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Kristbffy și Fejervăry pot 
fi mulțumiți cu efectul ce l-au pro
dus în ... Austria. Vorba veche 
românească: Unde dai și unde 
creapă !

Ca să frângă stăpânirea oligar
hilor dela noi au aruncat în țeară 
lozinca sufragiului universal și lo
zinca a prins în Austria, unde s'a 
vărsat dejă sânge pe tema aceasta. 
Toate orașele mai mari austriene 
sunt teatrul unor demonstrațiuni 
impetuoase pentru sufragiul uni
versal. La Praga au luat demon- 
strațiunile dimenziuni așâ mari, 
încât publicarea statariului este imi
nentă.

Mirat se va întrebă* cetitoriul 
cu suflet drept: cum vine ca 
«progresiștii» noștri miniștri să ob
țină în Austria succesul, pe care 
l-au contemplat în Ungaria? Ase
menea efecte de fapt numai într’o 
legătură de stat cum este Austro- 
Ungaria se pot realiză! Căci nu 
este efectul direct al politicei Fe- 
jervâry-Kristbffy-ane, ci al tradiți
onalei prudențe politice vieneze 
ceea-ce se întâmplă acum în Au
stria !

Explicarea nici nu este așă 
complicată cum s'ar părea la prima 
vedere.

Kristbffy umblă deja de astâ- 
vară cu planul de a trage pe sfoară 
popoarele Ungariei cu lozinca su
fragiului universal, pentru de a 
detrage atenția țerii dela conflictul 
acut ivit între majoritatea dietală 
și Coroană.

Dar se știe că Maj. Sa — după 
îndelungate tratative — a aban
donat în Septembrie planul luiFOITA „DRAPELULUI11.

Plutașii.
— Schiță —

De Ion Agîrbiceanu.

— Specimen din volumul -Dela Țară». ~

(3) (Urmare).

îi veniâ în mintg femeea de-acasă 
și cei doi copii mărișori și ochii i-se 
umeziau încetul cu încetul. După gân
durile lui de fecior, pănă la vârsta 
asta ar fi trebuit să-și adune ceva 
avere. Dar întovărășit cu oamenii ace
știa, foarte rar își căpătă plata, iar 
zdroaba lui erâ cu atât mai mare, cu 
cât se ticăloșiau mai mult ortacii. Și 
nu erâ în sat o rază de lumină, nu
erâ un om cu minte și cu inimă, care 
să pue capăt nelegiuirii. Și jidanul își 
Jntindeâ mai departe șatra, pe plutele 
lor, duceâ vinars otrăvit și pănă la 
Seghedin plutașii își beau toată plata 
ce-ar căpătâ-o pentru dusul lemnelor. 
Fabrica, unde poartă ei avuția Mara
mureșului, e jidovească și stăpânul 
nici când nu stă cu ei de vorbă, ci 
stăpânul plătește lui Herți și Herți, 
după ce face socoata cât au băut, mai 

Kristoffy. așâ câ în preajma întru- 
nirei dietei la 16 Septembrie erâ 
cabinetul prim al lui Fejervăry 
dejă mofluz.

Atunci se svonise câ abando
narea programului prezentat de 
Fejervărv este a se datori influenței 
și ingerenței baronului Gautsch, 
care a protestat contra îutro- 
ducerei sufragiului universal în Un
garia. ca eventuala reformă ungară 
să nu trezească apetitul popoarelor 
austriene, cari de multă vreme ah- 
tiază o reformă electorală radicală.

Și tocmai acest svod a aprins 
paie în cap lui Gautsch. Interpelat 
în camera imperială n a putut da 
premierul austriac respunsuri satis
făcătoare, ci din contră a confirmat 
indirect verosimilitatea svonului.

