacă se stabilește 
automatice cuota conform raportului 
numeric al populațiunei și dacă li-se 
asigură apărare de drept națio
nalităților.

Dorește introducerea sufragiului 
universal în Ungaria și să se ofere 
garanță, că naționalitățile nemaghiare 
nu vor fi iarăși abandonate.

Dep. ceh Klofac declară că pănă 
când Maghiarii se luptă contra arma
tei, care înseamnă la noi incarna
ți un e a germanismului, și contra 
absolutismului austriac, poporul ceh 
n’are cauză să scoată castanele din 
foc pe seama absolutismului ger
man. Oricum să se sfârșească lupta 
mai împetrite ca marmora. Ei văd pe 
un nefericit, care nu poate sta în pi
cioare și cade leșinat de slăbiciune și 
ei se fac ca șî cum n’ar aveâ nici un 
soldo în buzunar sau ca șî cum ar 
crede că au de a face cu un comediant! 
Eu sunt comediant, da! Dar de unde 
știu ei asta ? Cine le dă drept să bă
nuiască aceasta ? Astă seară am auzit 
strigând : E mort! E mort.’ Și totuși 
nimenea din acei, cari aveau la sine 
portmoneele pline, nu s’a decis la un 
act de milostenie ! Singura persoană, 
care s’a arătat compătimitoare, a fost 
o femee căzută! Frumoasă afacere! 
Ea mi-a promis pâne și brânză, dacă 
merg să-i fac o vizită... Scurt, sfârși
tul cântecului este, că eu trebue să iau 
refugiul la alt mijloc. Noi suntem acum 
deja trei ori patru, cari practizăm me
seria de a cădea la pământ. Dacă nu 
voiu află nimic mai bun, vom trebui 
cât de curând să punem la amanet 
mărgăritarele și briliantele, cari ți-le-am 
dăruit ție; dar atunci tu devini o fiară 
sălbatică și ești în stare să fugi dela 
mine. Te cunosc, știi bine! Tu nu 
mă înșeli cu «Rămas bun !»-ul teu, al 
unei fiare încătușate. Ah, Dumnezeule, 
nu, tu nu mă înșeli! Dacă nu te-ași 
face să trăești ca o prințesă, de câtă 
vreme m’ai fi părăsit deja !»

(Va urmă).

Maghiarilor, pentru un lucru Slavii 
din Austria pot fi Maghiarilor recuno
scători : dacă n’ar fi lupta lor perse- 
verantă, poporul ceh de mult ar 
fi legat chiar șî formal în obe- 
zile absolutismului, precum așa 
ferbinte doresc Germanii. Nu în Ma
ghiari ci în Germani trebue să 
căutăm dușmanul. Rău serviciu 
au făcut Coroanei cei cari i-au sfătuit 
cunoscuta audiență - raport. Această 
procedură neconstituțională trebue con
damnată energic. Iar contra limbei de 
comandă germane trebue să protestăm 
în modul cel mai hotărît.

%)ouă scrisori.
i.

Societatea corală română „Carmen14 
București.

Domniei Sale
Domnului Dr. G. Dobrin

pentru Reuniunea română de cântări și muzică 
din Lugoj.

BUCUREȘTI, Septembre 1905.

Onorate Domnule Președinte!

Nu de multă vreme, Românii de 
pretutindeni, au întrăzărit calea cea 
adevărată pentru ridicarea neamului. 
Luptăm toți din toate părțile să ajun
gem ca odată și odată întreaga inimă 
românească să bată la fel, iar mintea 
să aibă aceeași cugetare, una și ne
despărțită.

Noi cântăreții avem o misiune 
sfântă: să purtăm cântecul și poezia 
poporului nostru pretutindeni unde gă
sește ecou și deșteaptă simțirea româ
nească la viață. Să ne iubim ce este 
al nostru și să desvoltăm ceeace am 
căpătat — bun și frumos — dela stră
moșii noștri — asta este baza educa
ției și a culturii noastre naționale.

Tineretul din «Carmen» a venit să 
vadă, să cunoască munții voștri, câm
pia voastră, florile, cerul, firea în
treagă dela voi; să simtă cântecul și 
mai presus de toate inima voastră. Și 
azi, după ce dorința ni-s’a împlinit, 
după ce v’am văzut pe voi acasă, așa 
cum sunteți, cu inima deschisă, entu
ziaști și iubitori, ne întrebăm: vis a 
fost, de a fost așa de frumoasă petre
cerea între voi ? căci tare frumos a 
fost, așa de frumos, cum nu se mai 
poate. Ne-ați primit ca pe niște frați 
mult doriți, ca pe copii ai voștri și 
ne-ați sădit în inimă tot ce e mai sfânt, 
mai înălțător, mai trainic: o amintire 
care nu se va șterge și pe care cu 
drag vom împărtășî-o tuturor celor ce 
ne sunt dragi.

Pentru «Carmen» ați făcut mult. 
Pe cântăreții noștri i-ați înflăcărat, le- 
ați îndoit avântul și i-ați făcut șî mai 
entuziaști propagatori ai cântecului 
național românesc. Simțire din simțirea 
voastră ne-ați dat și dee Dumnezeu să 
încolțească aici între noi, să crească și 
să producă roade, așa după cum ați 
dat-o cu inima bună.

