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Semnele timpului! Comitatul 

Caraș-Severin, comitat dela roata 
«mameluc». trece în șirul acelora, 
cari răsboesc pană la cuțit—vorba 
vine!—guvernul actual și cele vi
itoare, <dacă nu se razimâ pe ma
joritatea parlamentară».

N'am crede, dacă nu am vedea 
tipărit negru pe alb în ultimul nu
măr al semioficioasei comitatense 
proeetul de moțiune ce se va pre
zentă congregațiunei de mâne din 
partea comitetului permanent. Așă 
n’avem ce face, trebue să credem 
și incredibilul!

N’a fost până acum guvern că
ruia să nu se închine pănă la pă
mânt reprezentanța legală a obștei 
acestui comitat! Dar nu ca și când 
populațiunea acestui comitat ar fi 
fost încântată de isprăvile guver
nelor ce s’au perândat, ci pentrucă 
părinteasca oblăduire sa îngrijit, 
ca reprezentanții adevăratei voințe 
a populațiunei din acest comitat 
să fie deabeâ o minoritate dispa- 
rentă la ședințele ce se țin în sala 
festivă a comitatului.

Și acum se sufulcă deodată co
mitetul permanent și propune nu 
numai actualului guvern, ci și celor 
din viitor, «cari nu se vor răzimă 
pe majoritatea dietală» . . . vot de 
neîncredere, proclamând nesupu
nerea în o serie întreagă de che
stiuni.

Moțiunea din chestiune reclamă 
dela toți funcționarii comitatenși 
precum și dela toate primăriile să 
împiedece atât înrolarea de bună 
voie la armată, cât și perceperea 
dărilor. Ba interzice direct trans
punerea la oficiile de dare a dări
lor plătite de bună voie precum și 
a venitelor erariale aparținătoare 
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£umea.
De Milo Rodenco.

•---- Foiță originală a «Drapelului». ----

Cu lovituri puternici se’ncepe ’n tot
deauna

Din trunchiu când vreau să taie un 
arbore. Securea

Se’ndreaptă greu asupra-i și cadențat 
ițesună

Ecoul surd în urmă-i, cutrieiând pă
durea.

Dar neclintit stă trunchiul.
Cu vânile’ncurdate

învârte muchia’n aer, și furies' avântă 
Dujmanul braț securea, ce șuierând se 

lasă,
Mai vehement, mai greu, mai des lo

vind în țântă.
Cutremură-se, ’n fine se clătine se’ncepe, 
în spasmuri de durere frunzișul i-se 

sbate.
Ș’atacul nu slăbește, nu-și micșoră pu

terea,
Ci rând pe rând urmează lovirile tur

bate.
Cu precauțiune însă, precalculând se 

face,

bugetului de stat, recomandând re
prezentanțelor comunale ca prin 
concluze speciale să depună aceste 
sume la bănci sigure pe lângă asi
gurarea dreptului excluziv al co
munei la ridicarea, acestor bani.

Și ca turnul Xavilonului să fie 
perfect, mai enunță, că eventuale 
apelații contra acestui concluz să 

| se poată da numai «extra domi
nium».

E curat ironie să vezi pe omni
potenții noștri comitatenși eșofan- 
du-se pentru «majoritatea dietală» 
ca criteriu al caracterului legal și 
constituțional al guvernului. Par'câ 
nu omnipotenții noștri au întreținut 
aici o adevărată fabrică de ma
jorități.

Nu mai departe, decât zilele 
trecute s’a «ales» dlKristdffy cu 
«unanimitate» în unul din cercurile 
acestui comitat. Oare nu tocmai 
domnii dela comitat au grăbit pe 
ruptul capului cu defigerea celui 
mai scurt termen posibil pentru 
alegerea dela Bocșa, încât pănă ce 
s au trezit alegătorii că cercul lor 
este vacant a și trecut dejă alege
rea?!

Și nu eră oare să se facă și cu 
cercul Făgetului trafic în favorul 
altui ministru?! Nu este meiitul 
cercurilor conducătoare comitatense 
dacă nu s’a făcut pănă acum!

Când au permis cercurile con
ducătoare ale comitatului, ca voința 
suverană a populațiunei comitatense 
să se manifeste liber?! Cine ne-a 
umplut sala comitatului cu notari 
și fibirâi ca membri comitatenși și 
cine a trimis regulat «mameluci» în 
dieta țerii?! Populațiunea?! Vorbă 
să fie! Aceia, cari plâng acum lacrimi 
de crocodil la adresa constituționa
lismului periclitat!

Nu știm ce i-a putut îndemnă 
Țintind anume'n locul mai simțitor 

de'l știe, 
Și singur lovitura din urmă i-o aplică 
Ușor, abiă-atingându’l, de-ai crede că’l 

adie.
Și totuși, tocma’n urma acestei se re- 

stoarnă
Și la pământ își pleacă coroana obosită 
Puterea de viață și dragostea vieții, 
Atingerea ușoară, le stinge ’ntr’o cli

pită ...

Tot așa se’ntâmplă’n lume, 
înzadar spre cer râvnește, 
înzadar măreț la gânduri 
Vre-unul. ,

Goana când pornește, 
Repede se succedează 
Lovituri, atacuri crunte, 
Cari se’ntrec: mai greu, mai aspru, 
Mai adânc cum să’l înfrunte ? 
însă îa’nceput trece, 
Chiar nepăsător se ține, 
Dar cu timpul, câte-un tremur 
I-se strecoară prin vine 
Totuș. Pănă șî genunchii 
I-se moaie câte-odată.... 
Și se clătină la urmă.... 
Ear când inima-i necată 
De amar, de chin, durere, 
E de-ajuns o vorbă mică, 
Ne’nsemnată, să-l sdrobească. 
Mic și mare se ridică 
Și se’ntreabă-atunci cu toții, 
întrecându-se ’n mirare: 
«Pentru-așă un bagatel?... Măi!...

așă peste noapte pe acești domni 
la acest joc hazard! Ținem însă 
să protestăm în numele poporului 
român contra moțiunei ce se pre
zentă mâne la Congregațiune.

Noi nu suntem oamenii lui Fejer- 
vârv. tocmai precum nu am fost 
nici oamenii lui Tisza și nici ai lui 
Bănffy, Szell etc., cari au ocupat 
după vremuri fotolii ministeriale, 
dar suntem oamenii ordinei și ai 
legalității. Noi nu putem permite ca 
p porul nostru pacinic să fie împins 
în mod așă ușoratec în brațele anar
hiei.

Cei ce se răsboesc astăzi, pe pie
lea noastră se răsboesc. Ori unii 
ori alții vor eșî învingători, tot noi 
vom plăti cheful.

Moțiunea propusă de comitetul 
permanent trebue să umple cu în
grijiri serioase pe tot omul cu scaun 
la judecată, căci aceasta părăsește 
terenul constituțional al luptelor 
normale de partid și împinge co
mitatul la marginea prăpastiei.