Prin aceasta a devenit deodată 
actuală chestiunea sufragiului uni
versal în toată A u s t r i a. pe când 
în Ungaria a scăzut dejă interesul 
pentru sufragiul universal — după 
a doua venire a lui Fejervăry, acum 
cu program aprobat de Maj. Sa — 
căci atenția țerii se îndreaptă acum 
în Ungaria asupra ciudatei lupte 
din șalele comitatelor renitente, 
unde congregațiunile nu admit ca 
fișpauii lui Fejervăry să depună 
jurământul. Și pare de tot probabil, 
că «constituționalismul» lui Fejer
văry se va înfundă în această luptă 
de nu va mai ajunge să-și vadă de 
soartea programului, cu pretinsul 
sufragiu universal în proțap.

Guvernul actual austriac are 
deci cuvinte sâ-i mulțumească gu
vernului maghiar pentru tărăboiul, 
cu care l-a hărăzit.

Este o apucătură cunoscută a 
politicei vieneze. câ nu sufere ca 
deodată sâ fie neliniște în ambele 
ia, și camătă, ear plăeșii din Mara
mureș, beți, ticăloșiți, abiă tirâindu-se, 
ajung pe manile polițiștilor din Se
ghedin, ca peste 2—3 zile să-i trimită 
cu «șupa> în țara muntoasă, de unde 
au plecat acești căni ticăloși de Valabi, 
ai căror strămoși au fost prin vrem: 
îmblânzitori de bouri!

Vasile vedea că nu e bine așâ, 
dar nu putea să le ajute. Sufletul i-se 
umplea însă tot mai mult de durere 
și ochii' zimbiton de altădată femeea 
nu-i mai vedea. De multe ori nu pu
tea să doarmă, alteori, ziua, se sculă 
în toiul prânzului. Și porniâ fără să-i 
zică nevestei ceva. Vedenii urâte îl 
urmăriau mereu și în răstimpuri de 
gândire adâncă, depărtată, i-se părea 
că i-se așează un văl pe ochi, iar de 
inimă îl strângeă o mână rece de 
lemn.

Cu plutașii vorbiâ rar, mai tot
deauna răstit și de câte ori se trântiă 
fără vorbă de o parte, fruntea lui 
lăsă aceeași întipărire în suflet, pe 
care o lasă ceriul când se gată să iz- 
bucniască furtuna.

Voia bună a plutașilor începu să 
urle iar în liniștea înserării, pe când 
Jidanul își tremură neliniștit barba de 
țap. Pe omul acela cu ochii negri nu 
l-a văzut nici odată așâ de furtunos 
ca astăzi. Duceâ jumătățile și în răs
timpuri ochii lui de buhnă scăpărau 
într’acolo. în două rânduri Jidanul 
prinse ochirile lui Vasile. Glăjile îi 
căzură din mâni. 

părți ale Monarhiei, ci caută — 
cu ori-ce sacrificiu — să domo
lească o parte ca apoi să se poată 
aruncă cu toată puterea asupra 
celeilalte părți.

Acum este fierbere în ambele 
parț Gr:ja centralei vieneze trebue 
sâ fie deci, ca în una din părți să 
tacă liniște pentru a puteă regle
mentă cealaltă parte. întrebarea e 
numai, câ pe care parte va face 
liniște și asupra căreia se va aruncă 
apoi cu toată puterea. Satisface-va 
dorințele popoarelor austriace pen
tru a dripi rez -tența maghiară, ori 
va satisface postulatele maghiare 
pentru a dripi mișcarea austriacă 
pentru sufragiul universal.

Aceasta este acum chestiunea 
zilei.

Și este greu a spune, că din 
punctul de vedere al politicei vie
neze. ce este sacrificiu mai mic: 
A da popoarelor austriene sufra
giul universal, ori a face concesii 
coaliției maghiare.

Sufragiul universal în Austria 
pune capăt pentru totdeauna he- 
ghemoniei artificiale a poporului 
german — premisei dualismului — 
iar satisfacerea postulatelor națio
nale maghiare privitoare la armată 
desfac direct dualismul pentru toți 
vecii!

