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Astăzi toate privirile, toate gân
durile și toate palpitările inimei 
ni-se îndreaptă spre lași, unde în 
fața admirabilului teatru național 
se va desvăli măreața statuă a 
Bardului dela Mircești : Vasile 
Alecsandri.

Un fior sfânt cutremură toate 
sufletele noastre și cu profesiune ne 
închinăm operei nemuritoare, 
pe al cărei autor gigantic repre
zenta măreața statuă, ridicată din 
c.ontribuirile recunoscătoare ale tu
turor Românilor din plaiurile și 
văile Daciei de odinioară. Căci nu 
al patriei sale mai restrânse, al 
țerii fondate de legendarul vână
tor de zimbri, ci al t u t u r o r 
Românilor este și va fi pen
tru totdeauna opera de unitate 
națională creeatoare a lui Vasile 
Alecsandri.

Restriștea vremilor a dripit din
coace și dincolo de Carpați pe ur
mașii colonilor lui Traian, aduși 
încoace sub falnicele aqtiile biru
itoare ca pentru veci să fie senti
nelă a civilizațiunei și ordinei la 
extrema margine resăriteană a im
periului Rotilei eterne și nemuri
toare.

întuneric cumplit a dat peste 
viața sufletului strămoșilor noștri 
și conștiența de sine părea a se 
stinge cu desăvârșire.

în mod fatal s a rupt legătura 
firească dintre frați și frați : reslețe 
au căzut pradă sclaviei toate pro
vinciile locuite de Români. Ca li
căririle unui muc de luminare, ajuns 
pe sfârșite, mai aruncă câte-o fâșie 
de lumină ici-colea o schinteie din 
virtutea străbună, care părea ul
tima rază din un soare, odinioară 
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ffoet francez 
cătră Sminescu.

t
— Comunicat. —

între informațiunile literare ale 
revistei «Sămănătorul» (Nr. 41 din a. 
c. pag. 758-9) cetim următorul comu
nicat, datorit d-lui I. S c u r t u :

«Mulțumesc amabilității d-lui C. 
Banu cunoașterea unei poezii franceze 
de toată frumsețea, închinată de un 
poet al marei națiuni surori, dl Lucien 
Bazin, eternei noastre glorii literare 
care este Mihail Eminescu. Poezia se 
întitulează «A Mihail Eminescou, poete na
tional roumain și se găsește (pp. 107-109) 
în volumul întâiu și singurul pe care 
l-a tipărit până acum dl Lucien Bazin 
(«L’Aube interieure. Poesies. Paris. Al
phonse Lemerre, fiditeur. MDCCCCV», 

>-pp. 120 în 8°).
Am cetit și am recetit cu o emoție 

adâncă — intimă și estetică, deopotrivă 
— acest minunat imn izvorit din su
fletul ales al unuia din Francezii de 
rasă, scriitor foarte îngrijit și poet care 
dovedește prin imnul său un talent 
artistic și o comoară de simțiri gene-

strălucitor, dar acum ajuns în sta
diul ultim al stingerii pentru tot
deauna.

îngenunchiați în robie trupească 
și sufletească, păreau Românii o 
massă inertă, din care s’a stins 
conștiența dreptului la viață pro
prie națională, din care a dispărut 
conștiența mândrei origini și cre
dința în -misiunea sublimă ce au 
să împlinească aici, la extremul 
hotar al rassei latine.

în cumpăna destinelor nime nu 
mai părea a țineâ seamă de popo
rul amorțit, dat pierzării ....

Erâ noapte și întuneric!
Dar sub spuza ceaușei negre, ce 

învăliâ aparentul cadavru al unui 
popor stins, mai licăriă câte-o 
schinteie, care așteptă numai o 
boare priincioasă ca să aprindă la 
nouă viață sufletul poporului căzut 
în letargie, căci Dumnezeul ginți
lor nu a lăsat să peară acest po
por, de a cărui sănătate și vigoare 
erau odinioară legate atâte nădejdi.

Și boarea a venit!
în vinele amorțite s’a pornit de 

nou circulația sângelui, brațele au 
început să scuture grelele obezi și 
în suflet s’a trezit un nou avânt 
rb grlnrift s' mârira prevestitor.

Poporul a reînviat!
Giganți ai gândirii și simțirii s’au 

înălțat și cu glas de tulnic au pre
vestit gloria și mărirea ce o să vie.

Din ruine o nouă viață s’a înfiripat.
O limbă dulce ca fagurele de 

miere a început să-și reclame drep
tul. ca purtătoare a gândirii mă
rețe și simțirii profunde a unei in
dividualități închegate, îesărite din 
pământul cucerit odinioară de ce
tele învingătoare ale civilizațiunei 
latine.

Și în toiul redeșteptării, pornite 

la început din imitarea modelelor 
străine ale unor popoare cu un 
trecut mai fericit, a încordat de
odată strunele cântecului neaoș 
românesc bardul dela Mircești.

Acest cântec simplu, dar rupt 
din sufletul poporului trezit, a de
semnat calea întregei redeșteptări 
naționale, singura cale mântuitoare, 
care duce la deplina desfășu
rare a tuturor forțelor ce zăceau 
ascunse în popor.

Nu din imitarea străinilor, ori 
cât de desăvârșite ar fi produsele 
spiritului lor străin pentru spiritul 
poporului român, ci din cultivarea 
avutului propriu, are să se dee 
viață limbei, poeziei, artei, firei po
porului românesc!

Din colibele țeranilor, de lângă 
focurile misterioase ale haiducilor
— eroi sublimi ai resbunării ne
dreptăților ordinei perverse sociale,
— din versul secerătorilor, din tân
guirile cavalului, din visările cio
banului, din vuetul codrului, din 
jocul razei soarelui în picurul cri
stalin de rouă de pe florile mănoa
selor câmpii, din ciripitul paserilor, 
din durerile neamului, din elegia 
trecutului și credința nestrămutată 
tu vitVOFUl abx Aiivxvzlu... 1 tjL
cântecul lui Alecsandri.

Simțire din simțire genuin ro
mânească, gândire gândită de creeri 
românești, grain dulce cules de pe 
buzele fermecătoare ale femeei ro
mânești.

Dușmănie fără cruțare la tot 
ce este străin de sufletul poporului, 
mărire și închinare la tot ce este 
al poporului.

înviorați ca de perspectiva unui 
viitor nevisat au prins puteri noui 
toți cei-ce au ascultat cântarea cea

Poetului national român
Mihail Eminescu.

De Lucien Bazin.

«Cunosc povestea tristă și scurt’a vieții 
tale

Și scârba ta născută din vanele plăceri, 
Și lumea ta de visuri, dorințe și du 

reri...
Năluca urmărită de tine ’n veci pe cale.

Și am citit o parte din opera’ți mă
iastră ;

Supt biciul suferinței umane te zăresc 
Trist implorând în graiul tău dulce 

românesc
Pe Amor, pe tiranul divin din lumea 

noastră.

Dar mai presus citit-am poemul tău 
romantic, 

Bogat în idealuri și falnice avânturi 
Ce-o să’ți rodească neamul, vrăjit de- 

acele cânturi 
în care se trezește al Romei geniu antic.

