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Mare a fost curiozitatea țerii 
să cunoască programul lui Fejer
văry, anunțat de cu vreme cu atâta 
prosopopeie. ear acum după ce cu
noaște țeara programul este și mai 
mare curiozitatea, că anume 
ce va face baronul Fejervăry cu 
acest program !

Ce ne spune baronul Fejervăry 
este simplu de tot... spns, dar greu 
de tot de tăcut. El spune adecă, 
că venind acum ca guvern parla
mentar cu program bine definit, 
aprobat prealabil și de Maj. Sa, 
va căută să obțină majoritatea vo
turilor dietei pentru acest program. 
Ear dacă nu va obțineâ-o, va trage 
consecuențele constituționale și va 
apelă la... alegători.

Simplu de tot. Dar tocmai aici 
zace buba. Tocmai acest lucru sim
plu de tot pare astăzi cel mai im
posibil și mai puțin verosimil.

A speră în actuala dietă o ma
joritate pentru acest program e — 
în cazul cel mai blând — o naivi
tate. Și naivitatea aceasta nu o 
putem presupune despre nici un 
singur membru al cabinetului. Dacă 
a spus această eventualitate baro
nul Fejărvăry, a spus-o numai de 
dragul consecvenței, ca să poată 
pune în vedere a doua eventualitate 
constituțională: dizolvarea die
tei.

Ei bine, dar ce poate speră ba
ronul Fejărvăry dela eventuale ale
geri noui?!

Adevărat, câ în programul seu, 
pentru care a obținut cu chiu ș 
vai aprobarea Maj Sale, a adun.>t 
toate lozincele electorale, 
cu cari au agitat la ultimele ale
geri coaliționiștii contra lui Tisz-.. 
Numai că aceste loz: e par as:ăz 
atât de diochiate. încât și-au pier
dut tot farmecul asupra mulțimei.foita „imMr.
Pevestire astronomică
— Cum poate sistemul nostru solar să se 

prăpădească ? —

De Dr. Felix Erber.

= Traducere pentru «Drapelul.. ZZZ

De

loan Velovan.

(Urmare și fine.)

La ce stadiu de desvoltare cosmică 
»-au ajuns deja Mercur și Venus, nu 

putem preciza. Despre Mars însă știm, 
că e mai bătrân și șî mai înaintat ca 
pământul nostru, pentrucă nu mai po
sede oceane deschise, ci numai mări 
mediterane de o extindere neînsem
nată și adâncime mică. El are apă 
mai puțină ca pământul, și atmosfera 
lui, în care norii sunt o raritate, e

Pe cine naiba vrea baronul Fe- 
jdrvâry să se razime în lupta elec
torală?! Pe aparatul oficial admi
nistrativ?! Cum să se poată spri
jini pe acesta, când nu este în 
stare nici să instaleze fișpauii, nu
miți în comitatele rezistente? Bat
jocura ce a suferit-o noul fișpan al 
Pestei, pe care l-au închis în sala 
comitatului și apoi i-au dat drumul 
cu un pandur, dovedește că e cam 
târziu peutru a putea reface ceea 
ce s’a stricat în decursul îndelun
gatelor amânări, întrelâsâri și tră- 
gănări.

Se vorbiă. că cabinetul va căută 
alianța cu socialiștii și cu... națio
nalitățile.

Despre socialiști nu știm încă 
ce poziție iau față de promisiunile 
vage din program. Dar presupunând, 
câ socialiștii consideră luarea su
fragiului universal într’un program 
de guvernament ca un câștig așa 
mare, încât să declare că se fac 
luntre și punte pentru acest cabi
net, tot n’are guvernul nici o toartă, 
căci socialiștii încă nu sunt așâ o 
putere în Ungaria, ca sprijinul lor 
declarat să decidă în favorul gu
vernului mersul campaniei electo
rale.

Despre sprijinul naționalităților 
nemaghiare însă nici vorbă nu poate 
fi. Las că sufragiul universal, așâ 
cum îl proiectează Fejervăry, este 
pentru naționalități o tragere pe 
sfoară de clasa întâiu. dar tot con
ținutul programului este saturat de 
cel mai insolent șovinism. La drep
tul vorbind, noi nu înțelegem ce 
nedumeriri serioase poate avea con
tele Tis za din punct de vedere 
șovinist contra acestui program, 
chiar și numai privitor la sufragiul 
universal, doar pe baza datelor sta
tistice adunate la ordinul lui Tssza. 
se va incinci numărul alegători
lor de naționalitate maghiară în 

cu mult mai uscată ca a noastră. Pe 
când luna noastră s’a recit mai curând 
și a percurs cu mult mai repede fazele 
existenței sale cosmice, fiindcă mările 
ei sunt secate, suprafața ei o acoperă 
stânci uscate și munți inelari pustii, și 
mai că nu posede vre-un văl de aer 
apărător, Joe (Jupiter), planetul uriaș, e 
șî acum în junețea ființei sale planetare. 
Șî el e pentru cele cinci lune ale sale 
un soare, care îmbătrânește și se stinge, 
aceasta ne vestește brâul des și adânc 
de nori, cari îl împresoară; și tot 
cam aceeași putem presupune șî des
pre Saturn, enigma sistemului nostru 
solar, și despre planetele îndepărtate 
de soare Uran și Neptun. Dar șî pen
tru acestea va trebui să vină ziua, 
când menirea lor cosmică s’a împlinit, 
când ele, ca șl luna noastră, vor per- 
curge rigide și pustii calea lor mută 
în jurul corpului solar. într’aceea 
mai este șî o altă posibilitate, ca pla
netele să apună. Noi știm, că timpul 
circulației cometelor — descoperit de 
Pons la anul 1818, și de Enke calcu
lat cu diligență foarte mare, — se scur
tează continuu.

întâmplarea aceasta ni-o explicăm 
prin un «mediu opunător» . . . Aceste 
pot să fie masse de gaz în spațiul 

proectul lui Fejervăry, pe când nu
mărul alegătorilor nemaghiari se 
va reduce la jumătate!

Și totuși nici un partid m a■ 
g h i a r nu acceptează acest program!

Tisza joacă numai o farză, când 
se teme de invasiunea naționalită
ților pe baza acestui program. Nu 
de naționalități se teme el, ci de 
radicalismul maghiar, care 
este dușman dualismului, iar Tisza 
cousideră tocmai dualismul de cea 
mai puternică proptea a domina- 
țiune excluziv maghiare în Ungaria.