Mulțămim din suflet Reuniunii și 
vă rugăm să arătați aceleași mulțămiri 
fraților noștri și marilor Români cari 
ne-au îmbrățișat cu atâta căldură. Vă 
mulțămim șî Domniei-voastre și Vă ru
găm, Domnule Președinte, să primiți 
totodată asigurarea sentimentelor noa
stre de adâncă stimă.

Președinte, Le:z Ghyka m. p. 
Secretar, Putreacu Sadea m. p.

II.

Reuniunei română âe :ânt și 
muzică Lugoj.

Onoratei Societăți corale Caiman București.

Onorate Domnule President!

Cuvintele calde și elogioase, cu 
cari relevați în scrisoarea D-Voastră 
cordialitatea zilelor ce am petrecut îm
preună între zidurile orașului nostru, 
ne-au împrospătat în gândul, inima și 
sufletul nostru acel nobil avânt, care 
ne-a stăpânit și unit pe toți câtă vreme 

ne-a fost dat, ca împreună să aducem 
prinos de jertfă pe altariul sfânt al 
aspirațiunilor noastre culturale arti
stice naționale; semn învederat că acest 
nobil avânt n’a fost de natură efemerii 
trecătoare, ci expresia cea mai genuină 
a dorului și voinței noastre, a tut 
rora, cari pricepem menițiunea popo
rului nostru și ne încălzim la focul 
neperitor al idealului național.

Din inimă sinceră și iubitoare vă 
mulțămim pentru caldele și elogioasele 
cuvinte ce ne adresați, precum din 
inimă sinceră și iubitoare V’am mul
țumit și Vă mulțumim pentru drago
stea ce ne-ați arătat-o prin venirea la 
noi, a cărei amintire va remâneă adânc 
săpată în lespezile sufletului nostru 
recunoscător și doritor de a se adăpă 
din isvoarele cristaline ale tesaurului 
artei noastre naționale.

Noi am căutat calea desvoltării ar
tistice culturale și am găsit-o în culti
varea firească a tesaurului ce trăește 
viu în poporul nostru, ca sinteză a 
unei desvoltări milenare a gustului să
nătos și înăscut poporului nostru.

în acest tesaur am găsit reoglin- 
dată individualitatea noastră națională, 
cu toate peripețiile unui trecut furtu
nos, care i-a determinat formațiunea 
și tot în acest tesaur vedem singura 
bază solidă a viitorului clasicism na
țional pe terenul artelor, ca produs al 
spiritului nefalzificat național.

Noi așa credem și profesăm, că is- 
vorul de viață dătător al artei noastre 
naționale nu este imitarea produselor 
străine — ori cât de minunate ar fi în 
feliul lor —, ci cultivarea avutului no
stru propriu, creeat și păstrat de po
porul nostru ca produs firesc și genuin 
al sufletului seu artistic.

Ca șî limba așă șî cântarea popo
rului nostru este o notă distinctivă a 
individualității noastre naționale și prin 
urmare credem și profesăm, că culti
vând această notă distinctivă lărgim 
baza existenței noastre naționale, în
tărim puterea de viață a poporului și 
ne apropiem de împlinirea generoase
lor noastre aspirațiuni.

Și a fost pentru noi o fericire din 
cale afară mare, văzând că aceeași 
cale mântuitoare o bate șî tinăra noa-) 
stră sorioară din capitala Regatului 
român. Dovadă că aspirațiunile noa
stre artistice și-au găsit șî dincoace șî 
dincolo calea adevărată, desemnată de 
spiritul național genuin, care este cel 
mai puternic motor de viață al po
poarelor.

In adevărata accepție a cuvântului 
am rămas încântați de curat naționalele 
prestațiuni artistice ale societății corale 
«Carmen» și închinându-ne cu profu- 
siune acestor prestațiuni Vă mulțămim 
pentru momentele de suflet înălțătoare 
ce ne-ați oferit și dorim — încălziți 
de idealul nostru comun în ale artei 
naționale — ca vizita ce ne-ați dat-o 
să fie numai începutul fireștei conso
lidări a tuturor, cari în cultivarea omo
genă și concentrică a artei naționale 
văd puternica condiție de existență na
țională a poporului nostru în viitor.

Vă mulțumim, D-le President, pen
tru elevarea sufletească ce ne-ați adus-o, 
cât șî pentru prilegiul ce ni l-ați dat 
ca să Vă arătăm cât de mult Vă iuJ 
bim și rugându-Vă să arătați aceste 
sentimente ale noastre de gratitudine 
tuturor membrilor societății corale 
«Carmen», Vă rugăm să primiți asi
gurarea profundei admirațiuni ce Vă 
păstrăm.

Dat, din ședința comitetului Reu
niune! române de cânt și muzică din 
Lugoj, ținută la 30 Septembre 1905.