Și mi-am adus aminte atunci că ’n noi 
renaște

Acelaș sânge nobil al rasei vechi latine 
Și ’n ciuda depărtării, m’apropie de 

tine...
Și m’a cuprins mândria că te-am putut 

cunoaște! 

simplă dai plină de viață, la al 
cărei farmec s’a zămislit evanghelia 
poporului românesc.

Pe cale dreaptă și sigură a 
pornit redeșteptarea acestui neam. 
Conștiența de sine a prins rădăcini 
adânci și inexterminabile și cupa 
de aur, câștigată de Alecsandri în 
Montpellier la concursul tuturor 
poeților gintei latine dovedește, că 
gloria aquilelor romane a reînviat 
în creerii Carpaților și la gurile 
Dunării.

Din opera gigantică a lui Alec
sandri a resărit idealul neperitor 
al unității naționale, care dejâ 
în scurt timp a înscris în cartea 
omenimei pagini de glorie pe seama 
poporului român.

Cu profesiune ne închinăm acestei 
opere, căci din ea a resărit che
marea la viață a unui popor sănă
tos și vânjos, demn de origiuea sa 
nobilă și demn de menițiunea ce-i 
revine în patria din care s’a înche
gat ca individualitate proprie nați
onală, bine definită.

Această operă de gigant a de
venit izvor de apă viie pentru po
porul, care acum cu adâncă recu
noștință se închină creatorului ope- 
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măreață ce astăzi se desvălește 
la Iași.

Privirile noastre, toate gândurile 
și toate palpitările inimei noastre 
se îndreaptă astăzi spre Iași, ca 
prinos de închinare, laudă și prea
mărire să aducem marelui gigant 
al redeșteptării noastre naționale, 
bardului dela Mircești, cântărețului 
menirei gintei latine, nemuritorului 
Vasile Alecsandri.

De-atunci șl inunca’ți sfântă cu dra
goste-o aleg.

Ci, de n’am fi vlăstare aceleiași tulpine, 
Te-aș fi ’nțeles eu totuși, citindu-te 

pe tine:
Poeții mari sunt domnii pământului 

întreg!
Așa toți cei-ce-odată simțit-au cu putere 
Delirul desnădejdii, cel plin de-amar 

și jale,
Vor plânge la accentul sublim al lirei 

tale,
Imens răsunătoare când geme de du

rere...

Durerea e obștească : ucide-al ei sărut... 
Tu însu’ți, Eminescu, o cunoșteai din 

fașe: 
înlănțuindu’ți gâtul cu brațele-ucigașe 
Te-a strâns așa de tare, că lira ți-a 

tăcut...

S’a stins a ta gândire în noapte blă- 
stămată,

Păn’ ce să treci în raiul etern scăldat 
în rază...

Dar opera ți rămâne; și duhul tău 
veghiază

Asupra Țării tale în doliu ’nvesmântată.

în negrele amurguri, când ne’nfioar’ 
un vaer

Ca dintr’o altă lume, al pasărei nocturne, 
Când strop cu strop, în taină, din ne

văzute urne
Necunoscute lacrimi alunecă prin aer,

roase ce sunt daruri rare în lumea 
literară «modernă'... a valorilor contra
făcute sau, cel puțin, prefăcute în ciuda 
artei omenești firești și eterne. Și am 
rămas uimit, cum vor rămânea toți ce
titorii români, de pătrunderea extra- 

jordinară pe care o arată poetul fancez 
în sinteza măiastră a personalității ar
tistice și filozofice a lui Eminescu, a

* tragicului său uman și a însemnătății 
i lui pentru neamul nostru și pentru 
literatura tuturor neamurilor.

Imnul poetului francez — căci este 
un adevărat imn prin sfânta pietate a 
entuziasmului și prin ideile, simțirile și 
imaginile sale solemne — este întâia 
închinare ce se aduce, din largul lumii 
culte, aceluia dintre scriitorii noștri care 
unește în opera sa sublimitatea poeziei 
românești cu cea mai înaltă cugetare 
filozofică universală.

Drept semn de recunoștință din 
partea noastră, cărora poetul și cuge
tătorul «Luceafărului», cu tot ce a creat 
geniul său românesc, ni este apostol 
și profet al neamului — dl Ștefan O. 
Iosif, urmând rugăminții noastre, a tra
dus pentru acest număr al Sămănă- 
torului» întreaga poezie a d-lui Lucien 
Bazin».

* * *
♦

Tot în Nr-ul 41 al «Sămănătorului» 
găsim șl poezia lui Bazin, tradusă în 
românește de excelentul poet și tradu
cător poetic, St. O. Iosif, pe care o 
reproducem aici în întregime :
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Acțiunea guvernului contra rezisten
ței pasive Guvernul a dat o ordina- 
țiune cătră municipii, prin care le pro
voacă să sisteze rezistența passivă, 
adecă să primească dările plă
tite de bună voie și să le deporteze 
în cassa statului, ear celor ce se pre
zintă de bună voie la asentare să le 
libereze certificate de prezentare la 
oaste și să conlucre la eventuala che
mare legală la oaste a rezerviștilor.

Alegere de president al Republicei 
franceze. La 18 Februarie 1906 expiră 
mandatul de president al dlui Emil L o u - 
bet și, deoarece dânsul nu mai voește 
să fie ales a doua oară, se va alege 
în locul lui alt president al Republicei. 
Alegerea e luată în vedere pe ziua de 
18 Ianuarie 1906.

1869.
— 0 scrisoare a Dlui Alexandru de Mocsonyi cătră ale
gătorii români în preajma alegerilor dietale din 1869. ~ 

Epistolă deschisă cătră mulți.

(Urmare).

Dacă giurstările nefavorabile, cari
— începând dela aplicarea mijloacelor 
artificiale din partea guvernului ungu
resc la alegerile din 1865 în contra 
candidaților naționali, și pană la șter
gerea formală a legilor din anul 1863, 
sancționate pentru Transilvania — n’au 
lipsit a contribui foarte mult ia tristele 
noastre experiențe; ele au fost în cea 
mai mare parte neatârnătoare de noi 
și prin urmare nedelăturabile prin ati
tudinea și activitatea deputaților na
ționali : două din ele totuși ar fi putut 
fi evitate; una participarea deputaților 
români din Transilvania la dieta din 
Pesta, care n’a putut remâneâ fără 
influință atât asupra activității parti
dei naționale din Transilvania, cât șl 
asupra dietei din Pesta; alta, credința 
politică a deputaților naționali, că cauza 
noastră națională nu stă în strânsă 
legătură cu celelalte chestiuni de legis- 
latilino Gîî nri'n livimnwn /-»« OQ Kirvotcj CO 
fie eluptată șl de sine independent de 
celelalte chestiuni.

Consecința întâia a credinței ace
steia fu mărginirea solidarității între 
membrii clubului național la unica și 
propria chestiune de naționalitate, și 
prin urmare totodată împărțirea puterilor 
noastre, și altcum puține, între diferitele partide 
politice, ce se aflau în dietă.