Naționalitățile nemaghiare nu 
pot sprijini acest program, fără de 
a comite un act de sinucidere na
țională. Maghiarii iarăși nu accep
tează acest program din cauza 
prepotenței ce asigură Coroanei în 
lucrarea legislațiunei. Aparatul ad
ministrativ nu funcționează ca odi
nioară,. câud toate firele le avea 
ministrul internelor îu mână. Apoi 
pe cine și pe ce se razi mă baronul 
Fejervăry ?.

Pe bani?! Dar ori cât de mare 
este corupția electorală în Ungaria, 
tot nu este așâ mare ca numai 
cu bani să se poată asigură reu
șita alegerilor. Și în fine au bani 
și contrarii guvernului, poate nu 
atâția ca guvernul, dar tot vor ști 
pune sumulițe frumoase în circula- 
țiune pentru capacitatea celor mai 
grei la... cap!

Astăzi nime nu poate spune că 
la ce îi va fi bun lui Fejărvăry 
acest program!

Nu știm ce efect a așteptat gu
vernul dela acest program, pe care 
l-a ținut în mare secret până Sâm
bătă. deși se vorbiă deja de luni de 
zile despre eh dar dacă a așteptat 
că acest program va schimbă ca 
printr’o lovitură magică toată si- 
tuațiunea în favorul seu, apoi sa 
înșelat amar.

Deja astăzi se poate spune cu 
.1 1 . ___ 1 ... _____ 111 . . .
lumii. «Mediul acesta opunător» împe- 
decâ mișcarea cornetului, așâ că pute
rea atractivă a soarelui are așâ zicând 
o preponderanță mică, și în urmarea 
aceasta atrage cornetul ceva mai aproape 
cătră sine. Cu aceasta însă, după legile 
mecanice, se potențează celeritatea lui, 
va să zică timpul circulației lui se 
scurtează. Deoarece noi nu ne putem 
închipui spațitd lumii de tot gol, drept 
aceea trebue să presupunem șî la pla
nete astfel de «medii opunătoare», cari 
le împedecă în calea lor, așâ că ulti
mele spirale sunt formate în jurul 
soarelui, și în chipul acesta sunt date 
cauzele, că toate planetele una după 
alta trebue să se precipiteze în globul 
soarelui. Astfel de «mediu opunător» 
pentru planete pot să fie șî meteorii, 
cari cad pe pământ. Ei pricinuesc, deșî 
o neînsemnat de mică opunere, care 
însă totuș, dacă o mulțime de meteori 
vor cădeâ pe pământ, ori și cum va 
aveâ de urmare o simțită împedecare. 
Prin împedecarea aceasta a mișcării 
pământului puterea atractivă a soare
lui se mărește, așâ dar pământul e 
atras mai aproape cătră soare, pănă 
ce în fine va cădeâ în globul solar.

Soarele nostru cu membrii siste
mului seu grăbește spre astrul Hercu- 

siguranță, fără de a fi profet, că 
baronul Fejervăry nu va ajunge 
nici când în situația de a puteă 
schimbă în fapte măcar un singur 
punct din acest program.

Totul pare numai un joc frivol, 
ca să câștige timp intrigile — 
indispenzabile și pe o parte și pe 
alta în viața politică a Ungariei — 
pentru a face pe sub mână com
promisul. care n’a reușit pe față 
între Coroană și prepotenții actuali 
ai dietei din Budapesta.

E destul de significativ, că în 
ceasul în care a devenit fapt cert 
numirea definitivă a baronului Fejer
văry ca ministru president, s’a și 
pus o mișcare publicistică la cale 
la Viena și Budapesta pentru găsi
rea unei modalități de a arangeâ 
afacerile Ungariei cu Austria pe 
calea directă a atingerii dela par-, 
lament la parlament. Motorii acestei 
mișcări sunt la Viena : «Neue Freie 
Presse» organ care stă foarte aproape 
de cercurile guvernamentale ale 
ambelor părți a Monarhiei, și la 
Budapesta: organul personal al lui 
Kossuth «Budapest».

Și este pagubă numai câ în jo
cul frivol cu programul lui Fejer
văry se scoate așâ demonstrativ 
în proțap aprobarea prealabilă a 
Coroanei. E pagubă, căci nu este 
în interesul țerii, ca autoritatea Co
roanei să fie așâ publice exploatată 
pentru niște șiretlicuri bădărane.

. - -- ------- —--------------

Bânffy despre programul guvernului 
Arhișovinistul Bânffy, ținându-și 
Duminecă darea de samă la Seghedin 
înaintea alegătorilor, a combătut ener
gic programul lui Fejervăry, căci acest 
program «nu vorbește de validitarea 
suveranității statului maghiar, nici de 
paritatea deplină a statului ungar cu 
cel austriac în reprezentanța exterioară, 
nici de validitarea caracterului națio
nal în partea maghiară a armatei». 
Guvernul voește prin programul seu 
ca statul maghiar să renunțe la inde- 

les, și anume cătră steaua a (alfa) cu 
o celeritate cam de 19 kilometri în 6 
secundă. în călătoria sa în direcția 
aceasta poate să întâlnească un alt 
soare cu mult mai mare, care îl trage 
la sine în urma puterii mai mare de 
atracțiune, sau soarele acela mai mare 
poate să constrângă soarele nostru, 
să circuleze în jurul seu ca o stea 
duplă, ceeace pentru sistemul noștru 
planetar ar aveâ de urmare sfârșitul 
lumii,, poate pentru unele planete nu
mai o resfirare în spațiul nemărginit 
pe unele căi parabolice asemenea co
metelor ; sau străbate în sistemul no
stru un astfel de soare și în sborul 
seu pe lângă soarele nostru poate să 
provoace revoluțiuni puternice pe su
prafața celui din urmă, asemenea flu
xului și refluxului mării, cari, precum 
se știe, le face luna pământului la 
planetul nostru prin puterea sa atrac
tivă. O puternică desvoltare de căl
dură ar consumă și le-ar preface în 
gaz planetele, dacă ar mai contrastă 
unei astfel de catastrofe, ce a premers.

Apoi soarele cu planeții sei în că
lătoria sa spre Hercules poate să ajungă 
în o massă de neguri foarte extinsă, 
cari se află în număr foarte mare în 
univers. în urmarea celerității mari, 



pendența economică și la desvol- 
tarea în direcție națională a armatei. 
Fejărvăry nu pune în vedere nici chiar 
maghiarizarea limbei de regiment. Față de 
programul lui Fejervăry e absolut ne
cesară susținerea coaliției.

