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La 1848, după proclamarea re- 
vindicațiimilor de libertate și suve
ranitate ale spiritului modern, 
s’au ținut în cumpănă la fruntașii 
poporului maghiar două curente 
contrastante privitor la direcția • 
au să dee mersului lucrurilor pu
blice în era nouă.

în fruntea curentului evolu
ționist a stat marele Ștefan S ze- 
cheuyi, creatorul Ungariei mo
derne, ear în fruntea curentului 
revoluționist marele demagog 
Ludovic Kossuth Și demagogia 
a învins asupra cumpătului și ju
decății calme. Țeara a ajuns în 
prăpastia revoluțiunei. Limbi de foc 
au înroșit depărtările și riuri de 
sânge au curs dealuugul țerii. Toată 
urgia resboiului civil a dat asupra 
acestei nenorocite țeri.

Marele Sz Ache nvi văzând cursul 
lucrurilor care numai la catastrofă 
poate duce, a ajuns la gradul su
prem al desperațiunei. Creerii i-s’au 
tulburat și ani de noapte a pe
trecut în o casă de alienați. înebu- 
ni-se de desperație....

Tabloul acesta din trecutul apro
piat ni-1 revoacă în memorie cu
vintele cu cari și-a luat adio dela 
funcționarii ministeriali Marți dl 
Andreiu Gyorgy, fostul girant al 
ministeriului agriculture!,în al cărui 
loc a fost numit acum baronul 
Arthur Feilitzsch ca ministru al 
agriculture!.

Dl Gyorgy a renunțat la 
portfel pentrucă în o chestiune de 
importanță nu a putut cădea de 
acord eu foștii sei colegi din ca
binet. Nu ne spune care este acea
stă chestiune. Dar uici nu ne im- 
poartă.

Depărtândii-se din fruntea m::.i- 
steriului deplânge soartea pope 
rului maghiar, căci perspectivaFOITA „DRAPELULUI-

Căprarul.
— Schiță —

De ton Agîrbiceanu.

— Specimen din volumul «Dela Țară». ~

(Urmare și fine.)

— «Adecă drept vorbind, frate 
Ionică, la aceste nu li frică. Dar nu 
pot. Porțile mari de argint ale palate
lor cari îs numai și numai de glaje, 
îs vecinie încuiate în calea tinereții 
lor. Numai un ceas este, după miezul 
nopții, când dorm șl frunzele de pe 
stejarii cei mai înalți, numai atunci 
porțile, ca prin minune, se deschid și 
dacă ar fi un om cu inimă mare de 
viteaz, să fie acolo, aproape, pe vremea 
asta ar putea să le scape pe amân
două, că zmeii atunci de somn îs una 
cu -pământul. Numai o pasăre dacă 
trece peste minunea aceea de palat și-l 
atinge cu aripa, — ori dusă de vânt, 
vr’o frunză cade pe coperiș, — țiue 

în viitor îi arată nori grei ame
nințători. Și zice:

«Cu adânca iugrijorare văd 
acești nori intunecoșt și patimile 
de partid, cari întrec în toate direc
țiunile toate conceptele noastre de 
mai înainte și mi-se part-, că tramân- 
tat de aceste nedumeriri, am înțe
les pe deplin și am simțit pe 
deplin, câ marele Szăchenyi, 
care și-a temut îutre împrejurări 
aualoge viitorul rassei maghiare, a 
trebuit... să inebunească! Am 
simțit și simțesc că aceste temeri 
exercită o influință distrugă
toare asupra cree r i 1 o r mei. 
Senzațiile mele bolnăvicioase rni-au 
zugrăvit deja adeseori vărsarea 
sângelui cetățenilor și mi-au 
format din bucățile norilor., si- 
c ri e...»

Cu aceste cuvinte înfiorătoare 
și-a luat Gyorgy ziua bună dela 
foștii sei subalterni și s’a retras în 
viața privată.

Ce înseamnă aceste cuvinte? 
Nimic mai mult și nimic mai puțin, 
decât câ Maghiarul care-și iubește 
neamul, văzând direcția ce o iau 
lucrurile, trebue să înebunească!

Ziarele maghiare, cari reproduc 
aceste cuvinte ale lui Gyorgy, își 
bat joc de pesimismul lui

Ei bine, e serioasă ori nu este 
serioasă criza actuală?! Dacă nu 
este serioasă, de ce își bat neconte
nit joc de publicul mare cu strigă
tele stabile de alarm, ear dacă este 
serioasă criza, apoi spună limpede 
țerii că unde vreau să ducă lucrurile!

în cuvintele lui Gyorgy zace un 
mare adpvăr: Demagogia a isbutit 
de nou să stăpânească spiritele po- 
porulni maghiar, ca la 1848, și 
politica de stat a Ungariei nu a 
învățat nimic din trecut!

Unde va dnce aceasta?!
Dl G vdrgy ascrie fanteziei sale 

de-odatâ toată glaja aceea și porțile 
de argint gem, iar zmeii vin furtună, 
rupând lemnele din cale, de ai gândi 
că aleargă dinaintea puștii o ceată de 
mistreți. *

Copiii ascultă cu ochii duși și unii 
se cutremură scurt, fără să vreă.

«Dumneata cum le-ai văzut, moș 
Tănase?

— Cum! D’apoi voi nu știți cine-a 
eu, măi băeți. Eu nu-s om ca ceilalți, 
ci ham! cum să vă spun».

își bate gura pipei de palmă să 
iasă scrumul, o îndoapă iar din beșica 
soioasă și-i dă foc, mai lăsând pe 
cioareci o dungă de cătran.

Ascultătorii privesc tot mai mirați 
la el. Unii îi ațântesc ochii, alții mus
tățile, alții obrajii păroși și tuturor 
li-se pare ca șî cum l-ar vedeă pentru 
întâia oară pe căprar. Acesta clipește 
vioiu din ochi și se pare că nici nu le 
are grija. Apoi începe iar.

«Știți voi, măi băeți, unde se bat 
munții în capete? Nu știți! Apoi eu 
acolo m’am născut. Erâ o colibă mică- 
mică și cufundată în pământ, mai dihai 
cum e a lui Cuțulea Țiganul din capu 
satului. Aci trăiâ maica, Dumnezeu s’o 
hodinească. Acum, nu știu cum o fi 
trăit ea cu nu, dar când m’am trezit 
eu pe lume, într’o bună dimineață, 
știi când de-a dragul s’o iai razna pe 

bo! âvicioa.*»- senzațiile de sânge și 
sicrie pe cari le vede.

Oare numai fantazia bolnăvicioasă 
- • .v :- ceste senzații și nu indică 
oare chiar demagogia zilelor noa- 
< e. că se vor repeți nenorocirile 

1 te. provocate cu mai bine de 
jumătate de veac în urmă de 

i-.-::. _• _ca de atunci?!
Nu noi. ci poporul maghiar are 

aă dee răspunsul la această între
bare. tare îu primul rând este o 
chest ime vitală pentru poporul 
maghiar!