Sâ sperăm că fruntașii noștri 
vor da mâne glas puternic prote
stului just al poporului și vor găsi 
cale ca să rețină comunele noastre 
și populațiunea noastră dela parti
ciparea la acest joc hazard, care 
pentru noi nare nici o noimă!

..«»•> -----

Proces de presă. Joi în săptămâna 
trecută s’a pertractat la Curie recursul 
dat contra sentinței tribunalului din 
Cluj, prin care dl Iuliu Ioa novici, 
redactor la «Libertatea; din Orăștie, 
fusese condamnat pentru publicarea 
poeziei Roata dela Belgrad» 
la un un temniță ordinară și 
IOO(J coroane pedeapsă în bani. 
Referent a fost judele de Curie 
Tarn a y. La propunerea procurorului 
de coroană Dr. Baumgarten Izidor 
Curia a respins recursul și astfel 
sentința s’a ridicat la valoare de drept.

Pentru-aceasta ?.... Ți-se pare 
Necrezut!»... Și uită bieții, 
Ori că nu vreau să gândească, 
Cum se lucră, cum se drege, 
Când e vorbă, o viață 
Pentru veci să nimicească....

SALUT
ambrei Eugenia Cazan dela conmenibrii 

activi ai reunianei de cânt «Armonia».

Precum o tempestate, ce vine cu fu
roare,

Dripește tot ce află în cursul seu fatal, 
Nu cruță nici stejarul, nici floarea 

zimbitoare, 
Și naia plutitoare o zdruncină de mal!

Ven\ pveste tine a movții tempestate, 
Ea stinse ’n sinu-ți fraged nobilul sim

țământ,
Și toate ce cu-atâta odor și scumpătate 
Sperai ah! le doboară și astrucă în 

mormânt!

A tale buze scumpe într’una zimbi
toare

Ce-atâtea dulci cuvinte rostiau ne
contenit,

Pe veci se încuiară, iar vocea ta so
noră

Trecu ca șî-un resunet prin vastul 
infinit!

Conflictul româno - g>ec. Ministrul 
României la Constantinopol, domnul 
L a h o v a r y, a intervenit la Poartă 
pentru suprimarea bandelor grecești, 
cari se năpustesc asupra satelor ro
mânești din Macedonia. Mai mulți am
basadori au sprijinit reclamațiunile dlui 
Lahovary. Urinarea a fost, că marele 
vizir a telegrafat la inspectorul gene
ral și la Valiul din Ianina să nimicea
scă energic și cât mai repede bandele 
grecești. Marele vizir a comunicat acest 
ordin și patriarhului ecumenic, care a 
protestat zilele trecute personal contra 
propagandei macedoromâne și contra 
sprijinirei ei prin autoritățile turcești, 
și l-a admoniat serios, spunându-i să 
fie mai împăciuitor față de Aromâni, 
cari stau doar sub patriarhatul ecu
menic, și provocându-1 a rechemă pe 
metropolitul compromițător din Mace
donia, contra căruia Poarta s’a simțit 
de altfel nevoită a purcede pe cale ju
decătorească.

Secretarul legațiunei române din 
Atena, dl Rașca nu a plecat alaltăeri 
dela Constantinopol la Atena, ca să 
înainteze ministrului prezident al Gre
ciei Ral li denunțarea convenției 
comerciale român o-greceșticare va 
eșî deci la 1 Ianuarie 1906 din vigoare, 
începând cu această zi, România va 
urca față de Greci taxele vamale pen
tru vapoare, precum șî taxele de pa
tentă și pașapoarte.

Premierul Gautsch
despre sufragiul universal.

Săptămâna trecută a avut loc des- 
batere îndelungată în camera impe
rială din Viena despre chestiunea su
fragiului universal. Fuseseră prezen
tate mai multe propuneri de urgență 
pentru introducerea sufragiului univer
sal. La desbaterea urgenței acestor 
propuneri a luat cuvântul șî premierul 
hr. Gautsch expunându-și din nou 
vederile sale și ale guvernului despre 
chestiunea sufragiului universal.

Fiind chestiunea sufragiului uni
versal cea mai actuală chestiune la 
în crunta lovitură avem o mângăere, 
Că nobilul tău suflet la ceriuri a sburat, 
Acolo unde nu sunt dureri nici sus- 

pinare
Ci fericiri eterne la cari șî tu-ai sperat!...

Ah! fii dar odihnită, în plina fericire 
Și pentru noi ca steaua etern să stră

lucești...
Ear când va sosi ceasul de reîntâlnire, 
în brațul teu de înger cu drag să ne 

primești!
Bocșa-m. 4 Oct. 1905.

S. P. Dessean,
advocat și președintele Reuniunei de 

cânt și muzică «Armonia».

G BSOMSîraB.
De Roberto Bracco.

ZZZZ Traducere pentru «Drapelul». =

(4) (Urmare și fine.)

III.

Peste 2 ore, într’un punct opus al 
orașului, între Vico dei tre Pozzi și 
Strada della piccola Speranza, oamenii 
fură deșteptați din somn prin o învăl- 
mășală sgomotoasă a femeilor din cla
sa cea mai de jos și prin strigătul 
desperat al Carmelei. Femei și bărbați
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noi și în Austria, aducem aproape în 
întregime discursul lui Gautsch.

«Înaltă casă! introducerea sufra
giului universal egal, direct și secret 
e o chestiune de o însemnătate așă 
de mare și fundamentală, încât ea se 
poate rezolvă — după părerea mea — 
numai cu cea mai mare seriozitate, cu 
cea mai mare obiectivitate și numai 
după examinarea cea mai matură a 
tuturor argumentelor pro și contra. 
De aceea, domnii mei, voiu renunță 
a răspunde astăzi dela acest loc tutu
ror batjocurilor și atacurilor personale 
cuprinse în discursul de eri al oratoru
lui partidului socialdemocrat. (Bravo!) 
Mă voiu nizul numai a repeți pe scurt 
aceea ce am enunțiat deunăzi despre 
ținuta guvernului în această chestiune. 
Permiteți-mi însă, domnii mei, să fac 
înainte de toate o observare.

«Din ascultarea numeroaselor dis
cursuri de motivare a propunerilor de 
urgență prezentate, dar și în urma 
tratamentului, de care a fost împărtă
șită chestiunea sufragiului universal în 
publicitate din partea diferitelor par
tide, rezultă fără îndoială un lucru: 
Stindardul sufragiului universal aco
pere marfă politică de soiu foarte di
ferit. (Aprobări vii). Chiar un aderent 
așă de hotărît al sufragiului universal, 
cum este prea știm, deputat dela Tabor, 
vrea să supună sufragiul universal unor 
restricțiuni esențiale. El vrea anume 
să cedeze singuraticilor țeri un număr 
de reprezentanți corespunzător numă
rului populațiunii și mărimei impozi
tului, cu care contribue ele la susținerea 
țerii. El trece însă cu vederea, că aici 
nu e vorba de țeri, ci de nați
onalitățile ce locuesc aceste 
țeri. (Aprobări). Dacă ar vrea el să 
le ofere acestora un număr corespun
zător de reprezentanți in cameră, atunci 
poate ar fi mai ușor posibilă o înțele
gere cu punctul lui de vedere. La fine 
însă on. domn deputat ia singur în 
considerare posibilitatea unui cenz in
telectual și la analfabeți chiar șî un 
cenz de contribuție. Că în acest caz, 
domnilor, nu mii poate fi vorba de 
un sufragiu universal egal, nu mai 
are lipsă — după concepția mea — de 
lămurire mai departe.