Partidul liberal contra programului 
guvernului. în conferența de Luni a 
partidului liberal Tisza a rostit un 
mare discurs și a prezentat o moțiune 
în senzul că partidul liberal nu aprobă 
programul guvernului și nu sprijinește 
acțiunea guvernului. Tisza s’a pronun
țat în deosebi contra sufragiului universal 
zicând — între altele — că sălbătecirea 
parlamentului a fost provocată șî pănă 
acum tocmai prin intrarea de elemente 
noui în parlament. Obstrucția este o apa
riție nouă, care n’a fost cunoscută mai 
înainte. Prin reducerea ori delăturarea 
cenzului de alegător nu va fi delătu- 
rată obstrucția. Societatea ungară nu 
e desvoltată în privința materială și 
spirituală într’atâta, ca să fie capabilă 
a realiză sufragiul universal. Sufra
giul universal, această aventură primej
dioasă în împrejurările de azi, va periclita 
cele mai sfinte interese ale națiunei și va face 
imposibilă o politică națională pe baza dela 1867. 
Dacă guvernul învinge și’și creează 
prin alegeri noui o majoritate în par
lament, atunci cu acea majoritate poți 
face Orice, numai politică națională ma
ghiară pe baza din 1867 nu. Tisza mai 
zice în mersul ideilor din discursul seu, 
că prin introducerea sufragiului uni
versal 6 de așteptat O creștere a mișcării 
social-democratice, dar șî o întețiră puternică 
a mișcării clericale și a naționalităților. Tot 
astfel e sigur că atât la naționalități, 
cât șî la populațiunea maghiară ele
mentele cele mai extreme vor câștigă 
preponderanța peste elementele mode
rate. — Moțiunea prezentată de Tisza 
a fost primită unanim. La conferență 
au luat parte 84 membri din 110 câți 
aparțin de prezent partidului.

Congregația comitatului Arad. La 
congregația de toamnă a comitatului 
Arad, ținută la 30 Octombrie n., Ro
mânii au repurtat o învingere: Prin 
voturile lor, în număr de 109 contra 
160, s’a respins urcarea dărilor 
suplementare cu 2%, neîntrunind 
propunerea comitetul ii permanent ma
joritatea legală de 2 treimi.— Dl Mihai 
V e 1 i c i u declară neîncredere atât gu
vernului cât șî coaliției. în deosebi 
arată ilegalitatea ordonanțelor lui 
Lukâcs pentru maghiarizarea instruc
ției poporale. La chestiunea rezi
stenței pasive, votată acum șî în 
congregația Aradului, vorbesc dl Dr. 
Stefan C. Pop și Dr. loan Suciu, 
arătând ilegalitatea ce se comite prin 
refuzarea dărilor plătite de bunăvoie 
și prin împedecarea feciorilor dela in
trarea benevolă la oaste. Dl Vasile 
Goldiș motivează elocuent și convin
gător propunerea sa contra o r d o - 
nanțelor ilegale ale ministru
lui Lukâcs pentru maghiarizarea 
școalelor. Propunerea este următoarea: 
cu care s’a cufundat soarele nostru în 
norul acesta cosmic, s’ar naște o ast
fel de căldură enormă, că corpul solar 
cu planeții sei ori s’ar descompune 
acolo în formă de gaz, ori ar Hpărăsî 
massa de neguri, dar foarte redus.

La tot cazul catastrofa aceasta s’ar 
puteă privi asemenea unei apuneri de 
lumi. Astfel de catastrofe s’au întâm
plat în ochii astronomilor; așa: în 
astrul «Vizitiul» (Auriga, grec. Heni- 
ochos) la anul 1892, unde o stea nouă 
(o Nova) la 23 Ianuarie s’a aprins, 
care în August acelaș an, după dife
rite undulări încoace și ’ncolo cu pri
vire la lucirea ei, s’a prefăcut în o 
negură planetară. O parte a astronomi
lor, între aceștia cu deosebire Seelinger 
din Miinchen, au redus «arderea acea
sta de lumi» la o momentană întrare 
a unui soare străin în călătoria sa 
prin spațiul lumii cu o celeritate de 
900 kilometri în secundă în o massă de 
nori cosmică; alți astronomi însă au 
acceptat, că acolo s’a întâmplat cioc
nirea a duor corpuri de lumi, dintre 
cari un corp din acele două a străbă
tut în celălalt cu o celeritate de 90 
mile în secundă, și în ciocnire o cre- 
ațiune întreagă a prefăcut-o în abure 
și gaz.

O astfel de catastrofă, care numai 
extrem de rar se întâmplă pe ceriu în-

«Onorata reprezentanță municipală 
să decreteze scoaterea din vi
goare a ordinațiunei 3702 —1905 K. B. 
a comisiunei administrative, prin care 
se dispune executarea ordonanțelor 
ilegale ale Exc. Sale d-lui ministru de 
culte și instrucțiune publică date în 15 
August a. c. sub urii 72.000 și 72.001 
și referitoare la propunerea limbei ma
ghiare în școalele poporale și la pre
parandiile nemaghiare. Mai departe on. 
reprezentanță municipală să desa- 
probe numita ordinațiune a comisiei 
administrative și totodată să facă pașii 
necesari la înaltul guvern pentru re
tragerea numitelor ordinațiuni ministe
riale fiind contrare § 19 din art. de 
lege XIV ex 1886.»

Propunerea s’a respins cu 95 contra 
72 voturi Propunerea dlui V. Goldiș 
a fost sprijinită de Grofșorean, Dr. 
Suciu și Dr. Stefan C. Pop.

Comitatul Bistrița-Năsăud contra 
ordinelor ministrului Lukâcs în con- 
gregațiunea de toamnă a comitatului 
Bistrița-Năsăud ținută la 27 Octombrie, 
la propunerea parohului săsesc Karl 
M ii 11 e r, pe care în numele Românilor 
l-a sprijinit advocatul Dr. G. T r i p o n, 
s’a decis a se adresă guvernului o re- 
monstrație, cerându-se revocarea cu
noscutelor ordinațiuni referitoare la 
limba maghiară.

{Răspunsul coaliției
la programul guvernului

Comitetul executiv at coaliției opo
ziționale, în ședința sa de Marți, a dat 
răspuns la programul lui Fejervăry. 
Textul răspunsului a fost elaborat de 
Kossuth. în acest răspuns se spune, că 
programul lui Fejervăry nu e altceva 
decât o încercare de a corumpe 
națiunea maghiară. El este un 
program absolutistic, pentrucă 
servește numai voința Coroanei și 
scopurile militarismului.