Informatiuni.
>

Ziua onomastică a Regelui sa serbaL 
eri în toată Monarhia în biserici și 
școale. Prelegeri în școale nu s’au ți
nut in această zi.

t Romul Ancușa, harnicul învățător 
din Ramna, comisar școlar al tractului 
Bocșa și unul dintre membrii cei mai 
activi ai Reuniunei învățătorilor din 
dieceza Caransebeșului, după ce în



vara aceasta cu ocaziunea examenului 
a fost sărbătorit din partea comunei 
și a învățătorilor din împrejurime la 
împlinirea celor 25 ani de dăscălie 
conștiincioasă, a reposat în Domnul 
lăsând în mare doliu doi fii și două 
fiice. înmormântarea s’a îndeplinit cu 
pompa cuvenită prin 3 preoți și 6 în
vățători, Luni în 2 Octombrie st. n. 
Cuvântul funebru l-a rostit dl preot 
Coriolan Zuiac din Vasiova, iar pre- 
sidentul Reuniunei învățătorilor, dl 
loan Marcu încă a rostit un discurs, 
prin care a marcat faptele decedatului 
pentru școală, biserică, neam și Re
uniunea învățătorilor. Fie-i memoria 
eternă'.

t Maria Pop n. Oiarescu. soția d-lui 
Demetriu Pop, paroh gr. cat. în Balinț, 
a încetat din viață Sâmbătă în 30 
Septembrie n. 1905, în etate de 60 ani 
după o fericită căsătorie de 41 ani. 
înmormântarea s’a săvârșit Luni în 
2 Octombrie n. 1905. în veci pome
nirea ei!

înmormântarea regretatului Mateiu Nicola, 
fost tribun în 1848 49, s’a făcut — 
după cum ni-se scrie din Abrud — la 
27 Septembrie, în fața unui numeros 
public din Abrud și împrejurime. Dintre 
frumoasele cununi pe catafalc a atras 
atențiunea tuturor o grandioasă cunună 
din frunză de stejar cu piantică trico
loră românească depusă din partea 
tinerimei din Munții apuseni și având 
inscripția: «Fostului tribun M. 
Nicola — Tinerimea română 
din Munți». Afară de membrii fa
miliei au mai pus cununi: damele ro
mâne din Abrud, d-na Ana Filip, 
familia Dr. Laurențiu Pop, familia Dr. 
Vasilie Fodor, M. Cirlea etc. Actul 
funebral s’a săvârșit de d-nii preoți: 
Petru S i m u (Câmpeni), Ariton M. 
Pop (Bucium) și Ionel Simu (Abrud). 
Predica a rostit-o dl I. Simu scoțând 
în relief meritele reposatului. Cântările 
le-au executat mai mulți tineri, ear 
noul cor bărbătesc din 16 membri în
ființat cu această ocaziune sub con
ducerea d-lui CI. Iuga, candidat de 
advocat în Abrud, a executat respon- 
soriile, pecum șî doua cântări funebrale 
frumoase: «P1 âng și mă tânguesc» 
de I. Mureșian și «Cu sfinții odih
nește® de D. Cunțan. La mormânt 
s’au rostit două cuvântări din partea 
d-lor Dr. Laurențiu Pop și Candin 
David. — Ni-se pune în vedere, că 
în cel mai scurt timp posibil vom primi 
datele biografice ale neuitatului tribun 
răposat.

Contra tricolorului românesc și sârbesc 
a pornit șovinistul vicecomite al comi
tatului Timiș Joanovits goană ne
bună. Anume a poruncit tuturor pro- 
topretorilor ca să oprească pe țăranii 
români și sârbi a purta în sărbători 
tricolorul român și sârb, cu cari sunt 
împodobite din moși-strămoși hainele 
lor. Pentru îndeplinirea ordinului au 
fost încunoștiințate toate posturile de 
gendarmi. Gendarmii vor luă cu forța 
tricolorul nostru falnic de pe vestmin
tele țăranilor noștri. Și când te gân
dești, că Joanovits e maghiar de 
eri alaltăeri, precum numele îl trădează, 
înțelegi imediat pănă la ce grad peri- 

k culos a înaintat boala șovinismului.
Concert artistic în Recița-mont. Prim- 

baritonistul dramatic al operei regale 
dela teatrul național din București, 
dl Corfescu, va da Sâmbătă la 7 
Octombrie n. concert artistic în Redța- 
montană, pentru a cărui reușită se 
fac mari pregătiri. După cum aflăm, 
la acest concert vor coopera reuniunile 
de eântări de frunte din Recița-mont. 
și nu ne îndoim, că sub egida societă
ților de cântări concertul va fi bine 
cercetat. Dl Corfescu va cânta între 
alte piese grele, mai multe cântări ro
mânești, precum: a) «M â nd r uliță 
dela munte», de Stefanescu; b) 
«Prind e-mi-te-a ș mândro», de 
Cohen-Sinara; c) «Doină din Bi
hor», de Mureșan. Tot D-Sa va sus- 

Ațineâ solo-ul în piesa «Resunet 
dela Crișana», de Vidu, care se va 
cântă din partea Reuniunei românești 
de cântări. Atragem atențiunea publi
cului nostru românesc din împrejurime 
asupra acestei petreceri românești și 
ne place a crede, că prestațiunile arti
stice ale dlui Corfescu vor satisface 
pe deplin. Dl Corfescu a dat în dife

rite părți concerte, cari toate au fost 
succese și apreciate.