Consecința a doua fu exchiderea 
posibilității pentru partida națională 
de a-și câștigă valoarea unui factor politic, 
cualificat de a influință cursul decizi- 
unilor legislative cu deplina conștiință 
a intereselor proprii naționale și amă- 
surat importanței sale morale și nu
merice.

Ca și pomul de pe fructele sale, 
în tristele amurguri ce’mbrac’a noastre 

frunți 
Cu negură de visuri, când singur îți 

arăți 
Al lunei disc de aur vrăjind singurătăți, 
Când raza ei coboară peste câmpii și 

munți, 
în ceasurile-acele de teamă ne’nțeleasă, 
Când mările respiră o dulce adiere, 
Atunci plutești, poete, scăpat de-orice 

durere, 
Și Țara ta ți-o legeni cu drag, ca pe 

mireasă.
Poete, stai de strajă! Spre culmile 

măririi 
însuflă-i, ca să lupte, a geniului schin

teie, 
Copil al României, o bard menit să steie 
Alături de stăpânii slăviți ai Nemuririi!

6 parabolă
pioată’n minte-mi din incidentul unei replici.

Dedicație Recițenilor ospitali.

Păstrez un sentiment de admirație 
pentru Recițeni și de aceea le dedic 
d-lor parabola mea. Admirația mea 
datează din copilărie. Am studiat șl 
acolo. Acum 7 ani s’a mărit admirația 
mea pentru d-lor. Atunci adecă a con
certat corul «Reuniunei române de 
cântări din Lugoj» în Recița și eu 

așa fu această credință a deputaților 
naționali mai târziu recunoscută prin 
cea mai mare parte din ei de contrară 
intereselor naționale și făcu loc acelei 
convingeri probate prin experiență, că 
constituirea partidei politico-națională trebue să 
fie baza, pentrucă este condițiunea sine qua 
non a oricărei lupte naționale.

Parte pentrucă unii au fost prea 
tare angagiați cu una sau alta dintre 
părțile din dietă, parte pentrucă alții 
doară n’au fost pătrunși de lipsa ne- 
încunjurabilă a unei atari partide na
ționale, numai majoritatea, iar nu 
totalitatea deputaților naționali, au luat 
parte la constituirea partidei <polilico- 
naționale-democratice».

Acest pas în esența sa curat nați
onală puse fundamentul cel mai solid 
pentru o politică corectă nu numai a 
deputaților în dietă, ci a întregei par
tide naționale din țară. L’n mare pas 
înainte, care firește, nu va schimbă 
trecutul, dar de sigur va nimici efec
tele lui dăunoase.

Interesele noastre vitale, cari nu 
numai sunt amenințate de pericole se
rioase, dar și atacate în realitate, 
adecă situațiunea noastră critică, care 
pretinde cu întețire clarificarea ideilor, 
intereselor și mijloacelor noastre legale 
pe calea publicității, mă va justifică 
șl pe mine, dacă și eu, un fiu simplu, 
dar sincer al națiunei, — folosindu-mă 
de această ocaziune, tocmai acuma în 
ajunul alegerilor, când națiunea e che
mată a decide, prin dreptul seu con
stituțional, despre soartea sa proprie, 
cel puțin pentru proximul viitor, — 
îmi iau libertatea a contribui după 
micile mele putințe spre luminarea 
acestei situațiuni.

într’un stat cu regim parlamentar, 
între mijloacele legale pentru luptele 
politice, dreptul de alegere al cetățenilor este 
fără îndoială cel mai important, iar când 
e vorba de alegeri, alegerile membri
lor pentru corpul legislativ stau în li
nia primă.

Dacă considerăm, că legea de presă, 
astăzi în valoare în Ungaria, nu 
corespunde spiritului adevărat al con
stituționalismului modern; dacă consi- 
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corespunzătoare recerințelor unei ga- 
ranții reale pentru libertatea opiniuni- 
lor; dacă considerăm, că libertatea de 
întrunire și de asociațiune, acest drept 
firesc al cetățenilor, recunoscut în toate 
țerile, cari pretind a se numi constitu
ționale, nefiind la noi nici astăzi încă 
regulată prin o lege specială, în mâna 
puterei executive e degradată dela 
înălțimea dreptului la un grad de fa
vor sau grație excepțională; dacă luăm 
în considerațiune toate acestea, pe cari 
n’am lipsă a le dovedi, căci sunt do
vedite prin legi și prin faptele orga
nelor guvernamentale discutate și con
statate și în corpul legislativ; dacă 
privim statul actual al comitatelor, cu 
comitetele lor așâ numite reprezenta- 
eram secretarul Reuniunei, deci la locul 
de unde a trebuit să cunosc temeinic 
primirea splendidă cu care ne-a distins 
Recițenii. Am șl mulțămit toți cu toată 
cuviința.

în adevăr atunci ne-au deschis 
Recițenii brațele și ne-au făcut o pri
mire ideală toți și tuturor dearândul. 
Și în raportul cătră adunarea generală 
a Reuniunei noastre am amintit fapta 
aceasta în termini plini de recunoștință. 
Eu, personal, cu toate că nu sunt beu- 
tor, nici gurman, nici trăit în lux și 
în comfort, am fost ospătat boerește 
la unul dintre boerii Reciței, la d-nul 
Crenian. Așâ stând lucrul, pot eu să 
zic un cuvânt de cârtire contra ospita
lității acestor oameni buni? Ba!

Dar să revin la parabolă.
Un hăbăuc s’a îmbrăcat și el din 

mila unui binefăcător într’o haină nouă, 
în făloșia-i bădărană se prindea de 
toți trecătorii și-i batjocuriâ că n’au 
haine ca el. într’un târziu, umblând 
pe stradă, dă de o societate ce mergea 
la oarecare ospăț, în haine de sărbă
toare. «Vezi între aceștia mi-se șede 
mie» își zise și se alătură lor. Aceștia 
cunoscându-1, se luară cu buna pe 
lângă hăbăuc. Și ca să nu-i dee ăstuia 
în gând să facă vre-o prostie cu ei, îi 
lăudau haina cea nouă cu vorbe mă
gulitoare zicând: «Of, ce bine îți stă!» 
«Of, cât e de frumoasă!» «Vezi acuma 
ești șî tu ca noi!» 

tive, cari însă compuse încă în 1861, 
fără ori-ce alegere din partea popo
rului numai după placul și voia liberă 
a comiților supremi de atunci, și re
înviate în anul 1867, ne înfățișază o 
desproporțiune numerică între membrii 
nemaghiari și maghiari sau maghiaroni, 
o desproporțiune atât de bătătoare la 
ochi, încât în comitatele cu popora- 
țiuni nemaghiare îndoite, întreite, ba 
și înzecite, față cu minoritățile dis- 
parente maghiare, membrii maghiari 
sau maghiaroni în reprezentanțele 
acelora și comitete fac maiorități în
doite, întreite sau șî mai precumpăni
toare; dacă privim că statul actual al 
comitatelor — în contrazicere directă 
cu idea fundamentală a unei autonomii 
adevărate și destinate a asigură drep
turile și libertățile cetățenilor în contra 
abuzurilor posibile din partea puterei 
executive — este chiar instituțiunea 
cea mai aptă de a nimici în simburele seu, 
chiar în numele constituționalismului și legali
tății, ori-ce mișcare liberală-națională; dacă 
toate acestea le luăm în considerațiune 
precum trebue să le luăm, căci dânsele 
toate sunt triste realități, fapte pozitive, 
cu cari trebue să ne facem socoteala: 
atunci putem, ba suntem constrinși să 
zicem, că față de împrejurările de 
astăzi, pentru națiunile nemaghiare, între mij
loacele legale pentru luptele politice dreptul de 
alegere este nu numai cel mai însemnat, ei 
chiar unicul.