Prin acest program dreptul de veto 
al Maj. Sale ajunge la prepotență 
infinită, care nimicește capacitatea 
alcătuitoare de legi independentă a 
dietei și face pendentă validitarea vo
inței națiunei excluziv dela voința dom
nitorului.

Programul lui Fejârvâry face im
posibilă împlinirea postulatelor națio
nale în armată.

Pune în vedere urcarea sarcinelor 
militare sub lozinca serviciului militar 
de 2 ani.

încătușează independența econo
mică a țerii.

Nimicește bastioanele libertății ma
ghiare prin statificarea administrației, 
așâ că nu numai puterea executivă mi
litară, ci șl puterea executivă civilă 
ajunge în stăpânirea domnitorului.

Chiar și sufragiul universal 
e pus în vedere sub lozincă falză, căci 
dreptul electoral e legat de cenz inte- 

tre miriadele de stele, fiindcă între sin
guraticele stele sunt distanțe enorme, — 
poate să ajungă șî soarele nostru în 
cursul seu spre steaua a în Hercules ; 
noi însă putem liniștiți nutri presupu
nerea, că un soare în o sută de mii de 
ani abeâ poate ajunge în o astfel de 
poziție, și că sistemul nostru solar va 
fi cruțat de o astfel de nimicire încă 
pe un timp lung.

Cadrele interne ale inelului mare 
din calea lacteă, care cuprinde șî siste
mul nostru solar, se par a fi destul de 
curate de materii încă necondensate, 
cari ar putea să ne fie periculoase, și 
materia din jurul nostru, se pare, mai 
că lipsește, așâ, că acolo se pot des- 
voltâ liniștit sisteme de lumi în ordine 
pacinică.

Numai în regiunile cele mai înde
părtate ale ecuatorului galactic (brâul 
calei lactee), unde stelele se îndeasă 
mai des, și sunt massele de neguri, 
domnesc încă luptele selbatice și înfo
cate, cari răpesc existența sistemelor 
întregi de lumi, și unde cel mai slab 
cade jertfă nimicirei prin cel mai tare.

Așă se urmează creațiune după 
creațiune în mersul mare al desvoltării 
naturei; și spațiul nemărginit rămâne 
totdeauna cu lumi și stele și sori... «fără 
început și fără sfârșit!...» 

lectual și la punerea în aplicare a su
fragiului universal toate mijloacele sunt 
în mâna guvernului, pentrucă progra
mul nu spune cum va fi procedura elec
torală și nu asigură curățenia și liber
tatea alegerilor. Grosul națiunei știe 
totodată, că voința deputatului nu se 
va putea validitâ, ci va fi frântă de 
voința Regelui. Voința Regelui e totul. 
Constituția devine prin aceasta o mască 
goală.

Datorința națiunei e deci în prima 
linie apărarea constituției, apoi 
delăturareapedecilor rostogolite 
în calea progresului națiunei.

în fine se constată că cele mai multe 
și mai importante probleme, ce le-a 
luat asupra’și guvernul prin programul 
seu, sunt cuprinse de mult în progra
mele partidelor coaliate, de unde le-a 
luat Fejervăry în programul seu, ca 
să corumpă națiunea prin promisiuni 
frumoase, pentru a o frânge și a în
stăpâni în țară voința prepotentă a 
Regelui. ________

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

Epistola deschisă cătră mulți.
(Fine).

Puterile noastre sunt foarte puține: 
dar adese puterile șî cele mai mari 
remân fără rezultat din cauză că apli
carea lor a fost sfâșiată; pănă ce de 
altă parte șî cu puteri mici se pot 
câștigă rezultate mari, dacă ele, bine 
concentrate, au lucrat toate într’aceea.și di
recțiune, spre una și aceeași țintă; dar 
earăși rezultatele aceastea, deși mari, 
vor fi totodată șî bune numai atunci, 
dacă a fost bună direcțiunea în care 
am făcut să lucreze puterile noastre.

Reflexiunile aceste scurte ajung a 
dovedî, că în momentul prezent abia 
este o chestiune mai momentuoasă 
decât aceea, că: Cari sunt postu
latele politicei noastre naționale 
și la alegeri, anume, dacă voim 
o luptă erioasă, deamnă de cauza 
noastră națională ?

N’ași puteă încheia această epistolă, 
deși ea șî pănă aici este cam prea 
lungă, fără a fi atins șî chestiunea 
aceasta de mare însemnătate.

Regimul constituțional este du >ă 
esența sa intimă astfel o luptă neîn
treruptă alor multe mii de interese 
divergente — cari, prezentându-se acuși 
toate deodată, acuși unele după altele 
pe scena vieții politice, dispun mult 
puțin de puterile existenței în popor,
— încât chiar șî în statele, unde re
gimul constituțional este încă încărcat 
cu multe defecte absolutistice, lupta 
va fi în adevăr cu mult mai puțin na
turală, învingerea momentană a inte
reselor neîndreptățite o victorie arti
ficială, — dar ea, acea luptă va 
începe îndată, căci zace în esența 
constituționalismului, prin urmare este 
neînconjurabilă și va încetă numai cu 
încetarea regimului constituțional, ori cu satis
facerea postulatelor îndreptățite.

Lupta aceasta, care, se înțelege 
de sine, nu poate fi decât legală, departe 
de a fi o umbră a constituționalismului, 
tocmai e aceea ce dă constituționalis
mului valoarea sa cea mare.

Din aceasta rezultă două adevă
ruri, regule naturale ale constituționa
lismului :

1. Că numai acele interese pot 
conta de a fi respectate, cari — ba- 
zându-se pe puterile existente in popor
— sunt în stare a se ridică la valoarea 
unui factor politic.

2. Că învingerea intereselor ace
stora va fi cu atât mai ușoară și mai 
deplină, cu cât factorul acest politic 
posedă o putere mai intenzivă, va să 
zică, cu cât mai multe puteri sunt 
întrunite în acest factor și cu cât 
mai intimă va fi concentrarea puterilor 
acestora.

Adevăruri atât de simple, încât ar 
fi mai mult de lipsă a justifică amin
tirea lor aici, decât a dovedî realitatea 
lor ; și totuși sunt adevăruri, cărora 
astăzi — de mirare — chiar aceia nu 
vor a se supune, cari ar aveâ interesul 
cel mai mare de a le recunoaște, de a 
se servî de ele și de a trage folosul 
din ele.