Viena are deci acum să aleagă! 
Și nu este fără interes a vedea 

ee atitudine observă cercurile poli
tice austriene în chestia aceasta 
de tot dificilă. Așă d. e. «N. Fr. 
Presse», organul liberal german, 
care întreține legături cu ambele 
guverne ale Monarhiei, crede că a 
sosit momentul pentru a sistă în 
Austria sistemul reprezentativ după 
grupuri de interese și de a întro-

Făcând socoata în cartea lui so- 
ioasă, Herți vedeă că numai jumătate 
1intre plutași mai au să bea încă trei- 
pairu zile pănă vor ajunge. Astfel pe 
ziua de azi are să pue cep butoiului.

Dar vre-o trei români se apropie 
botâriți de el.

«Nu dai, jupâne?»
— «Cum să dau, bade Todore, 

mâne iar trebuie, poimăne iar, după 
aia iar, pe ce plăti? Rămâi de pa
gubă, vezi bine!>

— «Ce pagubă, liftă, ce pagubă? 
Bem pe cărăușia ce vom face-o peste 
trei săptămâni. Mult e pănă atunci ?»

Românul se clătină pe picioare. 
Herți nu-1 bagă în seamă, ci izbește 
zdravăn cu ciocanul de lemn cepul 
butoiului.

«Adecă ai amuțit, liftă spurcată? 
Stai că-ți știm noi năravul !» Și toți 
trei îl ridică pe sus, îl duc la margi
nea unei plute, îl prind de picioare 
și-l cufundă în apă, cu capul în jos, 
pănă la tălpi. Jidanul se svârcolește 
ca un pește ce dă să scape. Peste câ
teva clipe îl scot, moțoiat.

Dai-ne, jupâne, ha, mai porți-ne 
cu vorba?»

— Dai, dai!», răcnește Herți, cu 
ochii umflați.

Nu dai, liftă, îți știm noi fe
lul !» și iar îl cufundă. Când îl scot, 
Jidanul e vânăt-verde și ochii-i stau să 
plezniască. Aruncă vre-o trei guri de 
apă și răcnește iar din toate plumânile: 

«Dai, dai».

duce sufragiul universal, dar cu 
expresa condiție ca Germanilor să 
li se asigure sub toate împrejură
rile numărul actual al deputaților 
și în acest scop propune ca pentru 
acele țeri (Bohemia, Silezia și mai 
ales Moravia), unde elementul ger
man ar pierde prin sufragiul uni
versal, să se stabilească a priori 
că Germanii au să aleagă un anu
mit număr de deputați și alegătorii 
germani să voteze prin liste cu 
atâte nume, câte mandate sunt 
asigurate poporului german prin 

j
Evident, că un asemenea sufragiu 

universal poate da mâna cu sufra
giul universal contemplat de Kris- 
tbffy în programul lui Fejervăry!

Și nici n’are să ne prindă mira
rea, dacă vedem că manifestațiile 
pentru sufragiul universal din Bo
hemia degenerează în demonstra
țiuni contra Germanilor.

între astfel de împrejurări este 
de tot explicabil, dacă încep unii 
să-și pună în Austria întrebarea, 
că oare nu este mai cinstit actu
alul sistem reprezentativ după gru
puri de interese, decât o asemenea 
compromitere a sufragiului uni
versal, tocmai precum azi-mâne 
poate deveni actuală în Ungaria 
chestiunea de nu ar fi mai bun 
actualul sistem de cenz (bine înțe
les: extins și asupra Ardealului și 
Croației) decât marea trăgătorie 
pe sfoară promisă în programul 
lui Fejervăry.

Ce va aduce ziua de mâne e 
secret nepătruns de mintea ome
nească, căci și în Austria ca și în 
Ungaria merg toate trebile anapoda.