Dacă mai departe luăm în conside
rațiune defectele legei electorale, dacă 
considerăm că împărțirea și arondarea 
cercurilor electorale, defigerea locului 
de alegere, compunerea comisiunei cen
trale și a comisiunilor electorale (tot 
momente de cea mai mare influință 
pentru rezultatul alegerilor) sunt drep
turile și agendele atinselor comitete 
comitatense; dacă considerăm în ce 
mod se folosește actualminte de drep
turile acestea față cu națiunile nema
ghiare elementul maghiar sau maghia- 
ron prevalent în comitetele comitatense, 
atunci, presupunând chiar că funcțio
narii comitatenși, deși aleși prin aceste 
comitete, vor pricepe mai bine decât 
antecesorii lor din anul 1865 profunda 
stimă ce dânșii datore.sc liberei exer- 
cieri a dreptului de alegere, atunci zic 
trebue să recunoaștem și să constatăm, 
deși nu fără întristare, că și dreptul de 
alegere, acest unic mijloc al națiunilor nemaghiare 
în lupta lor politică, nu este în manile lor decât 
o armă tâmpită, ba chiar frântă. _

Și așâ cu o armă frântă în mână, 
avem să luptăm pentru interesul no- 
str 1 cel mai sfânt, pentru existența noastră 
națională. De unde iarăși urmează de 
sine, că avem să luptăm cu cea mai 
mm înțelepciune, energie, virtute. Dar chiar 
șî în această mare și încordată luptă, 
în care pentrucă simțim și pricepem 
cu toții comuniunea de interes cu su
rorile națiuni nemaghiare din patrie, 
și așâ pășim și luptăm în strânsa și 
loiala solidaritate cu ele, — să nu uităm

Acesta măgulit se umplu repede 
de vanitate și șl de pizmă și de răutate 
și își ziceâ: de ce să nu fiu numai eu 
singur cel mai ales, cel mai distins ? 
și trecând tocmai atunci pe lângă o 
baltă: pliosc, sare în ea cu amândouă 
picioarele. A sărit în mocirlă cu cugetul 
răutăcios ca să împroșcheze cu tină 
hainele tuturor celor cu cari eră, și 
apoi să remână numai el singur cel 
frumos îmbrăcat. Săritura însă i-a fost 
fatală, căci cugetul rău nu l-a lăsat să 
fie precaut și așâ toată tina împroșcată 
a sărit pe haina Iui cea nouă, ear cei
lalți au remas neatinși.

încă ceva la replică.
Eu îmi spun verde și cinstit pă

rerile și critica despre lucruri ce le 
pricep. Știu însă ce e de spus în pu
blicitate și ce nu. D. e. despre adu
narea din Făget am publicat atunci în 
«Drapelul» raport amănunțit, dar des
pre dizertația d-lui Albu n’am spus 
părerea mea individuală decât privat 
unui prietin, doi. Dl Bandu mă de
nunță cu imposibilități cătră Recițeni 
și cu confidențe, ce le-am spus d-sale 
personal ca prieten. Cauzele sunt cu
noscute : plagiatul și respingerea di- 
zertației dela Băi. Cazul prim l-a măr
turisit șî în publicitate. De sigur un 
curaj frumos ! Eu numai atâta ași mai 
spune, că plagiare se mai zice șî la 
folosirea ordinei ideilor cuiva, a prin
cipiilor și a scheletului sau schiței unei 

totuși nici în cel mai mare foc al luptei, 
că interesele de viață ale individuali- 
tăței națiunei noastre române în ana- 
lisa lor finală genuină nu numai nu 
sunt contrare acelorași interese ale nați
unei maghiare, ci ele se condiționează unele 
pe altele. De unde asemenea urmează, 
că lupta noastră nu este proprie o 
luptă în contra națiunei maghiare, că 
adecă nu pe aceasta avem s’o com
batem, ci trebue să le combatem din 
resputeri pe acele partide politice din 
sinul ei, cari atacându-ne existența și 
onoarea națională în numele națiunei ma
ghiare, se poate că ele corespund în 
moment simțemintelor multor Maghiari, 
dar de sigur nu reprezintă, nu pot să re
prezinte adevăratele interese nici ale națiunei 
maghiare, nici ale patriei comune. Identificarea 
națiunei maghiare cu aceste partide politice poate 
că ar fi de folos pentru acei indivizi, cari își 
caută și găsesc patriotismul lor mai bine remu
nerat prin nutrirea de ură în națiunea maghiară 
contra celorlalte națiuni, dar să-mi credeți, 
acea identificare din partea noastră 
n’ar puteâ fi decât prea daunoasă atât 
pentru cauza națională, cât șl pentru 
patrie.

O pricepere clară a intereselor 
noastre, o judecată sănătoasă despre 
împrejurări și entuziasmarea comună 
pentru libertate și naționalitate, aceste 
caracteristice însușiri ale poporului ro
mân, ne pot insuflă cele mai îndrep
tățite speranțe chiar șl față de toate 
dificultățile mai sus amintite.

Nu știu, dacă rezultatele alegerilor 
vor corespunde sau nu așteptărilor 
noastre îndreptățite; dar atâta știu 
de sigur, că în cazul dacă nu vor co
respunde, vina nici decum nu va fi la 
popor.

însă, d-lor, arma de care am vorbit, 
este nu numai frântă, ci totodată cu 
două ascuțișuri, care rău aplicată, 
ușor vulnerează chiar șî pe acela, care 
se folosește de dânsa.

(Finea va urmă).

Conflictul între 
Romania și Grecia.

Ziarul «Neue Freie Presse» din
Viena scrie în nrul seu dela 26 Oct.:

Sultanul a conferit mai multor 
dignitari români de stat distinc
ți uni înalte. Anume ministrul presi
dent român George Cantacuzino, 
apoi ministrul externelor Lahovary 
și ministrul de finance Tache Ionescîi 
au obținut m a r e l e c o r d o n al ordi
nului O s m a n i e.

în vederea conflictului româno-grec, 
eare a ajuns în timpul din urmă la 
ascuțiș deplin, au distincțiunile băr
baților români de stat o însemnătate 
foarte mare, pentrucă iradeaua Sul
tanului referitor la recunoașterea 
naționalității aromâne din Ma- 
lucrări streine. Dar aici e mai mult 
treaba d-lui Joandrea, care — în trea
căt zis — mi-a declarat personal, că 
susține șl acum că l-a plagiat dl Bandu.