«Dar încă ceva domnilor! îmi veți 
concede, că șî chestia stabilității 
locuinței imediat schimbă total ta
bloul. Stabilitate mai lungă sau mai 
scurtă sau nici o stabilitate, sunt lu
cruri de cea mai mare însemnătate Ia 
judecarea acestei chestiuni. (Aprobări).

«Mi-am luat permisiunea să schițez 
pe scurt cu altă ocaziune ținuta gu
vernului. Am declarat și declar azi 
iarăși de tot lămurit, că e u n u sunt 
și n’a m fost nici odată dușman 
principial al extinderei drep
tului electoral pe cea mai lar
gă b a z ă și că eu bucuros recunosc 
îndreptățirea pretenziunei de a extinde 
dreptul de alegător. Numai cât eu 
consider de indispenzabil, că trebuesc 
luate în considerare diversitățile, cari 
deosebesc Austria de celelalte state. 
Și de aceea am declarat șl că eu îmi 
apărură în cămașe pe balcoane și la 
ferestri. O trupă de polițiști, în frunte 
cu un ofițer de poliție, veniau grăbiți 
din cele mai apropiate odăi de strajă. 
Vorbele, ce le scotea Carmela, strigând 
și plângând, smulgându-și părul, în 
mijlocul unei păduri de brațe amenin
țătoare în aer și în mijlocul unui cor 
de strigăte de durere și de înjurături, 
exprimau deplin lămurit ce s’a întâm
plat.

«D-Ta mi-ai răpit copilul! D-Ta 
mi-ai răpit copilul! ....D-Ta mi-ai luat 
pe sărmanul meu mititel nevinovat! 
D-Ta mi-ai luat sângele! D-Ta mi-ai 
luat viața vieței mele!....»

Sosirea vardiștilor, în loc s’o mul- 
comească puțin, a avut efect șî mai 
iritant asupra desperațiunei ei.

«Ce voiți aici?! Voi sunteți duș
manii mei! Nu vreau să vă văd! Voi 
sunteți dușmani tuturor oamenilor ne
fericiți ! Ce vreți dela mine ? D-Ta 
mi-ai răpit fiul. Ce voiți voi ? Ce voiți ? 
Mergeți în drumul vostru și vedeți-vă 
de treburile voastre, sergenți blăstă- 
mați!»

«Oho, oho! Moderează-te în ex- 
presiuni», zise cel mai mândru dintre 
ei, «la din contră te vom aresta pen
tru revoltă împotriva puterei oficiale». 

pot imagină sufragiul universal la noi 
numai pe baza unei regulări du
rabile a raporturilor noastre 
naționale, adecă 4) e baza înțele 
g e r e i (a r m o n i e i) n a ț i o n a 1 e. Dela 
această concepție a mea nu m’ar putea 
abate nici discursurile auzite până 
acum, și anume de aceea nu, pentrucă 
ele n’au oferit lămuriri suficiente des
pre reacțiunea sufragiului uni
versal și egal asupra repre
zentanței minorităților națio
nale în diferitele ținuturi ale impe
riului. Eu la tot cazul am înțeles sau 
am crezut a înțelege, că s’ar putea 
face ori șî când probă cu sufragiul 
universal și egal. Dacă există odată 
în realitate dreptul de vot universal 
și egal, atunci — se credea — vor 
dispărea șî diferențele naționale. De-ași 
fi sigur de aceasta, atunci poate că 
m’ași alătură în vre-o direcție la ve
derile exprimate. Dar, domnii mei, vă 
spun pe față : îmi lipsește această si- 
guritate. Și n’ar fi o rezolvare 
fericită a chestiunei, dacă vre-o 
naționalitate a imperiului și-ar 
per de prin dreptul de vot uni
versal și egal acea reprezen
tanță în casa deputaților, pe 
care e îndreptățită s’o pretin
dă conform valoareisale cul
turale și istorice. în acest caz ar 
forma dreptul electoral universal și 
egal — după părerea mea — nu numai 
un experiment periculos, ci chiar de 
foarte scurtă viață.

«Domnilor! Casa deputaților aus
triacă nu e numai o reprezentanță a 
partidelor și a singuraticilor vederi 
politice, ci șî o reprezentanță a nați
onalităților: guvernul are dato- 
rința să ia în seamă însemnă
tatea istorică a naționalități
lor austriene, cari — în ce privește 
pretenziunile lor culturale și naționale 
— nu se pot supune nici odată dicta
tului mehanic al numerilor. (Aprobări). 
Vedem în singuraticele reprezentanțe 
ale țerilor poliglote, cum în diferitele 
corporațiuni sunt îndreptate toate ni- 
zuințele într’acolo: a scuti națio
nalitățile de majorizări și a 
creeă garanțe contra puterei 
numărului nud. Altfel ar sta che
stiunea, dacă înșiși reprezentanții na
ționalităților ar consideră ca superflue 
astfel de garanțe, dacă ei ar declară, 
că voesc să renunțe la toate armele 
de scutire, cari au țermurit pănă acum 
în Austria autocrația numărului. Dacă, 
anume, reprezentanții popoarelor aus- 
striene singuri ar consideră de super
fluu totul la ce au ținut pănă acum 
cu tărie ca o garanță a influinței lor 
îndreptățite în parlament, atunci ar 
dispărea șî din guvern cele mai în
semnate îngrijorări contra introducerii 
sufragiului universal și egal.

«Eu am relevat deja, că sufragiul 
universal nu se poate realiză dintr’o- 
dată și fără gradațiuni lungi și că 
mai ales introducerea lui în anul 1848 
a format sfârșitul unei mișcări înde
lungate, care începuse peste jumătate 
de deceniu mai înainte cu revoluția

«Ei bine, arestați-mă numai, ares- 
tați-mă numai, dacă aveți curaj».

Dar ofițerul de poliție, care price
puse, că aici are de a face cu un caz 
excepțional, interveni cu răbdare și 
politeță. «Liniștește-te, dragă Doamnă, 
și n’aibi nici o frică. Noi am venit, ca 
să-ți fim într’ajutor și nu ca să-ți fa
cem vr’un rău. Liniștește-te puțin și 
povestește-ne ce ți-s’a întâmplat».