Demonstrațiuni naționale și turburâr: sân
geroase in Briinn. Turburările sângeroase 
din Briinn între Cehi și Germani iau 
dîmenziuni tot mai periculoase. Luni a 
fost udis prin baionetele soldaților calfa 
de măsar Pavlik, de naționalitate ceh. 
Aceasta a îndârjit enorm pe Cehi. Marți 
seara Cehii au organizat demonstrațiuni 
mari, cu steaguri de doliu. Răsbunare 
pentru Pavlik! Pfui Nemților! Trăească 
universitatea cehă erau lozincele. De
monstranții au spart în drumul lor pe 
strade toate ferestrile, au atacat pe 
Nemți și i-au bătut pănă la sânge, au 
ruinat mai multe prăvălii, în cafeneaua 
Thonethof au spart toate ferestrile și 
oglinzile. Poliția neputând face singură 
ordine, a cerut ajutorul armatei. Toată 
garnizoana din Brunn a eșit la fața 
locului cu baionetele înfipte pe pușcă. 
Foarte mulți oameni au fost răniți prin 
înjunghieri de baionete. Mulțimea s’a 
luat la luptă șî cu gendarmeria. Gen
darmii au dat o salvă, rănind grav pe 
unul din demonstranți. E teamă, că 
asupra orașului se va proclamă starea 
excepțională. Turburările s’au adus la 
desbatere și în Camera imperială din 
Viena, producând scene furtunoase în
tre deputății germani și cehi.

Conflictul între România și Grecia. Luni 
s’a ținut la București consiliu ministe
rial, în care s’a decis, că guvernul va 
prezenta puterilor o notă diplomatică, 
va urcă taxele de patentă pentru in- 
vențiunile grecești și va supune la 
dări mai mari pe Grecii din România, 
va detrage comunităților bisericești 
grecești din România recunoașterea lor 
oficială, ceeace înseamnă disolvarea 
acestor comunități, va denunță con
tractul comercial cu Grecia și va pune 
taxe mari pe năile grecești cari întră 
în porturile române.

Vinzătorii de gazete românești sunt 
rugați, în interesul lor propriu, a-și 
trimite adresa la întreprinderea tipo
grafică «Patria» în Oradea-mare 
(Nagyvârad) Teleky-u. 12.

Târgul de țeară dela Chiseteu se va 
ținea în 15 Octombrie 1905 st. n.; 
vitele cornute și porcii pot fi mânați 
spre vânzare la târg.

Târgul de țeară al Vermeșului se va 
ținea în 11 Octombrie n. E permisă 
mânarea oricărui soiu de vite.

Alegere de deputat. Deputatul Buza 
Barna, kossuthist, a fost Luni din nou 
ales deputat la Sâtoraljaujhely, dupăce 
Curia a nimicit alegerea primă. De 
astădată a fost ales cu unanimitate.

Magazin secret de bombe în Constanti- 
nopol. în spitalul austriac din Constan- 
tinopol s’au aflat 32 kilograme melinit, 
mare cantitate de nitroglicerin. opt 
bombe, multă earbă de pușcă. în un 
otel german s’au aflat 9 bombe. S’au 
făcut numeroase arestări. Autoritățile 
turcești sunt cuprinse de mare panică.

Did tragediile de casarmă Sergentul 
de ulani Zubrzycki din Alba-Regală 
s’a luat la ceartă pentru un fleac cu 
un ulan de rând, cu numele Dimitrie- 
vics. Deoarece ulanul n'a voit să îm
plinească porunca sergentului, acesta 
s’a înfuriat așâ de tare. încât a pân
dit pe Dimitrievics când eră ocupat să 
scoată apă din fântână și La străpuns} 
pe la spate cu sabia. Sărmanul ulan a j 
căzut imediat mort. Sabia îi pătrunsese | 
prin spate și-i eșise prin piept. Ucigașul 
sergent a fost prins și arestat.

Came de cal. Duminecă s’a început 
șl la Budapesta in mod oficial vân
zarea de carne de cal. Rezultatul a 
fost surprinzător. în aceeași zi s’au 
vândut 1080 kilograme carne de cal și 
2500 cârnați preparați din carne de 
cal. Carne de vită și de porc nu s’a 
prea vândut în ziua aceea. Semn, că 
e mare sărăcia, ba poate mai mare 
decât la noi.

Mulțâmitâ publică. Cu ocaziunea sfin- 
țirei bisericei din comuna Boldur, domni
șoara Sidonia Vița, învățătoare la 
școala ort. română din Lugoj, a bi
nevoit a dona pe seama sft. biserici 
o perină de îngenunchiat și două acopere- 
minte pentru tas, lucrate fin și cu gust. 
Pentru acest dar exprim în numele c. bise
ricești și pre această cale călduroase mul- 
țămiri. Vasile Vodă, preot.