Cu cea dela Băi așâ stăm :
Domnul de care amintește dl Bandu 

că a lucrat dizertația, n’a lucrat-o, ci 
i-a dat acestuia numai niște îndreptări, J 
e drept că bune, dar dl Bandu s’a pus 
și a adaus în pripă șî dela d-sa și așâ 
a devenit dizertația greoaie și confuză. 
De ce n’a publicat-o undeva ca s’o ju
dece cetitorii și atunci m’ar fi făcut 
poate pe mine nedemn de încredere în 
comitet. Țin minte ca azi, că eșind 
dela biserică dl Bandu, în prezența 
celui mai bun amic al d-sale mi-a zis : 
«Au, au Liubo, atâta spargere de cap 
și pirotă zadarnică astă noapte, ca să 
isprăvesc tema, și tu ce-mi făcuși. Te 
țin eu minte!». Ține însă d-sa cu ori-ce 
preț să mă descrie rău înaintea publi
cului mare, ca să i-se creadă tot ce 
zice.

Despre liturgia cântată de Bocșen: 
iar am zis că e catolică, dar n’am z - 
că n’au executat-o bine. Tată-meu mi-a 
cântat ritualele noastre în leagăn. Auz 
muzical am. Cântăreț bisericesc încă 
sunt, prin urmare știu dacă o compo
ziție de cântări bisericești are motive 
din cântările noastre vechi, dar fru
moase orientale, ori e vr’o lucrare a 
cutărui străin, căruia i-s’a făcut ure-



cedonia a urmat chiar pe vremea gu
vernului Cantacuzino-Lahovary și la 
intervenția zeloasă a acestora.

Luând aceasta în considerare, dis- 
tincțiunea acestor dignitari de stat se 
poate privi ca o aprobare a ținu
tei și politicei României din 
partea Porței.

De fapt azi sunt mai ales bande 
grecești cari conturbă liniștea și ordinea 
în Macedonia, pe când despre fărădelegi 
de ale bandelor române sau macedo
române nu s’a auzit pănă acum aproape 
nimic.

Convocare.
Subsemnații convocăm prin acea

sta pe toți «Românii și Sârbii din 
Ciacova și jur, cari aderează la prin
cipiile politice ale clubului naționalită
ților din parlamentul țerii la
CONFERINȚA PUBLICA.

care se va ținea în Ciacova Vineri la 
4117 Novembrie a. c. la orele 10 a. 
m. în piața din Ciacova, sau la timp 
ploios în sala «Hotelului național» cu 
următoarea ordine de zi:

1. Constituirea.
2. Situația politică generală.
3. Sufragiul universal.
Din conferința restrinsă ținută la 

8/21 Octombrie 1905.
V. Pop, George Breban, loan Pinciu, 
Aurel Drăgan, Milosev Milos, George 
Munteanu, Tinea Albu, Pera Jivano- 
vici, Ioan Ionescu, loan Surlaș, Nica 
Nicolici, Constantin Diminescu, Nica 
Diminescu, Milan Popovici, N. Uzon.

Informatiuni.
La temniță. Dl Sever Bocu, redactor 

responzabil al «Tribunei» din Arad, a 
întrat la 25 Octombrie n. în temniță, 
ca să-și împlinească osânda de 2 luni 
dictată în procesele sale de presă. în 
absența d-lui Sever Bocu va redigiă 
ziarul «Tribuna» dl Ilie Mine a.

01 Or. George Popa a dat cu dinstincție 
cenzura de advocat la Budapesta și 
își va deschide cancelarie advocațială 
în Arad.

Vine iarna. Serbătoarea mare de eri, 
Vinerea mare a venit însoțită de un 
oaspe, care ne-a adus vestea că: Vine 
earna 1 După ploile îndelungate și prea 
îmbelșugate eri a început să cadă fulgi 
mari de nea. Pământul a îmbrăcat 
vestmânt alb. Atmosfera s’a recit tare. 
Oamenii merg grăbiți pe strade, ca să 
ajungă cât mai curând în odăi calde. 
Soba, în care arde focul, a devenit cei 
mai prețuit obiect al casei.

Adunare românească oprită. Eri eră 
să se țină la Vințul-de-jos adunare 
poporală românească pentru discutarea 
chea pe muzică apusană. Observarea 
am făcut-o însă cătră un prieten, nu 
pentru publicitate. Și tot d-sa emite 
sentința: «E o chestie de tactică foarte 
gingașă ca apărându-te să nu te dimiți 
la injurii și acuze, cari nici când nu 
sunt arme intelectualei?) de apărare- ) 
palavre! Arme morale zi-le, că nu-s. 
Insă te temi! Curat ca cel din para
bolă.

Armele neadevărului sunt foarte 
josnice, nu aduc nici o glorie celui ce 
le’ntrebuințează. Tradarea și denun
țarea încă nu. De astea are d-sa în 
catastihul cu care mă amenință ? O, 
n’ajung pănă la mine!

Am declarația d-lui Dr. St. Petro- 
vici la care face aluzie dl Bandu când 
zice că înghit umilințe, că d-sa a glu
mit mult cu mine ca șî cu alții, dar 
nici când cu intenția de a umili sau de 
a batjocuri. Eu știu distinge una de 
alta.

Mulțămescu-vă mult, onorată Re
dacție și onorat public pentru înde
lunga răbdare și Vă rog să primiți 
e^resiunile mele de înaltă stimă, ce 
Va păstrez.

C. LIUBA. 

chestiunilor politice actuale și votarea 
unei rezoluțiuni în favorul sufragiului 
universal și secret fără restringeri. 
Adunarea nu s’a putut ținea, pentrucă 
primpretorele de acolo a oprit aduna
rea. Contra opreliștei nelegale s’a dat 
apelație, iar adunarea a fost amânată 
pănă va veni răspunsul la apelație.

Vinliști: rentâii ai CMutatalai Sibnu 
pe anul 1906 sunt următorii: Excelența 
Sa loan Mețiant. metropokt. Samuil 
GangolM. Ioan de advocat în Si-
biiu, Dr. Octavian Aw, advocat in 
Sibiiu, loan G. (Veștetn). Par-
tenie Cosnta, directorul «Albinei» Sibiiu, 
loan Baptist fibta. oficial consistorial 
în Sibiiu, loan P’?'* advocat in Sibiiu, I 
Petru Cor»ța. (Seliște), Iacob 
(Reșinari), Alexandru (Sibiiu).
Ioan 7Sîei*r»M. (Siliște), T. V. re
dactor în Sibiiu, Nicolau XWiWy. (Si
biiu), Ioan Drift», notar public reg. în 
Sebeșul-săsesc, Stefan Jfcya. (Sibiiu). 
Teodor Popur». (Sibiiu).

Schimb de prefesari. In anul trecut 
împăratul german Wilhelm a lansat 
ideia schimbului de profesori ameri
cani cu profesori germani și viceversa 
la universitățile din Statele-Vnite și din 
Germania. Acum s’a realizat în parte 
ideia. Profesorul de teologie dela uni-’ 
versitatea Harvard din America dl 
Peabody a sosit la Berlin și in 30 
Octombre va ținea prima prelegere la 
universitate, în prezența împăra
tului Wilhelm. Profesorul Peabody 
va tracta în prima sa prelegere însăși 
tema schimbului de profesori.