«Dar, ce știu eu», răspunse Car
mela isbucnind în lacrimi; fără mănie, 
dintr’odată ascultătoare, într’un acces 
de cea mai adâncă durere. «Ce pot să 
vă povestesc, die ofițer de poliție ? 
Vă mulțămesc din toată inima ; dar 
nu vă pot spune nimic căci n’am vă
zut nimic cu ochii mei. Eu eram în
chisă aici în casă și lăsasem acî afară 
pe sărmanul copil nevinovat, laolaltă 
cu bătrâna. Deodată am auztt pe bă
trâna strigând: Ajutor! Ajutor! Eu 
am deschis ușa și am aflat-o zăcând 
pe pământ, cu ochii țapeni. Băiatul 
nu mai eră acî. «Unde e Vincenzino? 
Unde e Vincenzino?» Și bătrâna des
chise gura, ca și cum ar fi fost pe 
pragul morții, și nu putea vorbi. Unde 
e? Unde e Vincenzino? Unde s’a 
ascuns ?... Și abia dupăce i-am dat să 
bea o picătură de apă, mi-a spus... că 

cea mare. în Anglia n’au ajuns 
pănă acum la sufragiu universal și 
egal. Germania a primit sufragiul 
universal, și anume pentru camera 
imperială, ca moștenire a nizuințelor 
de unitate ale anului 1848. De altfel 
nu lipsesc aici încercări de a atenua 
puterea nivelatoare a sufragiului uni
versal. Legea belgiană din 1894 In
troduce dreptul electoral plural, 
deci un sufragiu universal neegal, care 
concede unor clase de alegători vot 
simplu, resp. duplu, iarăși altora vot 
întreit. La aceasta mai vine, domnilor, 
că întreagă literatura inter
vine astăzi pentru scutirea 
minorităților pe calea dreptu
lui electoral proporțional.

«Numai în două state, cari stau 
pe bază națională unitară, există un 
sufragiu universal egal, anume în 
Germania și Franța. Diferitele state 
tractează această chestiune după felul 
lor propriu particular, după necesită
țile lor culturale și politice și Austria 
este după părerea mea cea mai puțin 
acomodată a fi guvernată după un 
oarecare șablon.

«Domnilor! Ceeace avem noi să 
clarificăm și decidem aici, poate pornî 
excluziv numai din interesele matur 
precumpenite ale Austriei și popoa
relor ei. Numai aceste are să le exa
mineze înalta Casă, când purcede la 
votare asupra propunerilor de urgen
ță, numai aceste și nici un alt princip 
teoretic pot eu recomandă în acest 
caz înaltei Case ca cinozură deamnă 
de încredere».

La finea desbaterei s’a respins ur
gența tuturor propunerilor despre in
troducerea sufragiului universal, neîn
trunind majoritatea necesară de 2 treimi.

+ Jftateiu dîicola.
Abrud, în 29 Sept. 1905.

Moartea cu năprasnica-i secure a 
doborît earăși unul din șireagul acelor 
falnici stejari, cari odinioară împodo- 
biau pădurea mândră a națiunei noa
stre. S’a stins earăși unul dintre cei 
puțini aleși ai neamului nostru, cari în 
vremuri trecute cu arma ’n mână, ear 
după aceea cu peana și cuvântul au 
luptat pentru drepturile noastre. Bravul 
tribun de odinioară, înflăcăratul națio
nalist, Mateiu Nicola, nu mai este 
între cei vii!...

Asprimea vremurilor de restriște 
din 1848, zilele maștere, ce au urmat 
acelor vremuri viforoase, multele gre
utăți și năcazuri, ce cu grămada s’au 
descărcat asupra noastră, toate-toate 
acestea n’au fost în stare a pune sta
vilă cursului vieții acestui vrednic și 
bun Român, numai moartea cu sufla- 
rea-i rece și necruțătoare de viață, a 
putut răpî din mijlocul nostru pe acela, 
pe care cu toții atât de mult îl iubiam.

Când în dimineața zilei de 26 Sep
tembrie se lăți vestea tristă despre 
moartea advocatului Mateiu Nicola, toți 
am rămas dureros surprinși de această 
un om a alergat după ea și s’a nă
pustit asupra ei, i-a tras un pumn în 
piept și i-a smuls copilul meu și a 
fugit cu el... Domnule ofițer de poliție, 
acum poate mi-au șî omorît deja co
pilul !...»

«Nu, nu, ăștia sunt hoți de copii; 
ei nu-i omoară», zise ofițerul de poli
ție în ton liniștitor. Apoi se întoarse 
cătră inferiorii sei și le porunci: «Cău- 
tați pe bătrâna și arestați-o».

Cât timp a vorbit Carmela, femeile 
perdute stau jur împrejur în tăcere, 
evlavioase și înspăimântate. Acum se 
porni din nou corul de înjurături. Și 
Carmela continuă a plânge într’o is- 
bucnire de descurajare smerită.

«Domnule ofițer de poliție, acuma 
îl vor fi omorît deja! Ce voiu face 
acum? Ce voiu începe acum? Domnule 
ofițer de poliție.... nu mă părăsi!.... 
Fără această mică creatură a lui Dum
nezeu Carmela trebue să moară...»

Trad, de GenO.
(Fine). 

veste și perderea acestui bărbat valo
ros și Român brav ne-a umplut inima 
tuturora de mâhnire, fiindu-ne el la 
toți fără deosebire plăcut și simpatic. 
Și să exclam șî eu cu dl I. Simu, pre
otul predicator: «Cine ar fi gândit, ca 
bătrânul venerabil, care înainte de 
asta cu 3 luni cuprins de durere, cum 
toți eram, dădea ultimul onor adur- 
mitei în Domnul Silvia Cirlea, pe care 
moartea o răpî, pentru-ca să se sălăș- 
luiască în sufletele noastre durerea, 
ale cărei urme timpul pănă astăzi a 
fost mult prea scurt, decât ca să o 
aline, — cine ar fi gândit, că el o să-i 
urmeze atât de curând, lărgind șî mai 
tare golul dintre noi?!

Cine ar fi putut presimți, că pă
rintele bătrân de ani, dar tinăr în pu
teri, care înainte de asta abia cu 6—7 
săptămâni cu inima plină de bucurie, 
în ochi cu lacrămi de fericire, însoțiâ 
înaintea sf. altar pe cea mai mică 
odraslă a sa, să se stingă atât de cu 
vreme! ?»