Răspunde-va și cum va răspunde, 
să vedem îu curând, căci baronul 

Fejervâry se pregătește a-i da 
ocaziune tocmai pentru acest răs
puns. Dar ni-e teamă, că nu «sen
zațiile bolnăvicioase» ale lui Gyorgy, 
ci lozincele nenorocite ale demago
giei de modă vor turbură creerii 
acelora, cari chemați vor fi a răs
punde!

Istoria se repetă și popoarele 
cari nu învață din trecutul propriu, 
vor aveă să plătească aceasta cu 
un nou și lung șir de suferințe.

Fișpani noui. Guvernul a început 
deja premenirea în comitate. Pănă acum 
au fost numiți 5 fișpani noui: în comi
tatul Pestei Ștefan Tahy, în corn. Cluj 
contele Ladislau Teleki, în corn. Arad 
Bela Vâsârhelyi, membru în Casa 
Magnaților, în corn. Sătmar Ladislau 
N a g y.

Mandatul dela Tilel. Devenind va
cant mandatul de deputat al lui Milan 
M i 1 o s a vl j e v i ci, ucis în mod atât 
de fioros la Maria-Teresiopol, condu
cătorii poporului sârbesc din țeară au 
decis să candideze în acest cerc cu 
program naționalist sârbesc pe 
Dumitru Musiczky, advocat în Pan- 
ciova și unul dintre conducătorii par
tidului radicai sârbesc.

Presidentul Franciei la Madrid. 
Presidentul Loubet a fost Luni în 
vizită ia regele Spaniei Alfonso în 
Madrid. La prânzul de gală, dat în 
câmpie. m’am pomenit că în casă mai 
erâ șî un purcel, gras colea pepene. 
Am crescut noi laolaltă fără să știm 
nimic de lumea asta mare. Din când 
in când se abăteâ câte un drumeț să 
ducă apă dintre munți, dar pe mine 
nu mă lăsă maica să-i văd. într'o zi 
insă, nu știu ce-a făcut purcelul ce nu, 
că tot umblând cu ritul cum e data 
porcului, i-s'a oprit un os în gât și a 
crăpat. Și tot în clipa aceea își dădu 
și maica sufletul. Acum eu, cu mintea 
ce o aveam, nii-am zis așa : Mă Tănase, 
dragul meu, aici nu poate fi lucru 
curat, ia-ți catrafusele și le cam mai 
du, că-i largă lumea. — Și așa am tot 
venit, pănă ce m’am trezit aici în sat. 
Dar pacoste ca aia pe mine : Nu pu
team durmi nici cu un ochiu. Dar nici 
acum nu pot! Uită, de pildă, voi gân
diți că dorm, când stau câte o după 
amiază întreagă, aici, sub stejar și voi 
imi grijiți caprele ? Dar nu dorm, 
dragii mei, că nu poate durmî moșu: 
atunci eu povestesc cu oamenii ce au 
trecut pe ceealallă lume!»

Moș Tănase trage câteva fumuri 
groase, unul după altul, și le trece 
prin nări. Ochii stau să se închidă și 
sclipesc ca la mâțe. Roata de ascultă
tori îl privesc cu o spaimă aproape 
vădită. Totuși cel ce slobozise fumul 
pe nări se ciudește iar.

onoarea Presidentului, atât Regele cât 
șî Presidentul au accentuat în toastele 
lor prietini a și relațiunile cordiale 
între aceste 2 țeri, cari relațiuni vor 
contribui la susținerea păcii uni
versale.

3ffotărîrea coaliției.
Comitetul executiv al coaliției opo

ziționale a ținut Luni ședință pentru 
a luă poziție contra nou numitului 
guvern Fejervâry.

Hotărîrea, ce s’a adus în confe- 
rența comitetului coaliției, declară din 
nou că guvernul Fejervâry e i n p ar
ia m e n t a r și anticonstituțional. 
Guvernare constituțională este o gu
vernare în acord cu voința nați
une i. Faptele de pănă acum ale 
guvernului arată însă, că scopul gu
vernului nu e validitarea, ci frângerea 
voinței națiunei și acomodarea cu 
orice preț la voința perso
nală a domnitorului. Guvernarea 
așâ numită constituțională a guvernului 
Fejervâry e numai încercare pentru 
ajungerea acelui scop. Dacă acomodarea 
la voința domnitorului succede, guver
nul va continua guvernarea constitu
țională; dacă nu, atunci guvernul se 
poate rentoarce earăși la guvernarea 
anticonstituțională, precum a practizat-o 
șl pănă acum, când prin amânările 
anticonstituționale ale dietei a făcut 
imposibilă activitatea dietei.

Practica constituțională corectă nu 
permite, ca să fie numit, din nou astfel 
de guvern, care a primit dela dietă vot 
de neîncredere și contra căruia 
s’a anunțat propunere de acuză, 
care deci nu poate spera să câștige 
majoritate în dietă și numai prin 
alegeri noui și-ar putea creeâ bază 
constituțională. Excrierea de alegeri 
noui nu corespunde însă practicei con
stituționale corecte, pentrucă dela ale
geri încoace n’a intrat nici un moment, 
care ar putea stârni dubietate în pri
vința aceea, că oare majoritatea dietei 
reprezintă fidel voința națiunei, sau 
nu. Alegerile noui ar însemnă numai 
infestarea cu intențiune a alegătorilor.

Dar șî dacă am presupune, că gu
vernul lucrează cu bună credință pen
tru a-și câștigă majoritatea, totuși gu-

< Așadar, moșule, cum nu poți 
durmi, D-ta te vei fi dus vr’odată să 
păzești pe vremea aceea la palatul 
cel de glaje și atunci le vei fi văzut 
pe cele două fete de împărat?

Tot Gheorghieș mai pricopsit. 
Vezi, cine are cap, are! Așa le-am 
păzit odată și au venit cu mine pănă 
aici, sub stejarul acesta».

Copiii se adună unul într’altul, 
îngroziți. Cu mintea lor de 6—12 ani, 
văd pe cele două fete și li-se pare că 
aud trozniturile copacilor rupți de zmei 
în drumul lor furtunos.

«Erau albe, dragii mei, ca fulgii 
de nea, înalte și ușoare, de să le ducă 
o undă de vânt. Așâ le-am văzut eu 
acuma-s trei ani împliniți.

Și de ce nu le-ai scăpat, moș 
Tănase ?

— Vezi, că ursita lor zice așă: că 
cine le va scăpă din ghiarăle zmeilor, 
acela va trebui să le ia de neveste. 
Și-apoi vedeți voi bine cât de bătrân 
îs eu acum, și atunci am fost șî mai 
bătrân, că eu pe zi ce merge tot în
tineresc».