Tâlhării la târg Nu e târg fără hoții 
și înșelătorii. La târgul de toamnă dela 
Lugoj niște pungași i-au furat juristu
lui Alexandru Mladin din Petromani 
orologiul de buzunar cu lanțul de aur. 
— Șî mai rău a pățit-o economul Pa
vel Foaie din Duleo. Acestuia i-au 
eșit în cale 2 «domni», dintre cari unul 
l-a provocat să-și arete punga căci el, 
«domnul», și-a perdut banii și nu știe 
cine i-a găsit. Țăranul naiv a scos din 
pungă 520 cor. și i-le-a arătat «dom
nului». «Domnul» pungaș a luat banii 
din mâna țăranului și s’a cam mai dus. 
Tot cei 2 pungași au chemat pe Ion 
Stoic h eseu din Teregova într’o 
stradă laterală și l-au scotocit prin bu
zunare pe cuvânt că le-a furat banii. 
Au șî găsit la țăran 600 cor., cu care 
sumuliță au luat-o apoi la fugă. Poliția 
caută acum pe cei 2 «domni». — S’a 
mai furat dela târg șî o ladă cu co
joace în valoare de 600 coroane. Co
joacele au fost ale unor măeștri români 
din Lugoj, au fost însă mai târziu 
aflate la niște țigani, cari vinduseră dejă 
câteva cojoace.

Fotctelegrafie. Profesorul Korn din 
Berlin a inventat un aparat cu ajuto
rul căruia poți fotografia în decurs de 
10—20 minute obiecte chiar șî în de
părtare de mai multe mii de kilometri, 
va să zică poți telegrafia nu numai 
cuvinte, ci șî tablouri, manuscripte, de- 
semnuri etc. El a împreunat cu succes 
telegrafia cu fotografia. Probele ce le-a 
făcut au succes de minune.

Maghiarizare de nume. Ilie Dragila 
din Maria Teresiopol, originar din Pri- 
lipeți, și-a maghiarizat numele seu și al 
fetelor sale minore în Dâlnoki.

Procesul unui profesor de universitate. 
La 25 Octombrie s’a început la Viena 
pertractarea unui proces criminal sen
zațional. Acuzat este profesorul de uni
versitate în Viena Dr. Teodor Beer, 
om însurat, savant și scriitor de renume. 
Crima comisă este perversitate obscenă 
comisă asupra 2 băeți de 12—14 ani 
de familie bună. Acuzatul neagă to
tul. Pertractarea e secretă. Pertractarea 
a durat 3 zjle. Acuzatul a fost con
damnat numai la trei luni temniță 
simplă. Tribunalul a decis, ca acuzatul 
să fie pus pe picior liber pe lângă o 
cauție de 200.000 coroane. Procurorul 
a apelat atât contra sentinței, cât șî 
contra punerei pe picior liber.

Ostaș și civil. La gara din Pandorf 
(com. Moson) un căpitan dela armata 
comună a tăiat cu sabia în 6 locuri 
pe un civil, care din întâmplare s’a 
atins de umărul căpitanului. Civilul a 
căzut jos scăldat în sânge. Ranele lui 
sunt periculoase. Publicul prezent a 
fost cuprins de mare iritație și eră 
să-și răsbune fioros asupra căpitanului,

dacă nu se refugiă din vreme în odaia 
șefului de gară.

Birtaș;. și cafetieni din Lugoj au luat 
la 11 Octombrie o hotărâre, care nu e 
lipsită de interes pentru cei ce sunt 
oaspeți în birturi și cafenele. E vorba 
de urcarea tarifelor de mâncări și beu- 
tnri și de urcarea taxelor pentru jo
curi de cărți. Plecând din punctul 
de vedere, că de o parte toate articolele 
de consum s’au scumpit tare, de altă 
parte că publicul are lipsă de mult mai 
mult confort șr mult mai bun serviciu 
decât pănă acum, nu putem să luăm 
în nume de rău, dacă respectivii pose
sori de restaurante și cafenele fixează 
prețurile mâncărilor și beuturilor la 
sume ceva mai mari, după o chee sta
bilă dar moderată. Deriziunea unitară 
■ asociației restauratorilor și cafetierilor 
e următoarea: Așă de popularele por- 
țiuni de zonă au încetat de a există, 
iar dejunul cald de carne va fi oferit 
dela 1 Novembrie n. publicului, — afară 
de tocana de vită, care costă 24 bani, — 
cu prețul de 32 bani și anume: Porkolt, 
gulaș secuesc, creer cu rărunchi sau 
cu ou, Peuschel, Krosel etc. etc. La 
cafenele a încetat cu 1 Novembrie așă 
numitul piccolo (l . ceașcă de cafea 
neagră), respective prețul unui piccolo 
e tot așă de mare ca prețul unei ceșci 
întregi de cafeâ. O ceașcă de cafea 
costă deci fie mare, fie mică, fie în pa
har, dela 1 Novembrie n. încolo 26 bani. 
O ceașcă de cafeâ cu lapte va costă 30 
bani. Prețurile pentru celelalte beuturi 
de consum, precum ceaiu și soda cu 
sirup de smeură rămân șî mai departe 
cele obicinuite, dar vor fi unitare. 
Urcarea taxei pentru jocul de cărți nu 
mai are lipsă de motivare specială, 
după ce s’au introdus cele mai bune 
soiuri de cărți, cari sunt liferate de fa
bricanți cu prețuri urcate în mod con
siderabil. Xr. SOS (1-1

l) Vezi «Drapelul» Nr. 115 a. c.
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Turburârile din Rusia. în orașul M i n s k 
Cazacii au intrat în o sinagogă și au 
ucis și rănit foarte mulți Ovrei adunați 
la rugăciune. — La Mosc va funcțio
narii de tren s’au pus în grevă. Cir
culația trenurilor s’a întrerupt. La S a- 
ratow încă a isbucnit greva generală 
a funcționarilor de tren.

Din Macedonia. Sultanul a poruncit 
ca la numerarea populațiunei din Ma
cedonia Țiganii să nu fie numărați 
între Turci, ci în naționalitatea și con
fesiunea lor. — La Monastir a fost 
executat prin ștreang faimosul bandit 
grec Kote. — Revoluționari bulgari 
au ucis la Os to v o trei femei bulgă- 
roaice, pentrucă n’au ascultat de po
runcile lor. — Arhimandritul sârbesc 
Vichentie a fost ales metropolit la 
Uskub.

Emigrarea in săptămâna trecută. Săp
tămâna trecută au emigrat din Ungaria 
la America sosind la New-York 
711 persoane și anume: 122 Maghiari, 
405 Slovaci, 73 Germani, 110 Croați și 
1 Român. Românul s’a așezat în sta
tul Ohio.