Catastrofe pe mare. Pe Marea ostică 
s’au ciocnit aproape de țermurii Fin
landei 2 vapoare, dintre cari unul s’a 
scufundat. 19 bărbați și 2 femei, toți 
suedieni, și-au aflat moartea în valuri. 
- Aproape de portul Ibiza asemenea 
s’a întâmplat *o ciocnire pe mare. Un 
vapor s’a scufundat ducând cu sine în 
fundul mării pe toți călătorii și ma
trozii, afară de 3. — în Marea chineză 
un vapor s’a ciocnit cu o mină sub
marină. Vaporul s’a scufundat. 15 
oameni au perit în valuri. Toate aceste 
catastrofe s’au întâmplat Duminecă.

6 Goală răspândită.
La congresul dela Meran pentru 

științele naturale s’au discutat multe 
lucruri bune și folositoare. între altele 
a făcut medicul balnear dela Meran 
Lustig o interesantă conferență de
spre o boală grea și foarte răspân
dită: învârtoșarea arterelor.

Conferențiarul a constatat, că pe 
când pănă acum boala aceasta se iviâ 
numai la oameni bătrâni, azi apare șî 
în organismul oamenilor în floarea 
vârstei și în deplină putere. Cauza 
este mai ales consumația peste măsură 
de alcohol și tutun și viața desfrânată. 
Aceasta se vede șî din aceea, că de 8 
ori mai mulți bărbați decât femei cad 
victimă acestei boale grele.

Pănă acum se credeâ, că boala 
este incurabilă. Dr.-ul Lustig susține 
însă acum — pe baza experiențelor 
făcute, — că nu numai urmările grave 
ale acestui morb, ci chiar șî morbul 
însuși se poate vindeca. E drept, că 
procesul de vindecare decurge foarte 
încet, dar totuși vindecarea progre
sează stabil. în cazuri mai ușoare, în 
cari boala încă n’a atacat organismul, 
vindecarea organică e perfectă. La 
tratamentul bolnavilor trebuesc luate 
în vedere două lucruri: a află cauza 
morbului și a te ținea strict de o dietă 
anumită. Nu-i permis să dăm bolna
vului nutrimente cari conțin var: lapte, 
brânză, ouă și alimente vegetale vă
roase. Tutunul și alcoholul trebue cu 
desăvârșire evitat. Bolnavului nu-i e 
permis să bea apă comună, ci se re
comandă mai ales apa de Gastein și 
Franzensbad.

Calendare.
Am primit:
-Micul Calendar*, pe anul 1906, în

tocmit de loan Apolzan, tipograf, cu 
următorul cuprins: Prefață. — Lunile, 
având pe contrapagină lineatură cu rubrici 
-intrate* și „eșite“. Cele patru anotimpuri, 
întunecimi. Timpul în diferite teri. — 
Tarifai postai. Tarifai pentru telegrame. 
Timbre. — Avutul nostru: L Biserici 
greeo-orientală și greco-catoiică cu epar
hiile. protopresbiteratele. cu numărul pa
rohiilor, preoților, școaleior. învățătorilor, 
copiilor obligați a frecuentă școala, ceior 
cari au cercetat școa.a și cu numărul su
fletelor • IL Școaie: A. Seminarii teologice. 
B Pedagug:: preparandi: . C. Școaie medii. 
D. Școaie secuii tare de fete. E. Școaie de 
menaj. Cu indicarea anului înființării, in- 
mnțăton.or, susținătorilor, ciaselor, numă- 
ntu. profesorilor, elevilor peste tot și a 
eater can au at-dvat c.asa ultimă, didac- 
trulm « a directorului. III. Reuniuni: A. 
Rmini culturale. B. Reuniuni de femei. 
C. Reuniuni de meseriași și comercianți 
C- sediu:, numirea oficială, auul înființării, 

scope momente mai însemnate, averea, 
numărul membrilor, prezid.). D. Reuniuni 
-e agronomie. E. Reuniuni de înmormân
ta'©. F. Reuniuni de cântări. G. Alte Re
uniuni. IV. Societăți financiare: 102 bănci 
cu anm înființării, capitalul societar, re
zervele, depunerile spre fructificare, profitul 
ne’ toate acestea dela finea anului 1904) 
și dividenda plătită în anul curent. înso
țirile de credit sătești Raiffeisen. V. Soci
etăți comerciale. VI. Presa. — Date sta
tistice asupra statelor europene mai în
semnate. — Monedele statelor europene. 
Măsurile metrice. Milurile diverse în km. 
și viceversa. Partea literară; înviere, 
de Teodor V. Păcățian; Pace (poezie), de 
Octavian Goga; Despre breslele meseri- 
eșești de loan Apolzan; Cântece, de V. E. 
Moldovan; Catedrala din Sibiiu (cu ilu
strație), de azan; Primul ajutor de b. — 

Târgurile — Foi albe pentru notițe. — 
Inserate. Prețul unui exemplar: ediție 
s:mpiă .egat în table tari) 40 fi Ieri, 
ediție de .ux (hârtie și legătură fină, cu 
creion 70 fi Ieri plus porto 6 fileri (re
comandat 30 fileri . Se poate procură dela 
editor loan Apo:zan. tipograf, în Sibiiu, 
Nagyszeben . cum și dela librării.