Succezându-mi a câștigă datele bi
ografice ale acestui vrednic bărbat, care 
își trage originea din familia eroului 
și martirului nostru național, Hori a, 
le las acî să urmeze:

S’a născut în 24 Octombrie 1829 
în comuna Selicia din comitatul Cluju
lui. Tatăl său a fost preot român gr. 
cat., care afară de viață, de învățături 
salutare și creștere în iubire de neam 
și religiune, aproape nimic altceva nu 
i-a putut da. Studiile și le-a început 
în Cluj, unde a făcut 6 clase gimn., 
apoi a urmat clasele filozofice de pe 
atunci în Blaj, în acel focular puter
nic, care și-a revărsat razele sale de 
cultură bisericească și națională pre- 
tutindenea, unde răsună dulcele graiu 
românesc. în acele localuri ale științe
lor se probează mintea lui ageră și 
constantul seu suflet, pe care nu-1 pu
teau abate de pe calea virtuții nici 
exemplele rele și nici anii tinereței. în 
decursul acestor 2 ani de filozofie a 
dat probe de cunoștințe serioase. Toate 
examenele le-a făcut cu distincțiune.

Momentele agitate, în cari se părea, 
că a sunat ora libertății șî pentru po
porul românesc, — anii 1848—49 — 
l-au aflat în Cluj ca elev gimn.

Și în această vreme, când popoa
rele europene în urma spiritului tim
pului au început a se mișcă, poporul 
românesc nu a putut rămânea cu manile 
în sin, fiind-că glasul timpului și con
știința sa națională șî pe dânsul l-a 
trezit «din somnul cel de moarte, la 
care îl adânciră barbarii de tirani». 
Tinerimea română s’a pus în fruntea 
poporului și tinărul Mateiu Nicola nu 
a rămas mai pe jos, căci conștiu eră, 
că a sosit momentul când poporul no
stru să se scuture de jugul, ce apăsă 
asupra grumazului sau, singur din 
motivul, că în decursul veacurilor a 
ținut cu tărie la numele, limba, națio
nalitatea, religia și drepturile sale ome
nești. A prins arma în mână și a in
trat ca tribun in prefectura lui Simion 
B alint. A excelat în mai multe locuri 
și ciocniri, dar cu deosebire în atacurile 
conduse cu vitejie din partea dânsului 
la Trimpoiele și la Rimețiu, pentru 
care istoria națională îi va consacra o 
pagină.

După timpul acesta de sbucium_ 
național, făcând în anul 1851 maturi
tatea în gimn. r. cat. din Cluj, s’a în
scris la academia de drept din Sibiiu, 
unde la 1854 ia absolutoriu, după ce toate 
examenele le face «magna cum laude» 
apoi în anul 1855 trece ca «ascultant 
(practicant) la tribunalul de acolo, de 
unde apoi e transferat tot în același 
an și în aceeași calitate la Mercurea, 
ear de acolo la Abrud, aducându-i-se 
întotdeauna, la fiecare denumire și 
transferare, laude frumoase și expri
marea recunoștinței (Anerkennung) pen
tru activitatea plină de zel, diligința 
de fer și purtarea sa frumoasă morală.

Mai apoi e numit jude investigator 
la tribunalul din Abrud; ear la a. 1860 
îl aflăm în calitate de notar public 
reg. în Alba-Iulia, unde în a. 1862 se 
căsătorește cu Emilia Nemeș de Alămof^ 
pe care însă moartea i-o răpește în 
vara anului 1880, lăsând asupra ume
rilor sei copleșiți de durerea perderei 
soției sale șî sarcina de mamă pe seama 
celor 5 minoreni ai săi. Cu decretul 
datat în Verona la 26 Februarie 1862, 
e numit procuror suprem reg. la tri-
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bunalul din Abrud. Ear în 27 Aprilie 
1864 face cu distincție cenzura de ad
vocat la M.-Oșorheiu. La 1865 îl vedem 
deputat în dieta Transilvaniei din 
Sibiiu. Tot în același an e numit al 
3-lea advocat provincial în Abrud, post, 
la care dânsul atunci n’a reflectat; dar 
pe urmă voind să fie mai independent, 
renunță la postul de procuror suprem 
și la anul 1868 își deschide cancelarie 
advocațială în Abrud.

O vie dovadă despre sentimentele 
sale naționale este șî împrejurarea, că 
la depunerea jurământului de advocat 
cere cu tărie, ca jurământul să-l pună 
în limba sa maternă, ceea-ce însă 
nu i-se permite. La anul 1874 își 
schimbă domiciliul și se mută la Alba- 
Iulia, pentru-ca să poată da o creștere 
bună copiilor săi.

în 1898 se reîntoarce earăși la 
Abrud, orășelul, de care l-a legat atâtea 
suveniri și unde a petrecut până la 
moartea sa.

Fiu credincios al bisericii, a sărit 
întrajutorul ei totdeauna, când i-s'a 
văzut atacată independența și autono
mia. A luat parte la conferențele din 
1871 și 1897, protestând energic, dim
preună cu ceilalți aleși ai poporului 
nostru, contra contopirei bisericei noa
stre în căldarea catolicismului unguresc 
și reclamând cu glas tare drepturile, 
ce compet bisericei noastre după lege 
și canoane.

Dela 1848 încoace a luat parte ac
tivă la toate mișcările noastre națio
nale, arătându-se un zelos și înflăcărat 
naționalist.

îl vedem între delegații conferin
țelor naționale dela Mercurea și dela 
Sibiiu. Lui îi revine meritul inconte
stabil, că averea eroului munților, ne
uitatul nostru luptător pentru drepturile 
poporului românesc Avram Iancu, 
s’a transpus Asociațiunii transilvane 
pentru literatura și cultura poporului 
român, precum șî acela al înființărei 
casinei române și al înființărei școalei 
rom. de fetițe din Abrud.

*
înmormântarea lui M. Nicola s’a 

făcut Miercuri, în 27 Septembrie n. 
a. c. la 3 ore p. m. în fața unui nu- 
măros public din Abrud și jur, fără 
deosebire de confesiune și naționalitate, 
care a grăbit să-i aducă ultimul tribut.

înmormântarea a fost atât de fru
moasă, încât n’a văzut Abrudul o în
mormântare mai frumoasă dela înmor
mântarea regretatului Alexandru Filip, 
fost advocat în Abrud.

Dintre numeroasele cununi depuse 
pe catafalc a atras atențiunea tuturora 
prea frumoasa și grandioasa cunună 
de frunză de stejar și cu pantlică lată 
în tricolor românesc, depusă din 
partea tinerimei din Munții apuseni și 
având inscripția: Fostului tribun 
M. Nicola. — Tinerimea română 
din Munți. Au mai pus cununi, afară 
de membrii familiari, șî următorii: 
Damele române din Abrud, d-na Ana 
Filip, familia Dr. Laur. Pop, familia 
Dr. Vasilie Fodor, M. Cirlea, etc.

Actul funebral a fost săvârșit de 
d-nii preoți: Petru Simu din Câmpeni, 
Ariton M. Popa din Bucium și Ionel 
Simu din Abrud.

Dl I. Simu a rostit o predică fru
moasă, în care a scos foarte bine în 
relief meritele și trăsăturile caracterului 
repausatului în Domnul.