Moștenire de milioane. George Po
rn u ț din Oradea-mare, care a fost ge
neral la 1848 în armata lui Kossuth, a 
emigrat după înfrângerea revoluției la 
America, unde a murit în 1892, lăsând 
10 milioane dolari avere. Această avere 
uriașă o moștenesc rudeniile lui din 
Oradea-mare. Un servitor la tribunalul 
din Oradea-mare, cu numele Fr. L6- 
k 6 s h â z y a dovedit că numai el sin
gur are drept la averea uriașă, fiind 
el cea mai apropiată rudenie (nepot) 
al generalului emigrat. Lokoshăzy a șî 
primit veste să meargă la America pen
tru a luă în primire moștenirea. Dar 
n’are bani de drum și acum se roagă 
de toți să’l ajute, ca să poată pleca.

Un negustor dispărut. Un tinăr și sârguitor 
comersant a fost prigonit grozav de soarte. Cu 
toată sirguința-i de fer a trebuit într’o bună 
zi să’și închidă prăvălia. Din cauza aceasta a 
fost cuprins de mare supărare, încât și-a pă
răsit locuința și nimeni nu l-a mai văzut. Mama 
desperată a început să’l caute, dar înzadar; ea 
ajunsese dejă la ideia cea mai grozavă, că adecă 
fiul ei s’a sinucis. Cine poate însă descrie 
bucuria ei, când deunăzi a primit dela 
singurul ei razim, dela fiul ei considerat ca 
perdut o epistolă din America. Fiul îi scria, că 
s’a etablat acolo, prăvălia îi merge bine și dejă 
și-a plătit șî toate datoriile, cari le făcuse în 
Europa. Această întorsătură are o explicare 
foarte simplă. El a câștigat la loteria de clase 
o sumă mare cu un loz cumpărat dela casa de 
bancă A. Torok & Co., Budapesta, Theresien- 
ring 46 și cu acești bani și-a recâștigat numele, 
onoarea și dorul de viață.

Apel.’’
Doamnei Mari oara L. Rațiu n. 

Porumbescu din Câmpina (România) 
lipsi nd u-i o parte din melodiele corale 
compuse de regretatul ei frate Ciprian 
Porumbescu, face apel la toți aceia, 
cari an primit spre copiare dela re
gretatul ei părinte Iracle Porumbescu 
note muzicale, să-i trimită de au aran
jat pe 4 voci următoarele piese:

1. Banchetul.
«Frați umpleți aste pahare 
Până în gură tot cu vin» . . . etc.

2. Imn la noapte.
«Noapte, noapte, înger sunt
Tu ’ntinzi vălul teu de paee» . . . etc.

3. Dorul Primăverei.
♦ O, vino Primăvară, cu frunze și flori 
Și înfrumsețează iar natura cu colori .. ete.»

4. Primăvară.
«Iarna trece și se duce 
Ger și crivăț a ’ncetat» . . . etc.

5. Hora Primă ver ei.
«Printre flori și printre frunze
Cum se aude lin șoptind» . . . etc.

6. Cât te-am iubit.
«Cât te-am iubit nu pot a spune
Nimic, nimic pe-acest pământ» . . . etc.

7. Păstorii și plugarii. 
«Priviți pe cele dealuri înalte, înverzite, 
Pe-acele largi poene cu flori acoperite» . . etc.

8. Numele teu.
«Printre frunze vântul bate 
Tot zicând încetișor» . . . etc.

*) Ziarele române sunt rugate a reproduce 
acest apel.

VARIETĂȚI.
Colecție uriașă de gândaci. Mu

zeul din Londra a primit acum o co
lecție nouă de gândaci, în care se află 
200.000 gândaci de 72.000 soiuri. La 
colecțiune e alăturată șî o bibliotecă în 
500 volume, cari cuprind descrierea 
fiecărui gândac.

Instrucție. Copilul: «Drept e, 
mamă, că defraudantul e un hoț?». 
— Mama: «Nu, dragul meu, defrau 
dantul e ceva mai bun».

Humor în desperație. Fiica: 
«Drept e, tată, că ai perdut toată ave
rea? — Tatăl : «Da, draga mea, mân- 
găe-te însă: cu atât mai sigur nu vă 
voiu perde pe voi».

IbJZ arfa,
gr

eu
ta

te
a 1

co
ro

an
e 1

țueq

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 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...................................... 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

» » » II. » — 1 20
Unsoare de porc .... — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți.............................. — 22 —
Zăhar ...................................... — 92 —
Vin............................................. — 80 _ -
Spirtl......................................... ! — 15 —

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

institutului reg. magh. meteorologic 
pentru 28 Octombre n. 1905.

Nea. Noaptea ger.



Nr. 119,-1905

Sffirdetmeny.
Krasso-Szoreny vărmegye torvenyha- 

tosâgi bizottsâga a nemet lugosi vâlaszto 
keruietben 1910 ev- vegeig megbizatâssal 
birt, de idokozbeu elkoltozes folytân megu- 
re-edett egy vârmegyei torv. hatosâgi bizott- 
sâgi tag helyenek betoltese czeljâbbl tar- 
tando vâiasztâs hatâridejet 1905 evî 
oktober ho 28-ik napjâra tiizte 
ki. E vâiasztâs a nemet lugosi „Magyar! 
Kirâly“ szâllodânak nagytermeben fog i 
megtartatni.

Valasztâsi elnbk: Pataky Miksa 
minoriiarendi hâzfonok, helyettes elnok: 
Barosan Istvan iparos. P. P.

Figyelmeztetnek a vâlasztok, hogy az 
1886 evi XXI. tcz. 37. §-a ertelmeben a 
vâiasztâs szavazat lapok âltal tortenik, es 
hogy ugyauazon tbrvenyezikk 39-ik §-a
ertelmeben a vâiasztâs a fentebb megje- 
lolt helyen reggeli 9 orakor kezdodik es 
este 4 orakor vegzodik. A hatâridon tul 
szavazat.ok el item fbgadtatnak.

Vegiil koztudomâsra hozatik. bogy a 
vâlasztot nevjegyzekek. a vârosi irattâri 
hivatalban bârmikor betekinthetok es meg- 
jegyeztetik, hogy csakis az orszăggyulesi 
kepviselovâlasztok nevjegyzekeben fei- 
vett egyenek vehetnek a vâlasztâsban 
reszt. (1886-ik evi XXI. tcz. 31-ik Ș-a).

Lugoson 1905 evi oktober ho 18-ân

s. k 
polgârmester.
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este norocul, oare favorizează colectura noastră princi
pală. Dejâ mai mult de 21 milioane cor. câștiguri am plătit în 
scurt timp on. noștri mușterii; între aceste oele mai mari 

câștiguri, și anume

de 2 ori marele premiu de

cel mai mare câștig «

600.000
400.000

coroane

ă 8O.OOO, 3 ;t 7O.OOO, 3 â 60.000,
20.000, 15.000 și

5.000,

4 ă 100 000, 3 â 90 000. 2
mai multe ă 50.000. 40 000, 30.000 25.000 
afară de aceste încă nenumărate câștiguri mari ă 10.009, 
2.000, 1.000, 500 ș. a. m. d.