După un resțimp de tăcere cel 
mai în vrâstă iar întreabă:

«Și unde e palatul acela de glaje, 
cu porți de argint?

— Știi unde-i Valea Rea? Sub 
coasta alunilor? Bine. Acolo-i. Apoi în
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vernul e negațiunea princi
piilor paria menta re, pentru că 
statul în mod ilegal dispune de veni
tele țerii, căci țeara n’are buget votat.

Guvernul ar avea datorința să con
voace imediat dieta, să-i dea ocaziune 
de a vota bugetul și încredere sau ne
încredere guvernului. Și dacă dieta ar 
vota guvernului neîncredere, trebue 
să-și dea imediat demisiunea. Guver
nul face însă chiar contrarul.

Comitetul coaliției are încredere, 
că municipiile vor continua și mai de
parte rezistența pasivă în sen- 
zul hotărîrei din 21 Iunie 1905 a dietei. 
Cetățenii buni și înțelepți nu pot 
merge în cursa guvernului, chiar și 
dacă guvernul ar aduce promisiuni și 
ar pune în vedere extinderea dreptu
rilor poporului, pentrucă tot ce îmbie 
guvernul, îmbie numai pe contul re
nunțării la libertatea constituțională, 
la validitarea voinței naționale și la re
construirea vieței naționale.

1869.
— 0 scrisoare a Olul Alexandru de Mocsonyi cătră ale
gătorii români in preajma alegerilor dietale din 1869. =

Resfoind filele «Albinei» — ziar 
național ce apărea la 1869 în al IV-lea 
an al existenței sale la Viena — găsim 
în Nr-ul 5 din 15/27 Ianuarie, urmă
toarea scrisoare a D-lui Alex, de M o- 
csonyi, pe care o reproducem aici 
în întregime, căci deși este scrisă în- 
nainte de aceasta cu 36 ani și mai 
bine, tot nu poate fi privită astăzi ca 
neactuală.

Eată această:

Epistolă deschisă, cătră mulți.
Din îndemnul desbaterilor asupra 

chestiunei de naționalitate în dieta din 
Pesta, veniră la adresa mea din mai 
multe părți voturi de încredere pentru 
cei 24 de deputați naționali, cari au 
votat pentru proiectul de lege combi
nat în această chestiune între deputății 
români și sârbi. Stimații subscrietori, 
prin declarațiunile lor deși variante în 
expresiuni, dar în fond de asemenea 
curat naționale, aprobând principiile 
pentru cari s’a luptat partida națională, 
respicară că principiile acestea le pri
vesc de ale lor, pentru cari sunt gata 
a lupta din resputeri; și mă onorară 
cu provocarea de-a face aceasta cu
noscut prea stimaților soți de credință 
și de luptă.

Fiindcă mai toți d-nii deputați na
ționali plecaseră de aici, pe când sosiră 
acele scrisori, cred a satisface dorinței 
exprese din aceste scrisori, luându-mi 
onoarea a aduce aceasta astăzi la cu
noștința lor pe calea publicității.

Exprimând mulțămita cea mai 
adâncă mult stimaților subscriitori pen- 
fundul văii acesteia, sub mari arcuri 
boltite de stejari înalți, acolo la vecinica 
umbră, în afunzime, e palatul. Spun 
că din el pe trepte te poți coborî pănă 
în mijlocul pământului, unde fierb că- 
zanele cu zmoală. Acolo se coboară 
zmeii în toată noaptea de se feștesc 
grozav să nu-i cunoască nimeni. Ci eu 
cred că domnițele acele nu vor mai 
stă mult acolo, că le vor scoate acești 
doi fârtați, ce mi-au întors caprele».

Moș Tănase scoate acum cenușa 
din pipa stânsă și se întinde ciobănește 
la umbră. Nu peste mult horcăitul îi 
răsună în pădure. Băeții, uimiți, rămân 
mult timp nemișcați, într’un târziu se 
pun apoi șl ei să-și ia ameaza de prin 
traiste, fără mare dor de gustare, 
afară de cei mai mici. După amează 
îngrijesc șî caprele lui moș Tănase, 
căci acesta tot într’un sforăit o duce 
pănă se apropie soarele de sfințit. 
Cine ar fi cutezat să-l trezească pe cel 
care «nu putea să doarmă», ci vorbiă 
cu oamenii duși de pe lumea aceasta ? 
Acasă, băeții cari au fost cu vitele 
spun că mai mult nu se duc pe deasu
pra pădurii, că acolo e cuibul zmeilor 
și sunt două fete de împărat într’un 
palat de glaje, frumoase-frumoase, albe 
ca zăpada și ușoare, de să le ducă 
vântul. Dar numai într’un ceas de 
noapte pot eșî. Zmeii însă umblă prin 
pădure, zmoliți și groaznici la vedere.

«Cine v’a mai băgat șî prostii de 

tru simpatiile sincere și pentru încre
derea lor, nu pot retăceâ, că mua eon- 
știență națională, deplina pricepere a luptei 
politice, ce are să o susțină încă națiunea 
pentru interesul seu cel mai sfânt, pen
tru existența sa, și rexoluțiunea adevărat bărbă
tească, cărora se dete expresiunea cea 
mai lămurită din partea stimaților d-ni 
subscrietori, trebue să umple cu o bu
curie profund simțită inima fiecărui 
Român, care nutrește amor cătră na
țiune, speranțe pentru viitorul ei; căci 
ele de nou ne dovedesc, că principiile, 
dela a căror realizare depinde existența 
și desvoltarea națiunei române, au ră
dăcini adânci în simțul poporului. în- 
tr’adevăr, dacă șî ideile cele mai su
blime și mai salutare, a căror sânție, 
nedependinte de giurstări casuali, zace 
pururea în raportul intim al ideilor cu 
legile eterne ale progresului omenesc 
— pănă ce ele vor fi cuprinse numai 
de puțini singuratici, și vor fi nepri
cepute mulțimei, pănă atunci apar și 
dispar ca șî niște umbre neputincioase, 
dar în momentul când ideea a ocupat pe 
mulțime, atunci îndată din umbra nepu
tincioasă se naște o putere generală, pu
ternică și binefăcătoare ; generală fiindcă 
lățirii ei nu pot pune stavilă nici ten
dințele de cast, nici formulele artificiale 
ale politicei; puternică fiindcă pentru timp 
îndelungat nu i-se poate opune nici o 
putere omenească; binefăcătoare căci în- 
naintează desvoltarea și progresul ome
ni mei.

Aceasta e natura comună a tuturor 
ideilor domnitoare în diferitele epoce 
istorice ale genului omenesc, aceasta e 
șî natura ideii de naționalitate, dom
nitoare In secolul al XIX.