Ajunge o privire repede în viua 
mișcare politică a vieții noastre con
stituționale, pentru a ne înfățișă o 
dramă atât de bizară, încât pănă ce 
partide politice, nu numai cu existența 
națională garantată, ci chiar cu o su
premație națională inarticulată, lățită 
peste toată țara și bine organizată, 
susțin între sine o luptă sistematică 
pentru niște diferințe, ce se reduc nu
mai la o măsură mai mare sau mai mică 
de garanție de drept public; — pănă 
atunci națiunile nemaghiare, pentru 
cari astăzi nu e vorba de mai puțin 
decât chiar de existența lor națională, cari 
cătră aceasta formează majoritatea țerii 
și al căror popor e însuflețit de simțul 
cel mai curat de naționalitate, cu pu
ține excepțiuni îmbucurătoare, între
prind lieorganizate, fără plan și sistem, o 
luptă, ale cărei rezultate previzibile, 
dacă ea se va continuă tot astfel, abiă 
vor corespunde așteptărilor și ostene- 
lelor. Ba, ca tabloul tragic să ne fie 
complet, trebue să vedem, cum capa
citățile noastre cele mai bune află încă 
șî astăzi de compatibil cu marele no
stru interes național, a nu denegâ spri
jinul lor — deși nu în chestiunea de 
naționalitate, dar în celelalte chestiuni 
politice, — uneia sau alteia dintre par
tidele politice străine, a se angaja cu 
una sau alta dintre acelea, cari partide 
deșî între sine contrare neîmpăcabile 
în toată privința, față cu pretenziunile 
legitime ale naționalităților sunt însu
flețite tot de același spirit, și formează 
o falangă compactă când e vorba de a 
denegâ acestora recunoașterea legală 
a drepturilor lor nealienabile. Desba- 
terea chestiunei de naționalitate a tre
buit să nimicească șl cele din urmă 
rămășițe de îndoială în astă privință.

Duioasă constatare aceasta, la care, 
firește, de vrem să fim juști n’avem să 
uităm acele sute de dificultăți, cari ni
se opun ; dar șî mai puțin ne e ertat 
să uităm pericolele cele multe, cari 
atacă serios existența și onoarea noa
stră națională.

Nu critic, ci amintesc numai fapte 
deșî atât de triste, încât, dacă se va 
continua tot așă, urmările necesare 
vor fi de sigur șî mai deplorabile de
cât experiențele noastre din trecut.

Deci, dacă voim o luptă legală, se- A 
rioasă, deamnă de cauza noastră sfântă, 
o luptă care poate aveâ, nu zic succes, 
dar încai aspecte Ia un succes, tre
bue să recunoaștem, că între giur- 
stările critice de astăzi, este incompa-j 
tibil cu datorințele morale, ce are fie
care cătră națiunea sa, a se angaja și 
a sprijini ori cât de puțin pe vreuna 
din partidele politice antinaționale.

Zic aceasta, nu cu tendența de a 
trage Ia îndoială intențiunile sincere 
naționale ale cutăruia — fie acesta de 
orice opiniune în astă privință, spre 
ce n’am nici drept nici voe; dar zic 
aceasta cu acea francheță ce fiecare 
datorește convingerei sale și seriozi- 
tăței situațiunei noastre.

Trebue să recunoaștem, că baza și 
condițiunea sine qua non a politicei 
noastre naționale este: ca toți aceia, 
cari — convinși de îndreptățirea ideei 
de naționalitate — țin de datorința lor 
morală realizarea acestei idei, să se 
constitue în tot locul pe unde se află 
dânșii, șî de n’ar fi mai mulți decât Ir 
trei inși, într’un club politic-nafional, care 
pe baza programului stabilit și formu
lat de cătră deputății naționali în pro- 
ectul lor de lege; pentru asigurarea și 
regularea naționalităților și limbelor 
patriei, să se pună în coatingere cu , 
asemenea cluburi din alte loeuri și cu 
un club central, și așâ să conlucre la 
formarea unui program întreg pentru 
toate chestiunile politice, adecă să sta- \ 
bUească im mod de pășire pentru întreaga par
tidă poUlieâ-naționali.

Dacă astă pășire este condițiunea 
sine qua non a politicei noastre națio
nale, dacă numai așâ e cu putință ca 
națiunile nemaghiare să-și câștige va
loarea unui factor politic, dacă este 
fără îndoială, că factorul acest politic 
nici într' in loc nu se poate afirmă cu . 
mai mare drept și efect decât în cor
pul legislativ; dacă este evident, că în 
ordinea primă alegerile dietale sunt 
chemate a ne servî de mijloc spre sco
pul acesta: atunci anume cu privința 
la alegeri, postulatele imperative sunt: 
întâiu participarea zeloasă a poporului întreg, 
și a doua : alegerea numai de astfel de băr-
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bați, cari declarându-se pentru proectul de lege 
combinat în cauza naționalităților între depu
tății naționali dela dieta trecută și pătrunși de 
necesitatea unei partide politice proprie a națio
nalităților, nu sunt angajați și nici nu se vor 
angajâ eu vre-una din partidele politice contrare 
proectului de lege sus amintit.

Deci organizarea cât mai perfectă a pu
terilor naționale, ca națiunile nemaghiare, pe 
baza solidarităței, să devină un factor politic, 
menii a influințâ, cu cunoștința deplină a in
tereselor noastre naționale, evenimentele poănce 
ale patriei, sunt postulatele politicei noa
stre naționale, cari, recunoscute de 
mult prin majoritatea deputaților na
ționali dela dieta trecută, așteaptă a fi 
acum recunoscute șî din partea popo
rului.

Națiunea română poate aprobă sau 
reprobă opiniunea aceasta a deputa
ților naționali dela dieta trecută; dar 
nu va fi în stare nici când a abrogă 
legea naturală eternă, dnpă care: nu
mai o națiune, care știe a m luptă pentru li
bertatea sa, o merită, dar o na și posedă în- 
treagă.

Alexandru Mocsonyi.

Constituție în Rusia,
Ferberea generală din Rusia a si

lit — e fapt împlinit — pe Țarul 
să accepteze programul liberal. 
Se afirmă, că Țarul a numit pe Witte 
ministru-president și a acordat adu
nării naționale (duma) putere le
gislativă. Toate clasele populațiunei 
vor fi îndreptățite a alege deputați 
pentru adunarea națională. Statariul 
(dreptul marțial) va fi sistat în întreg 
imperiul. E deja cunoscut lumei 
manifestul Țarului, prin care dă po
porului constituție.

Manifestul Jarului.

Luni la 30 Octombrie n. Țarul a 
iscălit manifestul, prin care dă Rusiei 
constituție.