VARIETĂȚI.»
Cele 10 legi fundamentale 

pentru conserv area sănătății. Ve
stitul medic Gordy din Bern a sta
bilit 10 legi pentru susținerea să
nătății și lungirea vieții. 1) Aer 
curat, ziua și noaptea acea
sta e prima condiție a sănătății și 
cel mai sigur scut contra boalelor de 
plumâni. 2) Mișcare; zi de zi mișcare 
în liber, fie această mișcare lucru, pre
umblare sau gimnastică; aceasta mai 
ales se recomandă oamenilor, cari șed 
mult în cancelarie la masa de scris. 3) 
Cumpătare și simplitate în 
mâncare și beutură; aceasta ne 
asigură viață sănătoasă și lungă; cine 
beâ, în loc de alcohol, apă și lapte și 
mănâncă poame, își apără sănătatea 
și puterea de lucru. 4) îngrijirea 
pielei și întărirea corpului; zi 
de zi spălături reci și odată pe săptă
mână baie caldă, iarna și vara, aceste 
păstrează de minune sănătatea și apără 
corpul de răceli. 5) î m b r ă c ă m i n t e 
practică; îmbrăcămintea să nu mo
leșească corpul, dar nici să nu-1 stringă, 
îmbrăcămintea să fie simplă. 6) Locu
ință sănătoasă; odaie luminoasă, 
cu soare, uscată, încăpătoare, curată 
și plăcută; să-ți placă a ședea mai 
bine acasă, decât în birt. 7) Fii curat 
în toate lucrurile pănă la un fir de 
păr, aer curat, apă proaspătă recori- 
toare, curățenia pielei și a hainelor, 
curățenie în casă, pe padiment și în 
pod, moravuri și obiceiuri bune și cu
rate împreunate cu cumpătare; toate 
aceste apără pe om de coleră, tifus, 
vărsat, difteritis și de celelalte boale 
lipicioase. 8) Lucrare regulată zilnică 
și cu succes ; aceasta e leac sigur contra 
boalelor trupești și sufletești, scut și 
mângăere în dureri. 9) Liniște și 
recreare, dar nu în conveniri sgo- 
motoase și în vânarea după plăceri; 
noaptea să fie destinată somnului, 
timpul liber și Dumineca familiei, re
creației sufletești și cultivării spiritului. 
10) Activitate și bucurie curată 
nevinovată; zel neobosit în ocu- 
pațiunea ta, în împlinirea datorinței și 
atunci urmează de sine bucuria și buna 
dispoziție.

ZMZ arfa

gr
eu

ta
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e
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Grâu prima calitate 90 13 80» de mijloc .... 85 113Săcară prima calitate . 80 12 _
» de mijloc . 75 11 40Orz prima calitate . 80 12 40» de mijloc........................... 75 12Ovâs prima calitate 

» de mijloc 45 13 _
40 12 _

Cucuruz pruna calitate . 85 13 20» de mijloc . . 85 13» nou........................... 10 _ __
Făină 0...................................... 85 22 27» prima........................... 85 21 59» II .... . 85 20 91» brună IV . 85 19 80Orez......................................... 1- 40 48Gris......................................... 80 32 —
Arpăcaș . . . • . . 70 36 56Mazăre ..... 90 40 48Linte ......................................... 85 60 48Fasole.................................. 80 34 36Mălaiu mărunt .... 70 _ 40Cartofi . . 4 9 10Fân prima calitate .... — 4» de mijloc .... — 3 50Paie......................................... — 1 20Stejar.................................. — 6 20Cărbuni 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 28

» » » II. » . — 1 20
Unsoare de porc .... — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți........................... — 22 —
Zăhar .................................. — 92
Vin.................................. — 80 —
SpirtI........................................

11..............................
15
14 1 —



Pagina 4. „DRAPELU L“ 1905.
Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărit să vindă

de Petru Maior
cu preț redus de ± COI,

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

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—48)

3882/905. tkvi szâm.

Arveresi hirdetmeny.
A facseti kir. jârâsbirosâg mint telek- 

koayvi hatosâg kozhirre teszi, hogy Dr. 
Popovici Jânos facseti iigyved vegrehaj- 
tatdnak Ldrincz sziil. Sztan Anna facseti 
lakos vegrehajtâst szenvedo elleni iigyeben 
200 kor. toke koveteles, ennek 1902. evi 
julius ho 19-ik napjâtol jâro 5% kamata, 
65 kor. 60 fiii, perbeli es vegrehajtâsi, s 
ezuttal 25 koronâba megâllapitott ârveres 
kârvenyezâsi kdltseg irânti koveteleseftek 
behajtâaa vegett a vegrehajtâsi ârverest 
elrendeli s ehhez kdpest a român facseti 
236 sz. tjkvben foglalb Lbrincz sziil. Sztan 
Anna vegrehajtâst szenvedo tulajdonât ke- 
pezo 114/4, hrsz. 158 negyszogol kiterjedesii 
beltelek es azon eptilt 184 osszeir. sz. 
hâz 2022 kor. mint megâllapitott kikiâltâsi 
ârban

1905. evi okt. hd 10.-en d. e. 10 orakor

la locuința sa din palatul institutului „Poporul".