învingerea ei, care are să șteargă 
dreptul celui mai tare, are să șteargă 
titlul forței majore din vocabularul 
dreptului internațional, este o binefa
cere pentru toate popoarele, iar pen
tru noi o condițiune de viață.

Simțim aceasta cu toții; dar șî 
știm cu toții, că abia există națiune, 
care ar fi dedată la luptă, ar fi luptat 
atâta și în contra atâtor dușmani, ca 
șî națiunea română, al cărei trecut în
treg este o luptă neîntreruptă de 
aproape două mii de ani, o luptă care 
avem să o susținem șî astăzi, și care 
șî astăzi pretinde dela noi toate virtu
țile strămoșilor noștri Romani, dacă 
vrem să fim demni de victoria, 
demni de a fi și a ne numi stră
nepoți i s t r ă 1 u ci tor i lor bărbați 
ai Romei.

Situațiunea noastră de față e foarte 
serioasă. O privire scurtă în trecutul 
cel mai nou nu poate face decât o iin- 
presiune foarte tristă asupra noastră.

Partidei domnitoare și anume ma
jorității dietale din Pesta i-a succes a 
desfidâ toate așteptările, chiar șî cele 
mai modeste, câte la început se în
dreptaseră spre dânsa și spre activita
tea ei, și cari erau atât de generale, 
precât de juste.
aceste în cap, măi Ionică? — întreabă 
muma îngrijorată.

— Ne-a spus-o Moș Tănase, că
prarul, măicuțo! El le-a șî văzut. Dar 
dacă le-ar fi scăpat, ci că ar fi trebuit 
să le ia șî de neveste și el acum e 
bătrân.

— Omul acela numai de furci e 
bun! — zice tatăl întunecat la față. 
Satul vrea să nu-1 lase să moară de 
foame și lui îi umblă năzdrăvănii prin 
cap. Doarme, durmire-ar în veci! cu 
ziua de cap, de pune caprele în toate 
sămănăturile 1

— Că nu poate durmî, tată. Zice 
că vorbește cu oamenii duși de pe 
lumea asta. Ne-a spus că el e de unde 
se bat munții în capete!

— E dela noi, Ionică, lasă-1, prostu, 
să vorbească! Un neam de ticăloși cari 
n’au știut decât să doarmă. Las că-i 
mai prind eu odată caprele în lan, dar 
știu că scump va plăti-o!»

A doua zi însă băeții uită sub 
soarele strălucitor nezdrăvăniile de eri 
ale Moșului și, ducându-și vitele la 
păscut, îl încunjură iar pe căprar, care 
le spune din nou o mulțime de minu
nății. Caprele le întorc iar cei mai 
tineri și moșul când se ostenește de 
povestit cu cei din jurul lui, urmează 
povestea cu «cei ce s’au dus pe cea
laltă lume».

—----------------— -----’---------

Evenimentele triste, cari însă nu 
erau decât consecințe firești ale neînțe
legerii între națiunile surori destinate 
a trăi într’o patrie comună : lupta de
plorabilă din 1848/9, al cărei rezultat 
a fost începutul unei păci șî mai de
plorabile, absolutismul, care nimicind 
drepturile înnăscute omului, a țintit a 
desrădăcină din inimă chiar șî simțul 
libertății, și căruia un deceniu i-a fost 
de ajuns pentru ruinarea stării noa
stre materiale, — acestea păreau a fi 
o școală bună pentru a învăță, că 
scutul cel mai puternic dar șî unic al unei 
constituțiuni este garantarea intereselor celor 
mai sfinte ale tuturor cetățenilor, Că toate 
desbinările civile nu sunt decât ur
mări necesare atunci, când sfântul 
princip de egală îndreptățire e vătă
mat prin lege.

Aceste experiențe dureroase și pli
ne de învățătură, păreau a fi tot atâ
tea garanții, că îngrijirea pentru exis
tența și viitorul patriei, pentru întărirea 
și asigurarea libertății comune, va fi 
mai puternică decât aspirațiunile mor- 
boase la o heghemonie artificială a 
unei națiuni din patrie asupra celor
lalte.

Faptele însă ne-au convins despre 
contrarul:

Majoritatea dietei, în loc de a căută 
fundamentul cel mai solid al dreptului 
public într’o alianță firească cu națiu
nile Ungariei, pe baza egalei îndrep
tățiri naționale, și-a început activitatea 
sa cu votarea legilor de așă numită 
împăcăciune și a crezut că va putea 
asigură viitorul patriei prin o alianță 
atât de nenaturală, pre cât de cu mari 
sacrificii împreunată, o alianță între ele
mentul maghiar de dincoace și elementul german 
de dincolo de Laita; o alianță, a cărei idee 
fundamentală este o supremație duplă, al 
cărei ascuțit este îndreptat contra ce
lorlalte națiuni; o alianță, care, mul- 
țămită simțului comun de dreptate și 
de libertate, nu e în stare a se înră
dăcina deplin și preste tot nici chiar 
la națiunea maghiară și germană.

Dacă alianța aceasta n’a lipsit a 
slăbi încrederea și a provocă opozi- 
țiunea națiunilor nemaghiare, ea mai 
departe e cualificată de a deșteptă în
grijirile cele mai serioase pentru exi
stența monarhiei la tot insul, care cu
noaște starea ei prezentă, care cu
noaște puterea ideii de naționalitate și 
știe, că arta politică, chiar șî cea mai 
rafinată, nu e în stare a găsi un ex
pedient, o formulă politică, care ar putea 
înduplecă națiunile vii, ca să abxică de viață, 
să renunțe la existența lor politică în favoarea 
unei combinațiuni artificiale și nenaturale.

Temerile ce după aceasta se iscară 
la deputății naționali în privința in- 
tențiunilor adevărate ale majorităței 
dietale față cu celelalte națiunj, cres
când pe zi ce merge prin amânarea 
sistematică a cestiunei de naționalitate, 
deveniră tristă realitate, pericole reale, 
prin modul după care s’au deslegat 
cele mai momentuoase' eestiuni in
terne, precum cestiunea croată, Gesti
unea de naționalitate și cestiunea uni- 
unei între Ungaria și Transilvania.

Știm cu toții procedura ce s’a ur
mat față de partida națională din 
Croația, ne putem închipui impresiunea 
ce legea în cauza croată a trebuit s’o 
facă asupra poporului croat.

Legea votată în cauza naționali
tăților e negațiunea directă a acelor principii, 
cari — bazându-se pe drepturile inalie
nabile ale națiunilor, pe ideea egalei 
îndreptățiri și pe concretele relațiuni 
etnice ale țerii, — sunt formulate în pro- 
ectul de lege subșternut dietei de cătră 
deputății naționali, pe care proect de 
lege și D-voastră, prin adresele sus 
amintite, binevoind a ne onoră cu 
prețuita-Vă încredere, le-ați declarat de 
program al D-voastră.