Țarul acordă popoarelor din Ru
sia bazele neclătinabile ale drepturilor 
cetățenești: inviolabilitatea persoa
nei, libertatea 7 eligioasă, libertatea 
cuvântului, libertatea de întrunire 
și asociare. Apoi: extinderea drep
tului- electoral asupra tuturor clase
lor exchise pănă acum dela vot. La 
alegerea deputaților pentru adunarea 
națională (Duma) vor luâ parte 
toți Rușii, ear adunarea națională va 
avea apoi să reguleze prin lege 
sufragiul universal. în fine: nici o 
lege nu poate intra în vigoare 
fard învoirea adunărei naționale 
și aleșii poporului vor obținea p - :- 
litatea de a supraveghiâ de fapt acți
unile organelor executive pentru a 
păstră strictă legalitate în acțiunile 
lor.

Țarul a numit totodată pe Witte 
ca ministru president în primul cabi
net constituțional, ce se va constitui 
în curând.

Manifestul Țarului a produs în 
toate părțile Rusiei cea mai mare bu
curie.

Ciocniri sângeroase.

înainte de a veni vestea îmbucu
rătoare, Duminecă în 29 Octombre n., 
s’au întâmplat ciocniri grave în mai 
multe orașe ale țerii.

La Odessa au avut loc lupte 
sângeroase între revoluționari și ar
mată. Cazacii au fost fără cruțare. 
Numărul victimelor e foarte mare. 
Toate spitalele și clinicele dela univer
sitate sunt pline de răniți. Poliția a 
bătut pe studenți și a arestat mulți 
oameni. între cei uciși se află școlari, 
fete, studenți, dar cea mai mare parte 
muncitori. Numărul celor uciși e prețuit 
la 200, al răniților asemenea. Probabil 
însă, că numărul victimelor e șî mai 
mare.

Tot la Odessa s’a ținut o adu
nare mare, luând parte cam 8000 per

soane, în care s’a hotărît să se nu mai 
plătească nimic pentru poliție și să se 
înființeze armată separată civilă pentru 
apărarea cetățenilor.

E caracteristic, că trupele n’au 
pușcat asupra mulțimei, ci numai Ca
zacii.

La Mo seva s’a întâmplat ciocnire 
violentă între calfele de negustori și

poliție. Multe calfe au fost rănite. 4 
agitatori au fost uciși.

La Kiew încă s’au întâmplat 
lupte sângeroase cu Cazacii. Numărul 
marților și răniților e enorm.

La Re val au fost uciși în luptele 
sângeroase cu armata 8 oameni, iar 
40 au fost răniți. Tot aici a ars teatrul 
orășenesc și mulțimea de revoluționari 
a împedecat ne pompieri să stingă 
focul.

Luni a avut loc la R e v a 1 o nouă 
ciocnire sângeroasă. în care 45 per
soane au fost ucise și 90 au fost ră
nite grav.

La Riga a fost ucis de revolu
ționari pe stradă un colonel.

Turburări mari, împreunate cu 
vărsări de sânge, an mai avut loc la 
Czenstochan și la Tiflis în Caucaz.

Ța ral ii perie* I.

Mai multe nâi germane au plecat 
din Kiel la Petersburg, ca să aducă 
pe împărăteasa Rusiei și întreagă fa
milia Țarului în Germania.

Se speră însă, că după acordarea 
constituției spiritele se vor liniști și 
familia Țarului va scăpă de orice pe
ricol.

Informatiuni.
Fidanțări. Dșoara Ofelia Barbu 

din Bocșa-montană s’a logodit cu dl 
Aureliu P ă u ș a n din Ocna de fer. 
Felicitările noastre! — Dșoara Aurelia 
Liuba din Verșeț și dl Isidor T a t a- 
riu, contabil la banca «Codreana» din 
Săsești, fidanțați. Felicitările noastre!

Dl Dr. Desideriu Borbola, fiul dlui 
advocat D. Borbola din Teregova, a 
obținut în 26 Octombrie diploma de 
advocat la Budapesta.

Principele Lobkowitz, comandantul cor
pului 4 de armată din Budapesta, la 
cerere proprie, a fost trecut la penzie 
cu considerare la sănătatea-i sdrunci- 
nată. Lobkowitz a luat parte la 1859 
în răsboiul cu Italia, asemenea șl la 
campania din 1866 și la ocuparea 
Bosniei. A stat 47 ani în serviciul ar
matei. Acum, când se retrage din ser
viciu activ, e de 65 ani.

Regele Spaniei la Viena. La 13 Nov. 
sosește la Viena regele Spaniei Al
fonso și va fi oaspele împăratului 
Francisc Iosif I.

t Generalul rus Dragomirow. care s’a 
distins în răsboiul ruso-româno-turc din 
1877, când apoi la pasul Șipca din 
Bulgaria a fost greu rănit, a murit 
Vineri noaptea la Petersburg în etate 
de 75 ani.

Serată literară ia amintirea lui Vasile 
JUeesaaăn. Tinerimea română din Cluj 
a ținut ia Vinerea mare, ziua în care 
aveă să se facă la Iași inaugurarea 
statuei lui Vasile Alecsandri, o serală 
literară în amintirea poetului. între 
altele, dl Nițescu a cetit o dizertație 
despre Vasile Alecsandri. Se constată 
cu durere, că inteligența română din 
Cluj a absentat — afară de unul — 
total dela serată.

Inaugurarea statuei lui Vasile Alecsandri 
la Iași s’a amânat definitiv pănă la 
sfârșitul lui Martie 1906, când va par
ticipă șî Regina, cetind însăși oda sa. 
dedicată lui Vasile Alecsandri.

Simpatia Italienilor față de România. 
Congresul societății culturale italiene 
«Dante Alighieri» a hotărît să exprime 
mulțămită României pentru favorurile 
acordate școalelor italiene din Bucu
rești. A mai decis, ca să trimită la 
expoziția națională română, ce se va 
deschide în Iunie 1906 la București, o 
reproducție în bronz a columnei lui 
Traian din Roma.

Ziar maghiar confiscat. Un număr re
cent al ziarului kossuthist «Fiîgget- 
lenseg» din Arad a fost confiscat la 
ordinul procurorului.

Willy Weston. Evenimentul artistic 
al săptămânei va fi serata Wagner a 
artistului în clavir Willy Weston, 
cel mai renumit interpret al lui Wagner 
din toată lumea, care serată (concert) 
va avea loc în teatrul orașului Lugoj. 
Măestrul Weston și d-na Dr. Oscar 
Fodor, cântăreață la operă, au sosit 
dejă în orașul nostru, al cărui public

pricepător de artă se va prezentă de 
sigur în număr complet la serata 
Wagner din 6 Novembrie.