Cântările funebrale le-au executat 
mai mulți tineri, ear noul cor bărbătesc 
constătător din 16 inși, și înființat cu 
această ocaziune, a executat sub con
ducerea d-lui Iustin CI. Iuga când, de 
adv. în Abrud, toate responzoriile, 
precum șî 2 cântări funebrale fru
moase: Plâng și mă tânguesc.... de 
I. Mureșianu și Cu sfinții odihnește, 
de D. Cunțan.

La mormânt s’au rostit șî 2 cu
vântări, una din partea d-lui adv. Dr. 
Laurențiu Pop, care în frumoase și 
nimerite cuvinte a adus ultimul tribut
decedatului și a luat rămas bun dela 

A el în numele colegilor și a inteligenței 
rom. din Abrud, ear după aceasta a 
urmat cea a tinerimei române rostită 
din partea d-lui când, de adv. Candin 
David, pe care o vom aduce în nrul 
proxim.

Informatiuni.»
Regele Span ei la Berlin și Viena. Re

gele Spaniei Alfonso va face pe la 
mijlocul lui Novembrie vizită la Curtea 
din Berlin și Viena.

Hymen. Dl Dr. Aurel V 1 a d își va 
serba la 16 Octombrie n. cununia cu 
d-șoara Anuța Iancu, în biserica ro
mână gr.-or. din Orăștie.

Fidanțare. Drăgălașa d-șoară Ana 
Cimponeriu și dl Nicolae Io viță, 
fidanțați. Lugoj Octombrie 1005.

t D-șoara Eugenia Cazan, fostă mem
bră activă a Reuniunei de cântări și 
muzică «Armonia’ din Bocșa-montană, 
după un morb scurt și-a dat nobilul 
suflet în manile Creatorului Marți în 
3 Octombrie a. c. la 1 oră dim. în 
etate de 22 ani. Rămășițele pământești 
ale scumpei defuncte s’au depus spre 
odihnă eternă Mercuri în 4 Ortombrie 
a. c. la 2 ore d. a. în cimiterul gr.-or. 
român din Bocșa-montană. Odihnească 
în pace și fie-i memoria neuitată. — 
Salutul ultim al umbrei ei din partea 
conmembrilor activi se vede în foișoara 
«Drapelului».

Dl Nicolae lorga, profesor la univer
sitatea din București, a fost săptămâna 
trecută la Orăștie, unde a cercetat 
cele 2 biserici căutând cărțile vechi și 
vechile notițe de prin ele; apoi a vizitat 
Turdașul, Bobâlna, Geoagiul și Fere- 
deul, făcăndu-și în toate locurile aceste 
notițe, ce-i vor servi ca material la 
scrierea unei noui cărți asupra Ro
mânilor ardeleni. Pe urmă dl lorga a 
fost la Hațeg și în câteva localități 
din apropiere.

Deputațiune de ofițeri prusiaci la Re
gele Carol. Săptămâna trecută au fost 
la Sinaia în audiență la Regele Carol 
o deputațiune a regimentului prusiac 
al cărui proprietar e Regele Carol, ca 
să mulțămească Regelui pentru darul 
oferit acelui regiment. Cu această oca
ziune s’a dat în castelul Peleș un dineu 
de gală, la care au luat parte : Regele, 
ofițerii prusiaci, principele clironom 
Ferdinand și soția, principesa de Wied, 
ambasadorul german, ministru) de răs- 
boiu, ministrul de externe și generalii 
Mânu și Lahovary. — Regele Ca
rol a rostit următorul toast: «Este o 
deosebită bucurie pentru Mine a salută 
în mijlocul nostru deputațiunea regi
mentului Meu prusiac de dragoni și Eu 
sunt foarte mulțămitor Maj. Sale îm
păratului și Regelui, supremului stă
pân al Dv., că a permis deputațiunei 
să Mă felicite la jubileul Meu de 25 
ani ca șef de regiment. Totodată ex
prim cea mai mare mulțămită a Mea 
pentru dăruirea frumosului album, care 
învederează educațiunea militară a re
gimentului. Amintirea zilei de 30 Au
gust 1880, în care reposatul în Dom
nul împăratul Wilhelm cel Mare mi-a 
acordat Mie regimentul de dragoni nr. 
9, e adânc imprimată în inima Mea și Eu 
sunt mândru, că de aproape o jumătate 
de secol sunt strâns legat cu glorioasa 
armată prusiană. Neuitat îmi remâne 
timpul care l-am petrecut în această 
armată și care Mi-a oferit ocaziunea 
să învăț a prețui proprietățile distinse 
ale aceleia, cari au întemeiat puterea 
Germaniei. Raporturile îndelungate ale 
Mele cu armata prusiană asigură regi
mentului Meu de dragoni simpatia Mea 
sinceră și poate fi convins, că dorințele 
Mele cele mai calde îl vor însoți tot
deauna și pretutindenea. Eu nu pot 
întări mai bine aceste sentimente, de
cât ridicând păharul Meu în sănătatea 
înaltului Vostru stăpân, în sănătatea 
armatei sale curagioase și în sănătatea 
regimentului Meu fidel. Dumnezeu să 
binecuvinte pe Maj. Sa, Casa Sa regală și 
armata Sa. Cu această dorință intimă vă 
provoc acum pe toți să vă uniți cu 
Mine în strigătul: «Trăiască Maj. Sa 
împăratul și Regele!» Muzica a intonat 
imnul german. Conducătorul deputa
țiunei, colonelul Iachmus a toastat 
pentru Regele Carol.

Curtea cu jurați. în săptămâna vii
toare se vor pertractă înaintea curții 
cu jurați de pe lângă tribunalul regesc 
din Lugoj următoarele procese crimi
nale : la 16 Octombrie procesul contra 
lui Petru O price seu din Susani pen
tru ucidere; apărător Coriolan B r e- 
diceanu. La 17 Octombrie procesul

lui Const. Olar din Bocșa română și 
soții lui pentru aprindere. La 18 Oc- 
tombre: procesul lui A. Gyorgy din 
Dognecea pentru omor. La 19 Octom
brie procesul lui Iosif Vasiescu din 
Rumunești pentru omor; apărător Co
riolan Bred ic ea nu. La 20 Octombrie 
procesul lui Traian Rus din Tirnova 
și soți pentru jaf. La 21 Octombrie pro
cesul lui Vasile Duruț din Jdioara 
pentru ucidere. La 23 Octombrie pro
cesul lui Lazar Lațcu din Furdia și 
soți pentru ucidere; apărător Coriolan 
Brediceanu. La 24 Octombrie pro
cesul lui Vențel Sarok din Bocșa- 
montană pentru omor; apărător Co
riolan Brediceanu. La 25 Octombrie 
procesul lui loan Sogor din Tirnova 
pentru vătămare trupească aducătoare 
de moarte; apărător Dr. Pahomiu 
Avram eseu. La 26 Octombrie pro
cesul lui Dionisie Va si din Lugojel 
pentru omor ; apărător Dr. George D o- 
brin. La 27 Octombrie procesul lui 
Vasile H u b i n a n din Birchiș și soți 
pentru jaf; apărător Dr. Pahomiu 
Avrameacu. La 28 Octombrie pro
cesul lui George Lazarescu din Vi- 
sag pentru aprindere.