Legea votată în cauza naționali
tăților, negând existența legală a națiunilor 
nemaghiare, negând sfântul princip al egalei 
îndreptățiri naționale, recunoaște existența numai 
a unei națiuni politice, a națiunei maghiare, 
și asigurând națiunei maghiare o supre
mație, întemeiată nu pe însușirile faptice 
ale ei, ci răzimată pe clauzule legale, 
învoalvă pentru celelalte națiuni o sub
jugare prin lege, va să zică o imposibi
litate morală. Această imposibilitate 
morală a fost, care împinse pe depu
tății naționali în acea situațiune ano- 
mală de a nu participă, chiar la adu
cerea legei celei mai adânc tăietoare 

în interesele noastre vitale, neputând 
dânșii împăcâ cu onoarea națiunilor 
nemaghiare acea imposibilitate morală, 
și cu conștiința lor acea responzabili- 
tate grea.

Legea aceasta e dar făcută fără 
conlucrarea deputaților naționali, în contra 
voinței lor și în contra intereselor vitale ale 
națiunilor nemaghiare.

Legea votată în cauza uniune* Tran
silvaniei e efluxul consecvent tot al acelei 
politice excluziv național maghiare, 
care caracterizează peste tot activitatea 
majorității maghiare din dietă:

Legea aceasta, care țintește de o 
parte la o fuziune completă între țerile 
surori, de altă parte (deși în contra
zicere cu sine însăși, cu principiile re
cunoscute astăzi în toate țările civili
zate, ba chiar șî cu recerințele exprese 
a strictei legalități, prin cșre ar fi să 
se justifice procedura aceasta a dietei 
față de autonomia și de drepturile na
turale ale poporului transilvan) susține 
pentru Transilvania o lege electorală 
cu bază feudală din secolul trecut, și 
aceasta cu scopul învederat de a îm- 
pedecă pănă șî pe calea cea atât de 
strâmtă dar legală a constituțiunei co
mune, prin mijloace artificiale des
voltarea națională a poporului român.

Deputății naționali, față cu proectul 
de lege în cauza uniunei,—care bazân
du-se pe literile moarte ale unor con- 
cluze istorice, și ignorând factorii reali 
ai Transilvaniei de astăzi, supune 
dreptul inalienabil de existență și de 
desvoltare națională al poporului ro
mân, zic că-1 supune aspirațiunilor eghe- 
monistice maghiare, — și-au ținut de 
datorința a propune dietei un proect 
de rezoluțiune, care cu respectarea 
tuturor intereselor îndreptățite, împăr
țind competența de a decide această 
cauză între reprezentanțele legale ale 
ambelor țeri, ar fi putut servi de o 
bază durabilă pentru o uniune priin- 
cioasă între țerile surori.

Majoritatea dietei însă s’a pro
nunțat pentru proectul seu de lege și 
prin aceasta a luat asupra-și șî res- 
ponzabilitatea pentru urmările nepre- 
calculabile, dar nu mai puțin neîinpe- 
decabile.

Dee Dumnezeu ca responzabilitatea 
aceasta să nu-i fie prea grea înaintea 
forului evenimentelor. j

Toate aceste eestiuni sunt acuma 
decise formalminte, nu însă șî desle- 
gate, ele sunt legi sancționate și ca 
atari avem să le combatem pe calea 
legală cu mijloace legale.

(Va urmă).

Conflictul între 
Romania și Grecia.

Duminecă au avut loc la București 
și Brăila meetinguri mari de protestare 
contra atrocităților comise de bandele 
grecești din Macedonia.

Despre aceste adunări antigrecești 
și despre starea prezentă a conflictului 
grav între cele 2 state vorbesc urmă
toarele telegrame :

București 23 Octombrie. Eri au avut 
loc la Brăila, unde se află cea mai mare 
colonie grecească din toată România, 
un meeting de protestare contra cri-^ 
melor comise de Greci în Macedonia. 
O mare parte a comercianților greci 
din Brăila a arborat steagul român. Cu 
toată îmbulzeala mare a publicului nu 
s’a întâmplat nici o turburare.

București 23 Octombrie. Eri a avut 
loc în capitală și în Brăila, unde se află 
numeroși Greci cu mare influință, mari 
meetinguri antigrecești, la cari s’au 
votat rezoluțiuni, prin cari guvernul e 
provocat a aplică cele mai aspre represalii 
contra Greciei pe teren politic, admi
nistrativ și economic.

Opinia publică e din cale afară 
agitată prin faptul, că patriarhul ecume
nic a trimis metropolitului-primat L 
României o scrisoare, în care pretinde 
pedepsirea episcopului, care a presidat 
meetingul antigrecesc din Bu -• t-'ja 
Epistola îndrăsneață a patriarhului a 
produs consternațiune generală. Metropoli- 
tul-primat va da patriarhului 
cuvenit.

Referitor la agitația Greciei contra 
denunțării protocolului referitor la co
munitățile bisericești grecești din Ro-
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mânia, guvernul român va documentă 
într’o carte verde ce o va trimite puteri
lor, că o astfel de denunțare este twrăftc 
perfect îndreptățită și că alte state în ase
menea ocaziuni au procedat tot așă. 
De altfel nu există între cele 2 țeri 
nici un fel de raporturi, ceeace e deopo
trivă ca șî starea de răsboiu, și România 
e pe deplin liberă de a luă orice dis- 
pozițiuni pentru apărarea intereselor 
sale.

București 23 Octombrie. Agenția ro
mână declară: Mai multe foi streine 
au publicat gravaminele Greciei contra de
nunțării 'protocolului adnexat la tractatul 
comercial româno-grec din 1901 denun
țat prin ministrul român al externelor. 
Concepțiunea grecească că protocolul 
adnexat are valoare pe ... •
și nu ese din vigoare deodată cu trac
tatul comercial, de unde își trage exi
stența, e considerată în România ca 
absurdă și în contrazicere cu dreptul 
internațional.

«Trebue de altfel să facem obser
varea», încheie Agenția Română, «că 
dupăce s’a făcut ruperea raporturilor 
diplomatice și aceasta creează o stare 
asemenea stării de răsboiu, nu mai 
poate fi vorba de susținerea vre-unui 
act de drept între ambele state».

Convocare.
Pentru a luă hotărîri privitoare la 

situația politică de azi convocăm pe 
toți locuitorii de pe teritoriul cercului 
electoral al Sebeșului la

ADUNAREA POPORALĂ 
care se va ținea Duminecă în 29 Oc
tombrie n. la orele 12 în piața mică 
— sub ceriul liber — din Sebeșul- 
săsesc.