Un lucru este însă cert: Pe ca
lea apucată nu se rezolvă nici în

— «Vino dar și dă, fire-ai al dra
cului !»

Jidanul se șterge în grabă, se 
scutură odată ca și cânele ce a eșit 
din apă, — face o față veselă și ochii 
i-se aprind de bucurie.

-D-voastră gândiați că nu mai dau. 
Glumesc șî eu!» Și începu să umple 
iar jumătățile.

Dar nu putu umplea nici două, căci 
Vasile porni de lângă cârmă, ca o 
furtună, îl prinse cu o mână de piept 
și-l duse pănă la marginea plutei. 
Acolo îl ridică în aer.

«Fă-ți cruce, liftă, că te botez 
acum ! Vezi, ce popă ți-ai căpătat. 
N’am barbă și tot îs popa tău astăzi».

Jidanul se mai zvârcoli puțin în 
aer, vrând par’că să-și iasă din haine, 
apoi pumnul de fer se descleștă și 
două valuri mari se închiseră peste 
fântâna de botez a lui Herți.

Vasile râse întâia oară, după o 
mulțime de ani, un râs grozav, plin 
de furtună par’că.

înaintea tribunalului, de câte ori 
e dus, Vasile spune aceeași poveste, 
cu capul drept, cu ochii plini de du
rere.

«Dragi domnii mei, voi nici nu 
știți că io-s un fecior de împărat. 
Țara noastră e veche și întărită, ca 
un cuib de vulturi. Și are atâtea po
doabe, cum nu mai e altă țară pe 
lume. Tata îmbătrânise cu sabia în 
mână și cu coroana de oțel pe cap.
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Austria, dar nici în Ungaria che
stiunile mari, cari mișcă popoarele.

A bază sisteme de guvernament 
pe heghemonii artificiale înseamnă 
a provocă direct popoarele monar
hiei la revoltă și într’o parte și în 
alta. Ar fi timpul ca cercurile con
ducătoare din ambele părți ale Mo
narhiei să înțeleagă, că este tot 
așă interes eminamente dinastic, 
precum este și rezon de stat, ca 
sistemul de guvernament să se 
bazeze pe adevărata egalitate de 
drept, pe sincera egală îndreptățire 
a popoarelor, pe adevărata liber
tate cetățenească, fără privire la 
limbi și culturi privilegiate, în am
bele părți ale Monarhiei.

Exemplul Rusiei trebue să ser
vească drept memento. în ora pri
mejdiei serioase, când armata atot
puternicului Țar a fost bătută pe 
apă și uscat, s’au sculat cetățenii 
cu mic și mare, dar nu ca să spele 
rușinea de pe steagurile umilite, ci 
ca să scuture jugul nedrept și ne
firesc. Și atotputernicul Țar, a că
rui diplomație a putut la Ports
mouth reduce desavantagiile în
frângerii suferite, nu a mai putut 
face față revoltei interioare.

Și este mare întrebarea, că con- 
stituțiunea dată acum Rusiei — 
care încă anul trecut făcea minuni 
și schimbă eventual chiar și sorții 
răsboiului din ostul depărtat — nu 
vine oare prea târziu?! Din 
pățaniile Rusiei ar puteă învăță 
mai mult chiar prepotenții noștri!

Lupta coaliției contra guvernului. 
Congregația extraordinară a comitatului 
Pesta a decis unanim că nu ia jură
mântul dela noul fișpan Tahy, nu-1 
instalează și ca să împedece pe fișpan 
dela depunerea jurământului a încuiat 
sala congregațiunei și birourile comi- 
telui-suprem și a pecetluit ușile.