Presidentul Loubet în Portugalia. După 
vizita presidentului republicei franceze 
Loubet la Madrid, s’a dus la L i s s a - 
bona ca să viziteze pe regele Portu
galiei Carol. La dejunul de gală, dat 
în onoarea presidentului, au ținut pre
sidentul și Regele Carol câte un toast, 
în cari au accentuat simpatia și 
pretinia sinceră ce există între 
Francezi și Portugezi, care simpatie 
se explică prin originea comună 
a acestor 2 popoare și prin nizuințele 
similare ale lor după tot ce este bun, 
frumos și drept. Presidentul Loubet a 
invitat pe Regele Carol la Paris, pen
tru a întări prin aceasta și mai mult 
sentimentele de pretinie. Regele a răs
puns exprimăndu-și speranța că va 
putea satisface invitării amabile.

Comite suprem ... Încuiat. Noul comite- 
suprem al comitatului Peeta Stefan 
T a h y, mergând Luni în biroul de 
comite-suprem din casa comitatului, a 
fost încuiat acolo de baronul Desideriu 
P r 6 n a y, presidentul comisiunei pen
tru organizarea rezistenței pasive con
tra guvernului. Baronul Prdnay a 
cerut dela protonotarul comitatens cheia 
biroului, în care se află comitele-suprem 
și zicând: «Comitatul Pesta n’are co
mite - suprem, deci cornițele - suprem 
nu se află în birou» a întors cheia în 
broască și l-a lăsat pe comitele-suprem 
Tahy încuiat înlăuntru. Abia peste un 
sfert de oră i-a dat drumul.

Catastrofă pe Marea Neagră. Se anunță 
din Petersburg că pe naia rusească de 
răsboiu «Potemkin», ce se află pe 
Marea Neagră, s’a întâmplat explozie 
teribilă și naia s’a scufundat ducând 
în adâncurile mării șî pe ministrul 
Birilew, care se află pe naie. Ma
trozii asemenea s’au înnecat toți.

Nou cutremur în Calabria. în Calabria 
s’a întâmplat Luni un nou cutremur 
violent. Poporul a fost cuprins de mare 
panică.

Expoziție de vite. Duminecă la 22 
Octombrie s’a ținut la Veștem expozi
ție de vite de prăsilă, organizată de 
Reuniunea română de agricultură din 
comitatul Sibiiu. Expoziția a reușit 
bine. S’au împărțit 43 premii în va
loare de 200 coroane.

VARIETĂȚI.
»

Cum poți îmblânzi pești, ne 
spune medicul Dr. Fastenrath din 
Herisau (Elveția). El s’a scăldat mai 
mult timp în lacul Lugau. Acolo se 
aflau mai mulți pești (pișcărași), cari 
înotau din lac în bae, dar totdeauna 
fugi au când medicul întră în apă. 
Odată, când apa nu eră rece, medicul 
a stat nemișcat o oră întreagă în apă 
până la cap, cu manile puse pe ge
nunchi și în fiecare mână cu o bucată 
mare de pâne. Așă a făcut el în mai 
multe zile de 2 ori pe zi. La început 
peștii nu cutezau să se apropie de 
pâne ca să mănânce, ci se feriau de 
namila din apă. Mai târziu niște paști 
mai tineri se apropiară cu mare grije 
și ciuguliră din pâne, apoi se retrăgeau 
repede, îndată ce medicul mișcă cât 
de puțin din mâni. încetul cu încetul 
veniră apoi și pești mai bătrâni și mai 
mari, pănă ce în sfârșit toți deopotrivă 
se îmblânziră și dedeau ocol medicului 
îndată ce întră în apă. Cum întră me
dicul în apă, peștii năvăliau apoi cu 
mare lăcomie asupra pânei. Acum 
medicul putea să-și miște după plac 
corpul și mânile; peștilor nu li-e mai 
eră frică, din contră veniau în mânile 
lui, alunecau printre degete și se lăsau 
să fie neteziți de medicul, fie mari/fie 
de mijloc, ori mici. Va să zică peștii 
încă pot fi îmblânziți.

Carte cu io.000 coroane. La 
Viena s’a vândut deunăzi la licitație 
cartea lui Cicero «Officia et Paradoxa» 
tipărită la 1465 în Moguntia (Mainz), 
cu prețul de 45.000 coroane.

De când Turcii au cucerit Con- 
stantinopolul, în 1453, au domnit pănă 
acum în Turcia 38 Sultani, dintre cari 
34 au murit de moarte năpraznică.

BIBLIOGRAFIE.
Carte de cetire pentru clasa I și II 

gimnazială și reală, pentru seminare peda
gogice și pentru școale confesionale de 
fete, — de loan Popea, fost profesor Ia 
gimnaziul român din Brașov. Revidată de 
Dr. Constantin Lacea, profesor. Brașov. 
1905. Ediția a V-a. Editura librăriei Zeidner. 
Un volum de 258 pagini. Prețul 2 coroane 
40 bani + 20 bani porto postai.

Cursul pieței Lugoj.
ZNJZ a, r f a

Gria prima calitate
• de mijloc

Sărară prima calitate .
» de mijloc ..

Orz prima calitate .
• de mijloc . 

Ovă* prima calitate
• de mijloc

Cucuruz pruna calitate .
• de mijloc .
» nou

Făină 0. _.
* prima . • .
. II . . .
» brună IV .

Orez................................
Gris................................
Arpăcaș .
Mazăre .-
Linte . . .
Fasole . .
Mălaiu mărunt
Cartofi . . . .
Fân prima calitate .

» de mijloc 
Paie . . .
Stejar . . . .
Cărbuni de peatră .

» de Petroșeni .
Oloiu de rapiță 
Lumini de stearină

» topite .
Săpun . . . .
Carne de vită I. calitate

» » » II. »
Unsoare de porc . 
Sămânță de chimin 
Sare, bucăți
Zăhar . . . .
Vin................................
Spirt I...............................

» II...........................