PROGRAM:
1. Discusiune asupra stării generale

politice.
2. Desbaterea și luarea unui concluz

asupra votului universal.
Sebeșul-săsesc 23 Octombre 1905. 

loan Bojița, Dr. Nicolae Lazar, Dr. A. 
Stravoiu, C. Crețoescu, George Tatar.

f losif Konti, evreu din Galiția, ma
ghiarizat, autorul mai multor operete 
maghiare, a reposat Luni la Budapesta.

Guvernator al orașului Fiume este nu
mit contele Paul Szâpâry.

Deputatul Veszi Jozsef (odinioară 
Weiss) a fost numit consilier ministe
rial onorar la ministeriul presidential 
și a fost încredințat cu conducerea biroului 
pressei din acest ministeriu, în locul lui 
Arpâd Berczik. demisionat.

Recolta în România. In Țara Româ
nească s’a făcut în anul acesta grâu 
bun și mult ca nici odată. Cu totul 
s’au făcut 36 și jumătate milioane hec
tolitri grâu, care a adus venit țerei în 
suma de peste 370 milioane lei. Re
colta rapiței e de 3 milioane hectolitri 
și a adus venit de peste 32 milioane 
lei. Secară s’a produs cam 2*. milioane 
hectolitri, orz cam 9 milioane hectolitri, 
ovăs cam 6*, milioane hectolitri, in 
cam 118.000 hectolitri, cucuruz cel 
puțin 23 milioane hectolitri. Țeara are 
lipsa pentru consumația dinlăuntru de 
13 milioane hectolitri cucuruz, deci îi 
remân șî pentru export cam 10 mili
oane hectolitri. Astfel în curând se va 
sista opreliștea exportului de cucuruz.

Oftica în Ungaria. Oftica (tuberculoza) 
stinge an de an în Ungaria mii și mii 
de vieți. Astfel în anul 1903 au murit 
în Ungaria de înfricoșata boală 65 mii 
721 oameni. Să vedem câți au murit 
într’o lună. în luna Iulie din anul 
prezent 1905 au murit de oftică în 
țeara întreagă 6742 oameni; din ace
știa 313 au murit în Budapesta. Mai 
mare a fost pustiirea ofticei în ținutu
rile dintre Dunăre și Tisa. în acele 
părți au murit în Iulie 1905 1457 oa
meni. în comitatele și orașele bănățene 
încă s’au stins mulți de oftică. în co
mitatul Caraș-Severin 87, Timiș 
140, Torontal 276, în orașul Timișoara 
31, Verșeț 14, Panciova 15. Mult își 
bat capul invățații să sugrume această 
boală crâncenă, dar pănă acum înzadar.

Primejdia unei biserici române. în 
Baia-mare, unde Românii numai în și 
prin bisericuța lor și-au putut păstră 
limba strămoșească, se arangează o 
loterie de obiecte în favorul edificării 
unei noui biserici române. Fiind che
stie de interes general pentru existența' 
limbei române, aproape în jumătatea 
comitatului Sălmar, edificarea acestei 
biserici, — cu cea mai mare căldură 
recomandăm șî noi, cari din experință 
cunoaștem starea tristă a fraților din 
Baia-mare, fiecărui Român de bine 
părtinirea loteriei amintite. Un los 
costă 1 cor. Premiul prim e 5000 cor. 
Se poate adresă la oficiul parohial ro
mân din Baia-mare (Nagybânya com. 
Sătmar).

Coaceri Willy Weston. Publicul de 
concert al orașului nostru întimpină 
cu mare interes serata Wagner a cu
noscutului interpret wagnerian Willy 
Weston, care va avea loc în 6 Nov. 
în sala teatrului. Programul e următo
rul: 1. Wagner-Weston: <Niebelungen 
Fantasie». 2. Wagner: < Walkuren Rin».
3. Wagner: »Feuerzauber» (din Wal- 
kure). 4. Grieg: «Der Kobold». 5. 
Wagner: «Moartea lui Siegfried». 6. 
Weston: «Fantazie ungară». 7. Wagner- 
Liszt: < Moartea din amor a Isoldei» 
(din «Tristan și Isolde»). 8. Rachmani
noff: «Preludiu cis moli». 9. Wagner- 
Bulow : Preludiu la «Die Meistersinger 
von Nurnberg». Doamna Dr. Oscar 
Fodor cântă: 1. Meyerbeer: arie din 
«Profetul». 2. Carol Noseda: «Lacrimi 
secate». 3. Georges Bizet: «Pastorale».
4. Kiîcken: «Die stille Wasserrose». 5. 
Leoncavallo: «Donna vorei morir». 6. 
Carol Bohm: «Comme la nuit» (liniștit 
ca noaptea). Bilete se află de vinzare 
la Coloman Nemes. Prețurile: loje 10 
cor. și 6 cor., parchet 3 cor., 2 cor. și 
1 cor. 60 bani. Parterre 1 cor. Galerie 
60 bani.

Willy Weston la curiea română. Willy 
Weston compatriotul nostru serbătorit 
șî în Bayreuth, care prin interpre
tarea la clavir a operelor lui Wagner 
s’a ridicat în șirul celor mai mari ar
tiști de clavir, va concertă în 5 Dec. 
șî la București și atunci va prezentă 
osebit arta sa specială șî înnaintea 
curții române, care — precum se știe— 
e focularul tuturor evenimentelor mari 
artistice. Compatriotul nostru serbăto
rit — al cărui concert wagnerian ce-1

Informatiuni.>

Parastas. La ■ Octombrie n. s’a 
servit la Sibiiu parastas pentru arhi
episcopul și metropolitul Miron Ro
manul. A oficiat I. P. S. Sa metro
politul Ioan M e ț i a n u.

Inaugurarea statuei lui Vasiie A-ecsandr. 
Mâne va fi inaugurată la Iași cu nare 
solemnitate statua bardului național 
Vasiie Alecsandri.

Hymen. D-ra Valeria Crăci uneseu 
din Groș și dl Ioanichie Bucur din 
Margine își vor serba la 16 Octombrie 
v. a. c. 11 ore a. m. cununia în sf. 
biserică gr. or. rom. din Groș. Felici
tările noastre!

Expoziția națională română di Bucure'* 
se va deschide la 3 Iunie v. 1906. Se 
vor bate din prilejul marilor serbări 

I mai multe feluri de medalii. Un premiu 
1 de 1000 lei va fi oferit celui mai bun 

imn jubilar pentru 1800 ani de viață 
a neamului românesc și 40 ani de 
domnie a Regelui Carol, iar aria im
nului jubilar va fi premiată cu un crin 
de argint. Se va premia șî o scriere 
în proză sau versuri, cu subiectul : 
Cântarea neamului românesc cu ocazia 
aniversării de 1800 ani.

Muzeul artei naționale. La însărcina
rea ministrului român al instrucțiunei 
dl arhitecte. Gabrielescu a pus 
bazele unui muzeu al artei naționale 
românești în casa Aman din strada 
Clemenței (București), unde vor fi așe
zate tablouri, fotografii și tot felul de 
documente, cari privesc arta națională, 
înzestrarea Muzeului s’a început.