Ex-lex .*. în urma stării de «ex-lex» 
s’au încassat la Budapesta dela 1 Ia
nuarie până acum numai 21-5 milioane 
coroane dare, cu 8’8 milioane coroane 
mai puțin ca în același period al anului 
trecut.

«Poporul român» din Budapesta în
cepând cu 1 Octombrie v. va apărea 
de 4 ori pe săptămână. Până acum a 
apărut numai de 2 ori pe săptămână. 
Redactarea acestui ziar e încredințată 
d-lor Lucian B o 1 c a ș și Dion. Stoica.

t Arhiducele Mateiu, fiul mai tinăr al 
arhiducelui Iosif, s’a îmbolnăvit foarte 
grav în Kis-Tapolcsany și Sâmbătă a 
murit. Arhiducele Mateiu s’a născut la 
26 Iunie 1905, eră deci de 3 luni și 
jumătate.

Noul paroh al bisericei Sf. Nicolae din 
Brașov, dl Ioan P r i ș c u a fost întărit 
unanim în postul seu și din partea Ven. 
Consistoriu arhidiecezan din Sibiiu.

Concert. Mâne, Miercuri, va avea 
loc în teatrul orașului nostru concertul 
dat de surorile Heller din Timișoara, 
fiicele bine apreciatului capelmaistru 
dela orhestra militară a regimentului 
29 staționat în Timișoara. Programul 
bogat în piese clasice conține șî două 
cântări românești, una de G. D. 
Vassiliu și una de Scheletti. Detalii pe 
afișe Sperăm că publicul nostru iubi
tor de artă va sprijini pe tinerele 
artiste, ale căror prestațiuni sunt — 
după spusa pricepătorilor — de va
loare superioară.

Masa studenților români din Brașov. La 
masa studenților români din Brașov 
au fost primiți gratuit pe anul 1905/06 
37 elevi (33 gr. or., 4 gr. cat.) și anu
me 23 din gimnaziu, 4 dela școala 
reală și 10 dela școala comercială. în
tre cei primiți se află șî din comitatele 
bănățene Caraș-Severin și Torontal. 
Cheltuelile pentru întreținerea elevilor 
se urcă la 5000 cor.

Catedrala rcmână din Sofia. La Iași 
a sosit fruntașul macedo-român Alex. 
Trifon, ca să cumpere odoare sfinte 
pentru catedrala românească ce se ri
dică acum la Sofia.

Nouă bancă românească. La Streza- 
Cârțișoara (corn. Făgăraș) s’a înființat 
o bancă românească cu capital de 
20.000 coroane, împărțit în 200 acții 
â 100 cor.

Cehii și Germanii. Antipatia între 
Cehi și Germani s’a manifestat șî la 
congresul pentru combaterea tubercu
lozei, ce se ține în Paris. Anume s’a 
dat în onoarea membrilor congresului 
o reprezentațiune teatrală de gală. 
Membrii congresului au primit locuri 
în loje astfel, că delegații unui stat 
aveau o loje, delegații altui stat altă 
loje. Astfel trebuiau să ia loc în o 
loje medici cehi și germani. Medicii 
cehi însă n’au voit să stea într’o loje 
cu medicul german Schrotter, ci au 
părăsit lojea și au declarat că nu pot 
ședea lângă un German. Comitetul 
aranjator a trebuit să facă loc medi
cilor cehi în altă loje, unde nu erau 
germani. Cazul a produs impresie pe
nibilă

Foc mare. La Timișoara a ars 
Sâmbătă noaptea total fabrica de săpun 
sudungară. Paguba e de 100.000 cor. 
Fabrica a fost asigurată.

Falsificatori de bani. Gendarmeria din 
Mehadia a arestat zilele trecute pe 
Paul Vulpeș din fablanița și loan 
D o m a ș n i d u din Petnic, cari au fal
sificat monete de 1 cor. și 5 cor. La 
locuința lor s’au aflat instrumente de 
falsificare.

Cât ajutor ar fi dat Anglia Franței 
contra Germaniei. Precum se știe, în anul 
acesta eră cât p’acî să isbucnească răs- 
boiu între Franța și Germania pentru 
Marocco. Divergențele se aplanează pe 
cale pacinică. Acum, după ce a trecut 
pericolul, ziarul «Matin» face niște de
stăinuiri senzaționale. Zice că fostul 
ministru francez al externelor Del- 
casse a declarat în consiliul mini
sterial, că Anglia e gata să spriji- 
nească Franța pănă la extrem. Anglia 
ar fi declarat atunci guvernului fran
cez, că — în caz că Franța va fi ata
cată de Germania — își va mobiliza 
flota, va ocupă canalul «împăratul Wil
helm» și va pune pe uscat în Schles
wig-Holstein 100.000 soldați englezi. 
Guvernul francez ar fi primit — se 
zice — asigurarea, că la dorință An
glia ar fi făcut șî înscris acest ofert 
Franței. Precum am spus deja, peri
colul răsboiului a dispărut.

Un sfat bun. Se întâmplă adeseori 
că mulți cari cumpără struguri pentru 
mâncare nu se cugetă la aceea, că 
pot fi otrăviți. Pe cei mai mulți stru
guri, după ce's stropiți pentru ultima 
oară când sunt cam mărișori, remâne 
încă pe ei peatră vânătă amestecată 
cu var și cu altele și așă cumpărăto
rul nespălându-i, îi va fi rău. Deci 
strugurii trebue spălați bine înainte 
de a-i mânca.

Condamnare la moarte. La Varșovia 
(Polonia rusească) a fost condamnat la 
moarte ovreul Iosif Orim pentrucă a 
omorit un Cazac.

VARIETĂȚI.
>

Cât se uită o femee în oglindă. 
Un om, căruia îi place să adune cele 
mai curioase date statistice, a aflat că 
o fată de 6—10 ani se uită în fiecare zi 
7 minute în oglindă, în etate de 10—15 
ani un pătrar de oară, în etate de 20 
ani o jumătate de oară. Femeile trecute 
peste 20 ani se uită în oglindă chiar o 
oară pe zi, privindu-se cum sunt de fru
moase și cum le stă părul, pălăria și 
haina. Statisticianul nostru a uitat însă 
să cerceteze când începe femeia a nu 
se prea uita mult în oglindă, ci numai 
atâta spune că o femeie de 60 ani nu 
se mai uită în oglindă decât 10 minute 
pe zi. O femee se uită în oglindă cam 
7000 ore în viața ei, adecă 10 luni.