Constituție In Montenegro Prințul 
N i c o 1 a e al Montenegrului a dat o 
proclamație cătră popor, în care dă 
poporului dreptul să aleagă liber de- 
putați pentru scupștiaă, precum și alte 
drepturi pentru conlucrarea poporului 
la afacerile țerii. Toate drepturile în
semnate le-a oferit principele de bună
Vezi, că eu i-am făcut multe supărări, 
că nu prea stăm pe acasă. Mă omoriâ 
dorul de selbătăciuni. Odată, merg eu 
așă la vânat și adorm sub o stâncă. 
Și iată cum durmiam, mă trezesc cu 
un voinic, călare pe un cal negru ca 
tăciunele. îmi zise cu ochii foarte triști: 
«Dragul meu, tu cauți fiarăle la munte, 
și iată ele pătrund și-ți umple șesurile 
ce le vei stăpâni după bătrânul tău... 
Pe acestea să le stârpești, căci îți vor 
batjocori Țara, lipsindu-o de toate 
frumusețile». Voinicul s’a făcut nevă
zut, lăsându-mi un fluer rupt în bu
căți, și — în vis — auziam par’că un 
freamăt nu de aripi, nu de copite, ci 
așă o învălmășală de limbi. Și cei ce 
se zbăteau cu limba asta pe buze, 
erau niște oameni pierduți, încovoiați 
de spate, cu ochi de buhnă. Și-am ris, 
am ris așă cu hohot, și-am durmit 
mai departe. Dar pe stânca sub care 
durmiam, creștea un brad înalt, înalt. 
Și el, de pe culme, vedea mai bine 
decât mine în vis. Și simt numai că 
deodată începe să tremure și din tru
pul lui păreă că a plecat o limbă de 
foc care, străbătând stânca, a venit 
pănă în inima mea. Am tresărit și 
bradul începu să mi-se vaete. îl întreb 
eu în vis și el îmi răspunde: «Dragă 
crăișor, vin oameni slabi, cari însă-s 
mai tari decât tine. De mâna acelora 
va trebui să cad eu și toată podoaba 
veche, cinstită a țerii!» Și am privit 
și nu vedeam nici oaste puternică, nici 
comande scurte de luptă nu auziam, 
nici zăngăt de arme, ci așâ ca o în
vălmășală de limbi. Erau tot cei de 
mai înainte, acum aveau însă legături 
Olari în spate, cât căpițele. Și iar am
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voie poporului pentru a promova 
libertatea și i n d e p e n d e n ț a, pre
cum șî eroismul și patriotismul 
inontenegrinilor. Terminul pentru con
vocarea scupștinei e fixat pe 6 Dec. 
v., ziua sfântului Nicolae.

Apponyi
despre programul guvernului.

Fiind dieta închisă, desbaterea asu
pra programului guvernului se face 
numai în ziare, la adunări poporale, 
la congregațiuni și alte întruniri po
litice. Duminecă a avut loc adunare 
poporală la Măcău, unde au luat parte 
șî Apponyi și Justh. Apponyi a rostit 
un mare discurs despre programul gu
vernului Fejârvâry, combătându-1 
energic.

Programul lui Fejervâry — zice 
Apponyi — este un experiment te
merar, care și-a pus ca scop sparge
rea voinței naționale. în urma acestui 
program națiunea ar trebui să renunțe 
la caracterul seu național, la validita- 
rea limbei sale în armată și la inde
pendența sa economică. Programul 
acordă voinței personale a dom
nitorului la cele mai principale 
chestiuni politice preponderanță 
necondiționată față de voința 
națională, pentrucă impune majorității 
dietei datorința să-și creeze numai un 
astfel de program, care obține a pri
ori aprobarea Coroanei. Dacă națiu
nea ar primi această teză ciudată, 
atunci și-ar da învoirea la nimicirea 
tuturor creeațiunilor din 1848, ar re
nunță la validitarea voinței sale și Ta 
independența sa. Programul guvernu
lui enunță, că dacă guvernul nu câș
tigă majoritate la alegeri, atunci criza 
constituțională devine stabilă. Aceasta 
nu înseamnă nimic altceva, decât ne
garea vieții constituționale, adecă ab
solutismul.