Recomandăm deci să luați parte la loteria de clase, care 
îndată se începe și care este mai bogată în șanse din toată lumea, 
și să comandați la noi uu loz de noroc. în viitoarea a 17-a lote
rie

I

SALVATORIA
întreprindere ie credit, Verșeț (Versecz) Strada Petfifi Nr. 69.

r
s

Imjrumnturi tipotecare
pe pământuri și edificii:

51- 05j2
pe lângă întabulare și pe 
durata de 10— 70 ani. Banca 
n’are dreptul a abziee nici 
când, până ee datorașul ori 
când poate plăti restul ne

amortizat al datoriei.

o
Împrumuturi personale 

pentru oficianți, oficeri, co
rn ercianți și industriași:

6-7 Ipe lângă giranți, preno- 
tare pe salar sau deposit 
de valori. Durata 5—15 fe 

ani. "
Nr. 202 (x-2).

Convertiri favorabile de împrumuturi vechi și scumpe.

J<^Prospect0 .si iiiforin.ițiiini se dau gratuit £ s£ a-------- Reprezentanți căutăm în toate comunele.

---------------------- ---------------------- ---------- .  1>------------- —— ■■■ ------------------------------------ -

Hotel „CONCORDIA”
Am onoare a aduce la cunoștința on. public, că Dumi

necă seara, 29 Octombre n. servesc

în

de clase ung. se vor trage earăși din

110.000 lozuri 55.000
cu câștiguri în bani, și adecă se vor trage cu totul câștiguri 
enorma sumă de 14 milioane 459.000 ooroane.

Bani mulți fac viața frumoasă ! Poate că sur- 
roninild-ifi lllimăl-ll! <lp prinde bărbatul pe femeia sa sau femeia pe V’UlJKlIlUilU 11 U mai Ul <IC bărbatul seu cu un câștig principal prin cum- 

' părarea numărului de lângă numele seu ! Intâm-

CIORBA DE VARZA
(Krautsuppe)

in sala cea mare a otelului.
Tot atunci aranjez și

petrecere dansantă.mele respectiv vei află lozul, care’ți aduce un 
mare câștig.

i ,k - 1 ti 4. - t plarea joacă mare rol în viață și poate fi chiar
illII^ȚH 1111111010 l/VOHSÎrlli O întâmplare că în numărul care stă lângă nu-

âtiăui, Adel 
Adolâr, Agnes .

121 :
3223

Dezso, Enteeet 
Ede, EjZ er

6587 '
U43

Ivan, lolan 
lakab. îdzsa

•23 3
933-22

Ot o ăelania 
Oudn, -.arezisz

21451
55177

Adolf, Ageta 2-2<>3i Eick, Etel 41799 linos Judith 35597 Pal. S sz’i 2737
Agonlon, Amilia 6 017 Elemor, Flora 107273 leno, luliska 54895 Peter Olga 51515
Aladir Anna ■11777 Emil Ftanciska 32443 lozsef, Karolin 17339 Prnta. Pania 101969
Albert, Anatolia TIM Entire, Frida 92777 Kâlt-ân. Katitika 6377.7 Ek hard, Pelagie 34 55
Alirid, Apoi Ionia 20292 Erne. Genoveva 5-2551 Karoly, Katalin 48741 Hoke; Petrone ia 7 :787
Akos. Aranka 101001 Ferenc Sertrud 1211i Kornel, Klara (>634j Hndolf, Piroska 12533
Ainbros, Berta 50901 Frivyes.Gabr ella 93989 Kristol. Klotild .279 Salamon, Begina 65'27
Andris, Blanks 35-266 Fiilop, Gizella 60037 Lajas Kornelia b>9707 Sa a. Ro siaa 1771-
Antal, .oroala •2392 Sober, Hedvig ■20399 Lassie, Krisztira .919 Binder. Bozalia 3810.
Arnold, Boriska 90372 Gaspar Helena 79747 Leo. Knnigun :a 96622 Simon, Sari 1O7S97
Arpad. Betti 32417 Gergely. Hearieit 51631 Lipit Lanra .1624 Tamas. Sarnita 4b.->64
Arthur, Bella 105317 Geta, Hermina 38997 Lori ic. Lenke 66022 Tibor, Szereni 74377
A .rel. Brigitta 132-23 Gns tâv, Hilda 2736 Hand, Leonia 6270 Tbsetr Tbtodm 2727
Attila. Cacilia 52333 Gyorgy, Ibolyka 55487 Rar ns. Lidia 31484 Tivddar. Teres 3495
Balazs, Cornelia 71397 Gyuld. iduska 35375 Barton, Lina 95297 Tobias Terns 5547*
Balint, Dora i4()34 Henrik, Ilona 34477 Satyas, Ludmilla ■>297 i Vendel. Vai ria 2U0U5
Barnabas, Dorottya 9001 Hermann, lima 92792 Hiual-. Lujza 24292 Vi.tor. Vere ika 101011
8 1a Cecilia 38277 Hugo, Il ea 46495 Miklos, Magdolna (>5146 Vi mes Victoria 5(i9US
Benedek Eufernia 108855 Ignac, Iren 12115 Miksa, Balvia 485C2 Vince. Vilma 12413
B.irnit. Emma 5137 i Illes, Irma, 45'273 Mor, Marsit 12306 Zoltan ZsoSa 65 >65
Daniel. Ernesztin 101911 Imre, Izabella 109333 Nandor, Baria 1096.S9 Zti|n»i, Zmuiki 546.;
Dadd, Eva 16864 Istvan, lan^a •27174 Orban, Bartha 36781
Dines. Evein 92157 Irido' , lohanna 53077 Oszkir. Matiid •>7197

Apelând cu supunere la
cu stimă

sprijinul ou. public, semnez

Nr. 205 (1-1)
Iuliu Csontos

hotelier.

A apărut Nr-ul 16 din

Cel mai mare câștig ev. 1,000,000 coroane
Special 1 premiu de 600.000- 1 câștig de 400.000- 1 â 
200.000 2 â 100.000 1 â 90.000 2 â 80.000 1 * 
70.000, 2 â 60.000, 1 â 50.000 40.000 5 â 
30.000- 3 â 25.000 8 â 20.000 8 15.000. 36 â 
10.000 și încă multe altele. Nr. 198 (8—3).

Misa conf. planului a lozurilor originale clasa I face:
Pentru 7. loz orig. fl.—75 sau cor. 1.50, pentru '/« loz orig. fl. 1.50 sau cor. 3- - 

,, /-> ,, ,, ,, ^1. ——— ,, ,, 4r. , ,, ■ i ,, ,, ,, ^5. ,, ,, —
și se trimit pe lângă rambursa sau trimiterea înainte a prețului. Planuri 
of. gratuit. Comande p. lozurile de noroc de mai sus rugăm a trimite pănă în

■■■■■■■ 5 1STovem orie a., c. HBOHBHHH
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec- 

A.Tdrdk&.Co. 
Cea mai mare afacere de loterie de clase în Ungaria.

Secțiunile loteriei de clase ale colecturei noastre principale :
Centrala : Theresienring 4G[a. I. Sucursală : Waitznerring 4\a. 
II. Sucursală:Afuaeumr*fn£f  11\a. III. Sucursală: Elisabethring 54\a.

Adresa telegrafică: Torokek Budapest.

„Banatul"
Foaie pentru poporul român.
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Prețul de abonament:

Pe trei luni 1 coroană, pe jumătate an 2 coroane, pe anul întreg 4 coroane.
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Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.