Nr. 121 (x— 32 .

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

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

eliminare de spese I 
r planuri gratis.

I

Nr. 109
Reclama

Reclama stabila, efectuoasă și 8 
practică este sufletul, factorul dătător ■ 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin- ■ 
deri și afaceri comerciale. Ciun, unde || 
și când poți publică anunțuri mai cu R 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informa la

Expediția de anunțuri

Piața Isabella.*

e
©
©

institut de credit și economii W&WW 
ca societate pe acții în Lugoj.

Iulius Leopold
Budapesta, VII,

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

Erzsibet-korut 54,

S

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL" se află de vân
zare în librăriile Adolf Auspitz 

și CoIoman Nemes.

ezen telekkonyvi helyisegeben megtartan- 
do nyilvânos ârveresen a kikiâltâsi âron 
aldl is a legtobbet igeronek eladatnak.

A venni szândekozoă reszerol az âr
veres megkezdese elott a kikiâltâsi âr 
tizedreszenek megfelelo osszeg bânatpenziil 
a kikuldott kezehez leteendb, vagy az 1881 
LX. t. cz. 170 §-a ertelmeben a bânat- 
penznek a birosâgnâl eloleges elhelyezese- 
rol kiâllitott szabâlyszerti elismerveny ât
szolgâltatandd.

A vetelâr hârom reszletben es pedig 
az elso ârveres jogerore emelkedesetol 
szâmitando 30 nap, a mâsodik 60 nap, a 
harmadik 90 nap alatt az ârveres napjâtol 
jâro 5°/0 kamataival egyiitt a facseti kir. 
adohivatalba fizetendo.

Az egyidejiileg kibocsâjtott arveresi 
feltetelek a hivatalos orâk alatt ezen telek- 
kbnyvi hatosâgnâl es Facset kozseg 
•loljârdsâgânâl megtekinthetdk.

Az ârveres elrendelese a rom. fa
cseti 236. sz. tjkvbe feljegyzendo, egyuttal 
a legkdzelebbi helyen 
kozzeteendo.

Kir. jbirosâg mint 
Facset, 1905. evi

megjeleno lapban

Nr. 192 (1—1)

tlkvi hatosâg. 
jul. ho 15-en.
Dr. Pânoxâl 

kir. albiro.

1134. vagrh. szâm. 1905.

Arveresi hirdetmeny
Alulirt birosâgi vegrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezen- 
n«d kozhirre teszi, hogy a facseti kir. jâ- 
răsbirosâg 1905. evi V. I. 529/1. szâmu veg- 
zese kovetkezteben Dr. Popovici Jânos 
iigyved Altai kepviselt Frencz Illes es Ka
tharina javâra Zsellei Gyorgy pozsogai lakos 
•llen 124 kor. s jar. erejeig 1905. evi aug. 
ho 31.-eu foganatositott kielegitesi vegre- 
hajtâs utjân le es felulfoglalt es 700 kor-.ra 
becsiilt kovetkezo mgosâgok u. m. szena, 
szalma, ttkrok nyilvânos ârveresen eladat
nak.

Mely ârveresnek a facseti kir. jărâs- 
birosâg 1905. evi V. I. 524|1. szâmu veg- 
zesefolytân 124 kor. tokekoveteles, ennek 
1905 evi âprilis ho 17 napjâtol jâro 5% 
kamatai ‘ ia°/0 vâltodij es eddig osszesen 
71 kor. 70fill.-ben biroilag mâr megâllapitott 
kâltsegek erejeig Pozsogân a kozseghâzân 
leendfi megtartâsâra

1905. evi okt. ho 17-en d. e. 11 orâja

katâridoul kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dâkozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingdsâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben kesz- 
penzfizetes mellett, a legtobbet igeronek 
becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingosâ- 
gokat mâsok is le- es feliilfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t. cz. 102. 
§. ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Faeseten, 1905. evi szep. hd 28.-ân.
Weinzierl Mark

Nr. 191. (1—1) kir. birosâgi vegrehajto.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
HDepxixiexî spre fxvLctificare

------------- - ------- 1,500.000 Oox. ——---------------- 
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escompt.ează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8°/0, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 %, cu anunț 5°/0 .

’ •
Darea după interese o solvește însuși institutul,

Nr. 8. (x—57) Direcțiunea.

Pun in vânzare

I

‘p® Mijloc excelent și sigur sj^

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

‘P® în cantități mici și mari *4$

_A.xxtoxx ZEHZa.‘bexelxxxx
Nr. 10 (x—73)

... Lugojul-român ■

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

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

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

tuos și conștiențios din nou aminte on. 
public pravul de stins ai 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.

mii viță americană al
toită cu viță europeană 

rădăcină prima clasă, precum:
Mușcateler negru 

n alb 
„ . roșu

Ceaslă roșie și roza
Ceaslă albă în 5 colori
Cei mai renumiți struguri de masă.
Prețul: 85 Dorini mia.

Apoi scădarcă, oporto, burgundi, gar- 
benet pentru vinuri roșii, ear pentru vinuri 
albe:

Lămpău. furmint, risling, mezes, erdei, 
rujiță. dincâ și ezerio, acestea cu 80 fi. mai 
de oltoi.