Guvernul promite sufragiul 
universal. Dar ce folos de dreptul 
electoral larg, dacă voința alegătorilor 
numai atunci se validitează, dacă ei 
voesc numai aceea ce li-se poruncește 
de sus? Guvernul n’are alt scop cu 
pretinsul seu sufragiu universal, decât 
să asigure supremația absolută 
a domnitorului, militarismul 
și puterea arbitrară. Programul 
nu amintește nimic despre principiile 
ce trebue să se validiteze la regularea 
dreptului electoral, nu ia nici o înda
torire că la conscrierea alegătorilor, la 
votare, la numărarea voturilox’ și la 
judecarea asupra alegerilor se va va
lidită sinceritatea, curățenia și liberta
tea, fără de cari totul e humbug.
ris și-am durmit mai departe. Când 
deodată mi-se arată zina munților că 
vine zburând. Abiă mai fâlfăiă din 
aripi de ostenită. M’a privit întâi în
duioșată, cu ochii în lacrimi, apoi s’a 
așezat lângă mine, m’a sărutat cu 
dragoste și-a început să tremure la 
sinul meu. Desnădăjduită că n’o înțe
leg, iși ia năframa din cap. Am rămas 
încremenit. Părul bogat de aur, ce-i 
ajungeă pănă la călcâie, nu mai eră. 
Luminile ochilor mei să le fi perdut 
mai bine. întreb eu — că-mi plângea 
amar la piept — «Cine ți-a tăiat po
doaba capului, dragă?» Ea se lipî 
mai tare de mine: «Niște paseri de 
pradă». Și mi-le arătă aproape: erau 
aceleași ființe de mai înainte, dar acum 
aveau ghiară în loc de unghii și se 
cățărau pe munte. într’o clipă sar în 
șea, iau sabia și pornesc în goană. 
Dar din toate ființele de mai înainte 
numai una mai vedeam: nu știu adu- 
natu-s’au toate într’asta una, ori cele
lalte s’au ascuns pe undeva. Dar pe 
asta am alungat-o, pănă ce mi-am în
cleștat mâna în barba ei, că aveă o 
barbă ca aceea. Am ridicat-o în aer, 
dar eră grozav de grea, că pe spate-i 
crescuse un butoiu mare, mare. Și-am 
dus-o eu așâ pănă la apa Tisei și-am 
înnecat-o în Tisa. Acum de aia a-și 
zice eu să mă lăsați de aici, că nu 
știu de a mai rămas vre-o viețuitoare 
de asta ? M’ași duce să dorm iară sub 
stânca aceea, să văd de mai vine voi
nicul, să aud de-mi mai spune ceva 
bradul și s’o mai întâlnesc odată pe 
zina munților. Să văd, nu i-a crescut 
părul cel de aur ?» (Fine).

- -------- ---------------------------

Iar statificarea administra
ției, cuprinsă în program, scutură 
obezile controlării parlamentare și asi
gură omnipotența puterii cen
trale, așâ că națiunea își pierde in- 
fluința sa decizivă la aducerea legilor 
și la controlarea guvernării, precum 
șî mijlocul legal de rezistență față de 
volnicii și ilegalități.

Instituțiunile din program, cari for
mal extind drepturile dar esențial des
poaie națiunea de drepturi, vor avea 
ca efect turtirea națiunei sau revo
luția, exchide însă desvoltarea paci- 
nică și sincer constituțională.

Apponyi resumează astfel: progra
mul democratic al guvernului vrea să 
frângă voința națiunei, să nimicească 
validitarea constituțională a majestății 
poporului în legislație, în stabilirea 
direcției guvernării centrale, în locul 
autonomiei locale vrea să pună dom
nia voinței absolute a domni
torului și a mijloacelor acestei voințe 
absolute; acest program democratic 
servește extinderea militaris
mului. Numai orbul nu vede, că aceste 
sunt scopurile adevărate.