Postul de secretar II al «Asociațiunei» 
’'devine vacant pentrucă secretarul II 

de pănă acum dl Ioan I. Lăpedatu 
a fost ales secretar al institutului de 
credit «Ardeleana» din Orăștie.

Regele Spaniei sosește la 6 Nov. n. 
la Berlin și va fi oaspele împăratului 
Wilhelm.

va da în orașul nostru e întimpinat 
cu interes deplin din partea publicului 
nostru iubitor de concert, și care pro
duce pe clavirul englez ă la Winkel- 
mann din Braunschweig, pe care-1 
aduce șî la noi, adevărate efecte 
orhestrale, — va da la București pe 
lângă concertul seu de sine stătător 
șî un concert cu concursul vestitului 
lăutar-artist român D i n i c u.

Basilica din Budapesta. La Budapesta 
s’a terminat acum zidirea bisericei 
uriașe a sf. Stefan, numită «Basilica». 
Zidirea a început la 1851, apoi s’a în
trerupt de mai multe ori și astfel abiă 
acum s’a terminat. Cheltuelile de con
strucție fac 9 milioane coroane, din 
cari orașul Budapesta a dat 5 milioane.

Cutremur. în Italia sudică au avut 
loc la 23 Octombrie noui cutremure 
violente de pământ. Multe case s’au 
dărimat. In orășelul Ajello 7 oameni 
au fost îngropați sub ruine. Poporul 
a fost cuprins de mare frică.

închiderea universității din Belgrad. 
Universitatea din Belgrad a fost în
chisă, pentrucă studenții n’au mai voit 
să mai meargă la prelegeri nefiind 
mulțăiniți cu noul statut universitar, 
care impune studenților să umble re
gulat la prelegeri.

Grevă sângeroasă. La Santrigo-de- 
Chile măcelarii s’au pus în grevă și 
au înscenat turburări mari. Poliția a 
dat mai multe salve asupra greviștilor 
omorînd 12 oameni.

Câți bani sunt in circulație. în pătra
rul al 3-lea al anului prezent (lunile 
Iulie-Septembrie) s’au bătut bani noui 
numai de 2 fileri și anume cam 3 mi
lioane bucăți în valoare de 60 mii co
roane. în acelaș timp au fost puși în 
circulație cam 412 milioane monede de 
câte 2 fileri și 621 mii de câte 1 filer, 
în valoare de 95 mii coroane. Cu totul 
sunt aefim în circulație cam 230 mili
oane monede de câte 2 fileri și ceva 
peste 41 milioane bucăți de câte 1 filer. 
Mai sunt în rezervă 67 milioane mo
nede de 2 fileri și 37 milioane de câte 
1 filer, în valoare totală de 1 milion 
700 mii coroane. Mai sunt în circulație 
3 milioane 840 mii monede de câte 5 
cor., 60 milioane monede de câte 1 
coroană, 54 milioane monede de câte 
20 fileri și 72 milioane monede de câte 
10 fileri.

Deputatul ucis pe stradă Mil os a v- 
1 j e v i t s a lăsat o avere de 2 milioane 
coroane, pe care o moștenește nevasta 
lui. Ucigașul lui Milosavljevits se poartă 
liniștit în temniță și-și motivează fio
roasa crimă cu aceea, că Milosavljevits 
l-a sărăcit de tot.

Emigrarea. în Iulie 1905 au emigrat 
in Statele-Unite (America! 37.577 băr- 

I bați și 21 042 femei și copii, laolaltă 
58.619 persoane. Din Ungaria au emi
grat in această lună 1147 bărbați și 
812 f»-mei și copii. în August și Sep- 
■.embrie au emigrat ceva mai puțini 
din Ungaria, fiind ocupați cu lucrul 
câmpului, dar în Octombrie emigrarea 
iarăși a crescut în mod îngrijitor.

Expoziție și adunări culturale etc. în 
■erei» rea. Mâne se deschide la Mercu- 
rea expoziția de poame, struguri, etc. 
organizată de Reuniunea română de 
agricultură din comitatul Sibiiu. Din 
acest prilej se ține astă seară la Mer- 
eurea conferență învățătorească, ear 
mâne se sfințește noul edificiu al școa- 
Iei române, se dă un concert de «corul 
învățătorilor din Săliște și jur» cu 
concursul absolventului de conservator 
Romul Miilea. Poimâne are loc sino
dul protopresbiteral al trac, ului Mer- 
curea, seara reprexentațiune teatrală («Leac 
pentru soacre» de Trocaru). Duminecă 
la 29 Octombrie are loc conferență 
preoțească, apoi împărțirea premiilor 
dela expoziție și închiderea expoziției. 
Seara petrecere dansantă.

Revoluția din Arabia. De mult timp 
domnește în Arabia revoluție mare 
contra stăpânirei turcești. Guvernul 
turcesc a trimis oștire mare contra re- 
voltaților. în curând s’a dat și o luptă 
aprigă, în care resculații au fost bă
tuți. Trupele Sultanului au luat cu asalt 
fortăreața puternică Zaffer și au ocu
pat-o prin lupte grele. Din 700 revol
tați, câți se aflau în fortăreață, a treia 
parte au fost uciși și răniți, ceilalți au 
scăpat cu fuga. Renumitul conducător

al rescoalei, Nassir Leimun el Ahmer 
a fost rănit.

Zăpadă. La Alsd-Kubin a nins mult. 
Zăpada e așă de mare, încât oamenii 
pot merge cu sania.

Vărsare de sânge. în comuna secu- 
iască Kâszon-Altiz 2 gendarmi au puș- 
cat de afară pe fereastră în casa co
munală omorînd pe Ioachim Pal, apoi 
au întrat în casa comunală și au jun
ghiat de moarte pe primarul comunei 
și pe 3 jurați comunali. Pricina acestei 
vărsări de sânge este, că un secuiu cu 
numele Koncz a luat pușca unui 
gendarm, care voia să-l aresteze. Cei
2 gendarmi au fost pe urmă arestați.

Judecata japoneză. Groaznică e ju
decata iaponeză. Acei ce au condus 
turburările din Iaponia contra în- 
cheierei păcii «rușinoase» au fost pe
depsiți cu mare asprime: șease la 
moarte, doisprezece la temniță pe 
mulți ani.

Mulțămită publică.

La „masa studenților* dela gimnaziul 
din Brad au întrat următoarele dăruiri: 
dela Nicolae Pop, capelan în Ormindea
3 cor. ca cunună eternă pentru fer. Lazar 
Coinșa preot în Ribița ; „C o r v i n e a n au 
din Hunedoara 68 cor. cunună eternă pen
tru fer. Nicolae S toi chiț a, cassar !n 
Hunedoara; Ioan Neagoe, director la 
„Steau.a“, 10 cor. cunună eternă pentru 
fer. Petru Tisu advocat; Const. Pop 
ppresb. în Baia-de-Criș 10 c.or. și Elizia 
Bota din Brad 6 cor.