Atrag atențiunea on. proprietari de vii, 
că vinurile dela Menes sunt cele mai re
numite. și cei ce doresc a-și planta via cu 
astfel de soiuri bune și veritabile să 
adreseze cu încredere la dl

Kovacevici George
notar comunal în

Red. (x—2) (com. Arad) Menes,

! 4198'905. tlkv.,szâm.

Arveresi hirdetmeny.
/ .

A facseti kir. jârâsbirosâg mint telek
konyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy Dr. 
Popovici Jânos iigyved vegrehajtatonak 
Kurteân Szamszon branyesti lakos vegre
hajtâst szenvedo elleni iigyeben 38 kor. 
20 fill tokekoveteles, ennek 1899. evi ju
lius hd 5-ik napjâtol jâro 6°j0 kamata, 16 
kor. 60 fill, perbeli es vegrehajtâsi, 22 
kor. ârveres keresi, s ezuttal 18 kor. meg
âllapitott ârveres kervenyezesi koltseg, ugy 
a hozzâ csatlakozonak kimondott kir. kincs- 
târnak 3 kor. 40. fill, toke s jârulekai, 
Panics Sândor 42 kor. es jârulekai, Barbâs 
Mihâlynak 2 kor. 80 fill, es jârulekai 
Szekrenesy Jozsefnek 7 kor. es jârulekai, 
irânti kovetelesenek behajtâsa vegett a 
vegrehajtâsi ârverest elrendeli, s hogy ehez 
kepest a branyesti 206 sz. tjkvbnn A. I. 
alatt foadalt, vegrehajtâst szenvedo tulaj
donât kepezd 97 hrsz. 1 hold kiterjedesii 
belsoseg es 88 osszeir. sz. hâz, valamint a 
275|b, 300jb hrsz. dsszesen 1 hold 800 negy- 
szogol kiterjedesii ktilsdseg, egyiittesen es 
egyszerre 772 korona mint megâllapitott 
kikiâltâsi ârban

1905. evi okt. hd 20-ân d. e. iO orakor

se

(Mb Porartescii
i-------- se află de vențlare la --------------------
REDACȚIA „DRAPELUL" cu următoarele prețuri:

. Imn de urare, pentru 2 voci și pian. .
I Frunțlă verde mărgărit, p. voce și pian
Basme lășene, vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură la „Crai nou“, p. pian 1 »
Baladă; pentru violon și pian 1 »
0 roză vestejită, p. voce și pian 1 »

La comande prin postă este de a se ală-

50 bani.
50 »
50 »
50 »
25 »

~ , w \j\j mau viu pxin puoia unic viu a. bv axa.-
be recomandă fiecăruia a curnparatura jq bani pentru costul postai de bucată, 

acest prav. Despre modul de folosire se' 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare | 
amintit mai sus.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lugoj.

Branyest kozseghâzânâl megtartando nyil- 
vânos ârveresen a kikiâltâsi âron aloi is a 
legtobbet igeronek eladatnak.

Ezen ârveres âltal a C. 13 alatt Jova 
Joszif javâra bekebelezett szabad lakâs 
szolgalmi joga nem erintetik; amenyiben 
azonban az iugatlanok a G. 13 alatti szol
galmi jog fentartâsâval olyârban adatnek 
el, mely e jog bejegyzeset megelozo teher- 
tetelek fedezete szempontjâbol ezennel 
megâllapitott 800 koronât meg nem uti, az 
ârveres hatâlytalannâ vâlik, s az ingatla- 
npk a szolgalmi jog fentartâsa nelkiil a 
kitiizott hatârnapon ujabban fognak elâr- 
vereztetni.

A venni szândekozdk reszerol az âr
veres megkezdese elott a kikiâltâsi âr 
tizedreszenek megfelelo bsszeg bânatpenziil 
a kikuldott kezehez leteendb, vagy az 1881. 
evi LX. t.-cz. 170 §-a ertelmeben a bâ- 
natpenznek a birosâgnâl eloleges elhelye- 
zeserol kiâllitott szabâlyszerti elismerveny 
âtszolgâltatandd.

A vetelâr hârom reszletben es pedig 
az elso ârveres jogerore emelkedesetol szâ- 
mitando 30 nap, a mâsodik 60 nap, a har- 
madik 90 nap alatt az ârveres napjâtol jâro 
5°/0 kamattal egyutt a facseti kir. adv- 
hivatalba fizetendo.

Az egyidejiileg kibocsâjtott ârveresi 
feltetelek a hivatalos orâk allatt ezen 
telekkonyvi hatosâgnâl es Branyest kozseg 
eloljârdsâgânâl inegtekinthetok.

Mirol az erdekeltek ertesittetnek.
Az ârveres elrendelese a branyesti 

206. șz. tjkvben feljegyzendo, egyuttai a 
a legkozelebbi helyen megjeleno valamely 
lapban kozzeteendo.

Kir. jbsâg mint tlkvi hatosâg.
Facset, 1905. evi jul. ho 28-ân.

Dr. Pânczei
kir birdNr. (1-1) 139.