După Apponyi a vorbit presidentul 
dietei Justh. El a declarat în numele 
partidului kossuthist, că e aderent 
al sufragiului universal și acest 
punct de vedere îl va șî validitâ în
dată ce partidul kossuthist câștigă ma
joritatea absolută în țeară. Ba încă 
partidul kossuthist va duce în 
șanțurile constituției cu mult 
mai mulți'alegători decât vo
tul universal al lui Kristdffy. 
Alt punct de ciocnire între kossuthiști 
și guvern e, că.«voim să v a 1 i d i t ă m 
limba maghiară în armată». 
Ce privește promisiunile guvernului, 
în aceste absolut de loc nu te poți în
crede, pentrucă nu pot fi duse în de- 
plinire, și guvernul nici nu gândește 
la realizarea lor. *

A doua zi premierul Fejervâry 
— interviewat de corespondentul zia
rului «Neue Freie Presse» — a răspuns 
la discursurile dela Măcău, că guver
nul n’are atâta timp, ca să tot răs
pundă la discursurile conducătorilor 
coaliției. Guvernul are altceva mai 
bun de făcut. în prima linie are să 
susțină pacea și ordinea în țara agi
tată în mod sistematic. A doua oară 
are să asigure mersul regulat și ne
turburat al administrației față de reni- 
tențele din unele municipii. în fine are 
să scutească interesele binelui public 
de stat și social.

Referitor la sufragiul universal a 
zis, că numai dreptul de vot universal 
va conduce în parlament veritabila 
voință a poporului. E drept, că voința 
poporului, validitată în parlament, nu 
se va gândi să alerge după fata mor
gana a vanității naționale, ci se va 
îngriji de lucrarea pacinică pentru bi
nele poporului.

Despre Justh a zis, că în calitate 
de president al dietei ar trebui să fie 
nepărtinitor față de fiecare direcție de 
partid și să nu se amestece în luptele 
politice. ________

Maghiarizarea cu ajutorai armatei.
— Programul guvernului Fejervâry. —

Pentru a vedeă clar ținta șovinistă 
a guvernului Fejervâry, dăm mai pe 
larg partea din discursul program al 
lui Fejervâry, referitoare la pretenzi- 
unile militare maghiare.

Pe terenul chestiunilor militare mi
nistrul declara, că programul său se 
mișcă între marginile legii XII din 1867, 
deoarece convingerea guvernului este, 
că scutirea și promovarea intereselor 
bine-pricepute ale Uugariei, numai pe 
această bază de drept public se poate 
asigura. Pe acest teren guvernul ține să 
rămână fidel acelei direcțiuni, prin care 
— în urma hotărîrilor prea grațioase ale 
Maj. Sale — s’au sporit atât de îmbu
curător în timpul din urmă succesele 
naționale în armată. Unul din succesele 
cele mai prețioase este instrucția ofi
țerilor, care s’a pus în direcție națio
nală pe baze largi. în institutele de că
deți s’a ordonat dejă din partea M. S., 
că cea mai mare parte a obiec
telor de învățământ să se pre-
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dea excluzi v în limba maghiară 
și limba de examinare încă să fie 
cea maghiară; apoi este în curs per
mutarea gradată a ofițerilor maghiari, 
cari nu -ervesc la trupele ungare. S’au 
sporit școalele de cădeți în patria noa
stră, în cari ș î elevii nemaghiari 
sunt obligați a depune exame- 
rnenul în limba maghiară din 
obiectele amintite; s’au înființat 1200 
stipendii în aceste institute, din cari 
în fiecare an vor eșî cu sutele ofițerii 
maghiari, încât ușor putem calculă 
când vom avea ofițeri maghiari destui, 
ca să provedem excluziv cu ei trupele 
ungare.