Cursul pieței Luge !!I-
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Grâu prima calitate 90 13 80
» de mijloc 85 13 —

Săcară prima calitate . 80 12 —
» de mijloc 75' 11 40

Orz prima calitate . 80 12 40
» de mijloc .... 75 12 —

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 13 —
40 12 —

Cucuruz prima 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 80

Orez...................................... 1- 40 48
Gris ...... 80 32 —
Arpăcaș . 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 28

» » » 11. » — 1 20
Unsoare de porc . — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți .... — 22 —
Zăhar .............................. — 92 —
Vin...................................... — 80 —
SpirtI..................................... — 15
• II. . , . . . 14 —
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Pentru Stabiliment
“ industrial

Jl(F* se caută:

Wr. Constantin tJgnea,
medic univ, specialist In boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

Nr. 111—1905

Pun în vânzare

2 Dulgheri, 1 Focar (preferat>cu 
examenul depus), 1 Curelar, 1 Sculp
tor în lemn, 5 Tâmplari deprinși cu 
mobilier fin eu placagiu și un ajutor 
de mecanic lăcătuș care știe lucră 
și din foc.

Toți aceștia pot fi angajați ime
diat, iar angajamentul lor va fi anual.

Spesele de voiagiu se vor bo
nifică.

Oferte cu indicațiuni asupra lo
cului de identitate, etăței și a ocu- 
pațiunei de până acum sau copiile 
după certificate se vor înainta ad- 
ministrațiunei acestui ziar sub:

«Stabiliment Industrial».
Nr. 197 (2—1).

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul“,

Piața Isabella.♦ Nr. 121 (x — 34).
1

.— - -o
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In Ungaria de sud cei mai mare și mai complet 

depozit de fabrică pentru

9îlo6ite și mașini de cusut |

mii viță americană al
toită cu viță europeană 

rădăcină prima clasă, precum:
Mușcatei.r negru 

r, alb 
„ . r0?.UCeaslă roșie și roza

Ceaslă albă în 5 colori
Cei mai renuiniți struguri de masă.
Prețul: 85 florini mia.

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

Lămpău, furmint, risling, mezes, erdei, 
ruj iță, dincă și ezerio, acestea cu 80 fl. mai 
de olt.oi.

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

Kovacevici George
notar comunal în

Red. (x- 4) (corn. Arad) Menes.

888. SZ.
kig. 1905.

SKirdetmeny.
Rudâria kozseghatârâban. a k<>z- 

segbol kiindulva a Pregeda fele, a 
Rudarika patak menten jogeros 
hatârozattal 3743,2 klm. hosszban 
17522 kor. 9 fii. koltseggel mezei 
dullo ut epitese engedelyeztetven 
annak kivitelânek biztositâsa czeljâ- 
b61 1905 evi oktober ho 19-en d. e. 
10 orăjâra Rudâria kozseg koz>eg- 
hâzâbau tartandâ zârt ajânlati — 
nem betszes eseteu nyilvânos — ver- 
senytârgyalâs hirdettetik.

A versenyezni dhajtdk felhivat- 
nak, hogy a fentebbi munkâlat 
vâgrehajtâsânak elvâllalâsâra vonat- 
koz6 zârt ajânlataikat a kitiizott 
nap d. e. 8 drâjâig alulirott hivatal- 
nak adjâk be, inert kesobben er- 
kezettek figyelembe nem vetetnek.

Az ajânlathoz az âltalânos fel- 
tâtelekben eloirt, az engedelyezett 
koltseg osszeg 5°j0-nak megfelelo 
bânatpenz csatolandd, illetve nyil
vânos târgyalâs eseten a târgyalâst 
megelozoleg a târgyalâst vezeto 
kezeihez leteendo.

A szdban forg6 munkâlatra vonat- 
koz6 muszaki mîivelet es reszletes 
feltetelek a bânyai kbrjegyzoi hiva- 
talnâl a liivatalos orâkban meg- 
tekinthetok.

A kozsegi eloljârâsâg.

Rudâria, 1905 szept. h6 30-ân

Tomek Ferencz Haramusz Stefan
kOrjegyzo. bird.

Nr. 196 (1-1)

Mare depozit de tot soiul
** Mobile tapetate, de fier și lemn,

££
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Pentru timpul liber
i caut ocupațiune în o cancelarie 
jresp. comptoir. Posed afară de 
limba română limba maghiară și 
germânâ în scris și vorbire, apoi 
exercițiu în scriere cu mașina. Pre- 
tenziuni modeste. Adresa la Red 
«Drapelul» Gr. (2 ^2

Sternlicht Mano, Luqos 1
7Atelier propriu de mas ar si tapetier. 

---------------------- Trus ou complet. ----------------------  
Arangeamente de birouri, vile și oteluri. Cărucioare de 
copii, tablouri, oglinzi, covoare de salon și eursore, 

biciclete și motoare.
Mare depozit în mașini de cusut de cea mai bună 

calitate, cu garanție deplină de 10 ani.
Mașini de cusut SINGER dela 56 cor. în sus. 
Mașini de cusut «Ringschiff. — Zentral, — Bob

bin. — Vibrating. — Zilinder. — Howe. — Plionix, — 
Minerva și Wheeler-Wilson.

W**" Plățile în rate convenabile. “WI 

Atelier propriu 
’^^BT^pentru reparaturi de macini de cusut și scris/M?lgg^i 

U Serviciul cel mai culant si solid.
Nr. 186 (26-2) '

,,£\x$oșana”
institut d<* credit și economii

cn sori. •tat<“ pe acții în Lugoj.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frirctiiicare

---------------  X,500.000 Cor. -----------------
pOIPOSmi MUSICALE ie
MU ParmbescB
------ se află de vențlare la ---------------  
REDACȚIA ,,DRAPELUL“ 

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. .
Frunză verde mărgărit, p. voce și pian
Basme lățene, vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură la „Crai nou“, p. pian 1 *
Baladă, pentru violon și pian 1 »
O roză vestejită, p. voce și pian 1 »

La comande prin postă este de

50
50
50
50
25

bani.
»
»

t
®
t
©

O'acordă împri
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la
6 luui, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8°/0, primește
depuneri spre fructificare fără anunț eu 4 °/0, qu anunț

Darea după interese o solvește însuși institutul,
a se ală

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

Redacția „Drapelul^— Lugoj.
Nr. 8. (x — 58) Direcțiunea.

Societatea de lectură «Petru Maior- 
din Budapesta a hotărit să vindâ 

„Istoria BomâniW 
de Petrii Maior 

cu preț redus de X COT.
se adresă la cassarul Socie-A

tații MIHAIU ȘERB AN stud, fii 
Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, II, 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. 20 bani porto.
; Red. (X—50)
I
I
I

Bauer»

patentat ....

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

se poate căpătă

în cantități mici și mari

^.ntoxx Haberehrn
Nr. 10 (x -74)

.. Lugojul-român —

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso<

amnifirmai' 7us.' 
Tipografia. Carol Traunfelinei-, — Lugoj.

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

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

tuos și conștiențios din nou aminte on. 
public pravul de stins al h^i 
Bauer, înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântmtoare.

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