Marinimoșii dăruitori primească pro
fundă mulțămită !

Cownstwnea administrativă.

VARIETĂȚI.
Amestecul neamurilor în țara 

noastră. împlinindu-se 10 ani de când 
s’au introdus legile noui de căsătorie, 
un profesor dela universitatea din Cluj 
a cercetat căsătoriile încheiate în cei 
din urmă 10 ani, ca să vadă cu care 
popor se amestecă mai mult Maghiarii. 
A aflat, că în 1900 Maghiarii au în
cheiat ei între ei 70814 căsătorii, ear 
cu alte neamuri au încheiat 3936 căsă
torii. Din aceste 2 treimi sunt înche
iate între Maghiari și Germani, luând 
mai ales flăcăi maghiari fete de neamț 
în căsătorie. Căsătorii între Maghiari 
și Slovaci s’au încheiat 841, între Ma
ghiari și Români 536, între Maghiari 
și Sârbi 32 și între Maghiari și Croați 
nici una. A mai aflat șî aceea, că 
Croații, Sârbii, Rutenii și Românii 
aproape de loc nu vreau să se încu- 
screască cu Maghiarii.

IvL arfa
ca
1
LC

I c
or

oa
ne

:

'6
&

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 mijloe................................ 75 12 —

Ovăs prima calitate 45 13 —
» de mijloc .... 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........................................ —i 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 rapițâ .... — 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................................................ 15

» II............................................ .— 14
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I)ela primăria orașului Lugoj. AAAAAA AÂAĂÂÂÂÂA ^
Nr 9326 j 1 Octombrie 1905 st. v. j Numeri singuratici din ziarul
ad. 1905. s a deschis nou abonament Za „DRAPELUL" SC află de vâll-

_ , , . . ziarul ,,Drapelul" cu
17 U DllCațlUn 6. indicat în capul foii.

Se aduce la cunoștință publică, că 
lista viriliștilor orașului Lugoj se ▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼ 
corege îu ședința comisiunei extnise, 
care se va ținea la 30 Octombrie 
a. c. d. m. la 3 oare în sala mare 
a casei orașului.

Despre ce toți interesații sunt 
încunoștiințați cu observarea că șe
dința aceasta va fi publică și inte
resații se pot înfățișă înaintea co
misiunei spre a’și puteă apără drep
turile lor.

Lugoj, 23 Octombrie 1905.

Popeț,
P. P. 36 (2 — 1). primar substituent.\

I

Pun în vânzare

zure în librăriile Adolf Auspitz 
și CoIoman Nemes.

z>r. Constantin 3gnea,
medic univ, specialist în boale de femei, baale de nervi, operator, etc.

și-a început pi axa medicală în Lugoj.

Orele de conzultațiune: 10—11 a. m. si 2—4 p. m.

I l

patentat™

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

de autoritățile publice

se poate căpătă

în cantități mici și mari

la locuința sa din palatul institutului „Poporul",

Jkriton Haberehm
Nr. 10 (x—70)

1 Lugojul-român mxxx

mii viță americană al
toită eu viță europeană; 

cu rădăcină prima clasă, precum:
Mușcateler negru

» alb
„ ro¥11

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

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

Lămpău, furmint, risling, mezes, erdei, 
rujiță, dincă și ezerio, acestea ou 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 se 
adreseze eu încredere la dl

Kovacevici George
notar comunal în

Red. (x—9) (corn. Arad) Mines.

Piața Isabella. Nr. 121 (x-38).

ZI
t I

:•

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare si apel
cătră on. conducere a comitatului Caraș-

w An % v . /vi .I ni Aw.'i A I > A A/-» a 1 a A t .

®®®®®®®@®@®@®@@®@@ ®®@® ®® ®®®®@®® ț,

,,£\i$oșana”
institut de credit și economii

<‘ii societate pe acții în Lugoj.

acordă împrumuturi cambial

TEOLOG ORTODOX

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
IDepxxxiexi spre fx-a.ctifLca.xe

----------------- 1,500.000 Cox.------------------------
e cu acoperire, hipot,ocară și pe lombard cu. 8%,

escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieTi pe timp de 3 până la 
6 luni, de aie privaților și de ale corporațiunilor cu 7 ■ 8"/,,, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț eu 4 %, cu anunț 5% .

harnic, necăsătorit, se caută pentru o paro- ’ g x 
hie foarte bună. Oferte cu descrierea I C 
amănunțită a stării candidatului și a stu-l: f 
diilor lui, făcute nemijlocit și sub adresa ’ [ 
proprie, se vor adresă la „Caliban“, Orșova, w 
poște restante. Anonime și pseudonime nu O 
se iau în considerare. Nr. 200 (2—2)

UST" Darea după interese o solveșie însuși institutul.

Nr. 8. (x 62) Direcțiunea.

i Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 
proprietarii de realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec- 
Ti eonștiențios din nou aminte ou. 

(B public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă eveu- 

igx tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 

W mijloc contra incendiilor b&ntuitoare.
Igt! Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
’"L acest prav. Despre modul de folosire se 
W | dau bucuros deslușiri în localul de vânzare.

, amintit mai sus.

Ipipmii urnit 

! W Porumb eseu
1 se află de vențlare la ———— 
REDACȚIA „DRAPELUL"

cil următoarele prețuri:
W Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
/.gj Frunză verde mărgărit, p. voce și pian 

Basme lășene, vals p. pian . .
Jc Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 
w Baladă, pentru violon și pian

0 roză vestejită, p. voce și pian
; La comande prin postă este de 

/5/k tura 10 bani pentru costul postai de bucată.
Comandele sunt a se face direct la

S Redacția „Drapelul" — Lugoj.

1
1
1
1

cor.
>
»

50
50
50
50
25

bani.
>
>
>
»

a se ală-

g
Sdițiunite despărțământului £ugoj

al

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român

comandele din. provință este a se alătură și porto-ul poștal.

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului f)Dra,pelul“, sau direct la secretariul Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în măr c i p oștale. xît .jr

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Victor
I.

Vlad Delamarina.

= POESII.
Bănățenești. — întocmiri.

Adunate și arangeate de Dr. Valeriu 
Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.

Prețul 30 bani. - -----

n. 
Bănățeanul. DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

Seria primă. Edițiune îngrijită cu con
simțământul autorului de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
~ .. Prețul 30 bani. -r

iii.
Dr. Athanasie Marienescu.

9 

Studiu scris pe baza poeziilor dialec
ticale ale lui Victor Vlad Delamarina.

1 broșură 8° cu 28 pag.
_ Prețul 15 bani. —:-------