90 13 80
85 13 —
80 12 ■V
75 11 40
80 12 40
75 12 —
45 13 —
40 12 —
85 13 20
85 13 —
10 —
85 22 27
85 21 59
85 20 91
85 19 80

1 1- 40 48
80 32 —
70 36 56
90 40 48
85 60 48
80 34 36
70 — 40
- 9 10j — 4 _

3 50
1 20

— 6 20
— 4 40
— 4

80 96
80 84_ — —

— 80 72
I — 1 28
1 — 1 20
— 1 76
— 84 —
— 22 —
— 92 —
— 80 —-
— 15 —
— 14

Willy Weston
artist în clavir

D-aa Dr. Oscar fodor
cântăreață de operă.

Programul seratei Wagner ce se va 
ținea în teatrul orașului Lugoj la B No~ 
vembrie a. o,

I.
1. Wagner-Weston : Niebelungen Fantasie.
2. Wagner: Walkurenritt.
3. „ : Vraja focului (Feuerzauber).

Reprezentate de artistul în clavir
WILLY WESTON.

II.
1. Meyerbeer: Arie din opera „Profetul11.
2. Carol Noseda: Lacrimi secate (Versiegte

Thrânen).
3. Georges Bizet: Pastorale.

Reprezentate de dna Dr. Oscar Fodor.
III.

1. Grieg; Der Kobold.
2. Wagner: Moartea lui Siegfried.
3. Weston : Fantasie ungară.

Reprezentate de WILLY WESTON.
IV.

1. Kilcken : Die stille Wasserrose.
2. Leoncavallo: Donna vorei morir.
3. Bohm: Comme la nuit.

PREȚURILE LOCURILOR:
Logele de sus 1—3 și 16 — 18 câte 6 cor., 

celelalte loge câte 10 cor. Parchet: șir 
I—III 3 cor., IV-VIII 2 cor., IX-XIV 
1 cor. 60 bani, loc de stat 1 cor. Galerie 
60 bani.

Deschiderea cassei la orele
începutul la orele 8.

Clavirul de concert WinckeJmann îl 
transportă la noi fabrica de curte din 
Braunschweig de clavire și se poate și 
cumpără. Nr. 206 (1 — 1)



> ‘

* Nicolae Căprariu,
absolvent al școalei agro-

nomice dela Lugoj

z>r. constantin Sfgnea,
medic univ, specialist în boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

dorește să fie ocupat la o 
moșie mai mare

A se adresă la :

Nicolae Căprariu
— Visag1, nr. casei 215.— 
p. u. Duleo. (c. CarașSeverin)

◄
◄
«4 Gr. (x—1)

► 
► 
► 
►
► 
►
►
►
►
►
►
►

Permltesci
se află de vendare la -----------

REDACȚIA „DRAPELUL"
cu următoarele prețuri :

Imn de urare, pentru 2 voci și pian. .
Frunză verde mărgărit, p. voce și pian
Basme lășene, vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură ia „Crai nou"1, p. pian 1 »
Baladă, pentru violon și pian 1 »
0 roză vestejită, p. voce și pian 1 »

La comande prin postă este de

50 bani.
50 >
50 »
50 •
25 »

La comande prin postă este de a se ală
tura 10 bani pentru costul postai de bucată.

Comandele sunt a se face direet la

i

Numeri singuratici din ziarul

Cărți și reviste.
POEZII, de Octavian Go ga. Bud«- 

. pesta 19O6.*Institutul tipografie și de edi- 
‘tură .Luceafărul" str. Moinar Nr. 10. Un 
.volum frumos de 126 pagini. Prețul 3 cor.
I Traiul nostru, novele de Ioan C i o c â r-

,,DRAPELUL" se află de vân-Budape^ a. institutul tipografic și de
? editură ..Luceafărul" 1906. Prețui 1 cor.
■ 50 bani. Cuprinsul: Traiul nostru, Pe 

zare în librăriile Adolf Auspitz Runeu. Rămași acasă, schițe, cina, Lpita,
La stână. Cetățuia Stăncuței, Două suflete, 
De sărbători, Orbul.

și CoIoman Nemes.

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

Piața Isabella. Nr. 121 (x— 40).

u

Prvaiată îs Arad 1*^^^tipografia

?

* _ .---------$
Premiată în Timișoara 

•s~ la 1891. -A-
* - -—=—=-===»

® ee g® g o c o a® ®®® ® ® ® ® ® ® ® ®®®® ®®

CAROL TRAUNțELLNER
în Lugoj, vis-ă-vis de cas|/ orașului

primește spre efeptuire w '«A w '«a '«A

,,£u$oșana”

institut de credit și economii 
eeeeeeee ca societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frxxcti±îca.re

------------------------- 1,500.000 Cor. ------------------------- 
acordă împrumuturi cambiale cn acoperire hipotec-ară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii cu 3 eventual eu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8®e, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 u/o, cu anunț o*, .

3

I

tot felul de tipărituri
r:~.~ cu prețurile cele mai moderate.

Comandele din afar’ se efeptuesc în timpul cel mai scurt

Darea după interese o solvește însuși institutul,

Nr. 8. (x—64) Direcțiunea.

Reclama stabilă, afectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum, unde 
și când poți publică anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informă la

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, Vil, Erzsibet-kdrut 54, 

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

Cine se interesează de râsboiul actuai 
din Extremul-Orient și dorește să aibă o 
icoană fidelă despre poporul iaponez, să 
procure cartea acum apărută:

„TTLFOITIAJ1 
de Miliail Gașpar.

Prețul 1 coroană 50 bani.
Volum elegant, tipar fin!
Comandele se pot face la autor Mihail

I

i
■Gașpar diacon, Lugoj.
J 
i 
i

Red. x—40)

Portul postai îl plătește autorul.
Cuprinsul: Pozițiunea geografică, 

Clima, Istoria, Religiunea, Armata Ja
poneză, Caracterul, Femeea și poziția ei 

• socială, Băile și teatrul, Limbă și literatură, 
! Jurnalistica, Starea culturală, Artele, Re
ferințe agronomice etc., Marina, Răs- 

. boaele lapon iei și Proverbe japonez.-.

i -__ ____ -__ ___

Sdițiunite despărțământului £ugoj
a.1

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român.

Victor
I.

Vlad Delamarina.
POESII.

Bănățenesci. —^întocmiri.
Adunate și arangeate de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
_ Prețul 30 bani. _ —:-----z

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.

iii.
Dr. Athanasie Marienescu.

= DIALECTUL ROMAN BANATIAN.
Studiu scris pe baza poeziilor dialec
ticale ale lui Victor Vlad Delamarina.

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

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

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului „Drapelul", sau direct la secretariul Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. Prețul se poate trimite șl în mărci poștale. iff sjfȚ sjg, ^gr &K sJS. iff iff «M iff iff iff

1U 1 fe?

--------------%

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