Maj. Sa însă a mers mai departe 
peste dorințele dietelor trecute, când a 
ordonat, că comandele militare, nu nu
mai în Ungaria, ci șî în Austria, sunt 
obligate a primi hârtii în limba 
maghiară, ba cele din Ungaria sunt 
datoare a-le rezolva și în limba 
maghiară. A lărgit încă această 
reformă cu o înoire foarte îmbucură
toare, adecă cu aceea, că șî hârtiile 
date în limba maghiară cătră coman
dele din Austria să fie rezolvate 
în această limbă, ceea-ce putem zice, 
că e un nou progres.

Am pus greutate pe executarea 
punctuală a acelei dispozițiuni, care 
făcând mare deosebire între limba de 
regiment maghiară și celelalte limbi 
de regiment, ordonă, ca naționalită
țile din Ungaria, deși limba lor 
na este maghiară, să fie cualifi- 
cate și instruite la serviciul de 
trupă în limba maghiară, dacă 
pe lângă limba lor maternă cu
nosc încât va și limba maghiară. 
Și deoarece programul nostru, după 
cum voiu arătă mai târziu, garantează 
pe lângă învățământul gratuit și î n- 
vățarea cu succes a limbei ma
ghiare în școale, din aceste dis
poziții va rezultă în timp calculabil, 
că în partea ungară a armatei limba 
de instruire și cvalificare va 
fi excluziv cea maghiară și în 
chipul acesta se va validită șl în limbă 
caracterul maghiar al armatei.

Programul conține totodată adu
cerea în armonie a emblemelor armatei 
cu situația de dregt public a țerii. Se 
va începe in curând în privința aceasta 
desbatere într’o comisiune.

Guvernul, firește, conștient de ma
rea respundere ce o are, nu se va ex
clude dela desvoltarea forței armate în 
interesul statului, în raport cu puterile 
de jertfă ale țerii. Ținem la sistemiza- 
rea serviciului activ de doi ani, insti
tuție, ce vom realiza-o cu ocaziunea 
revizuirei legei militare. în genere vom 
recunoaște de problemă a noastră exe
cutarea pe întreaga linieapro- 
gramului militar alcomisiunei 
de 9.*

Surfiurările din Slusia
Jarul dă amnestie.

Pentru liniștirea poporului revoltat 
din Rusia, Țarul a subscris un ucaz 
prin care dă amnestie condamnaților 
politici.

îndată au fost puși în libertate din 'Jr 
temnițele dela Petersburg mai toți con- 
damnații politici. Unii din aceștia au 
zăcut chiar trei ani în arest preventiv. 
23 procese politice s’au sistat.

La L o d z au fost eliberați din 
temniță 49 arestați politici.

Lupte sângeroase.
Turbur:; le în orașele mai mari 

rusești continuă cu mare cruzime și sunt 
îndreptate mai ales contra Ovreilor. La 
Riga au fost uciși Duminecă în casa 
de rugăciuni 5 oameni.

La Mosc va au fost închise toate 
oțelele și restaurantele, pentrucă întreg 
personalul s’a pus în grevă.

La Wjatka revoluționarii au ucis 
mai mulți oameni, aparținători clasei 
culte. .

La Wladikawkas revoluționari 
au ucis 4 oameni și pe 17 i-au rănit.

La Tiflis au fost uciși de revo
luționari 10 oameni și 30 au fost răniți. 
Au explodat mai multe bombe de di
namită, făcând mari stricăciuni și omo- 
rînd 2 oameni.



La Baku au explodat 15 bombe, 
omorînd 20 oameni.

La Iwanowo au fost uciși mai 
mulți Ovrei și casele și prăvăliile 
Ovreilor au fost devastate.

In alte orașe au fost uciși sume
denie de Ovrei, ear devastațiunile au 
cauzat perderi de milioane de ruble.

Orașul Solotonoș a fost distrus 
total. 500 familii au remas fără adăpost.

La Odessa au fost demolate și 
jefuite mai toate magazinele ovreești. 
Numărul Ovreilor uciși e de cel puțin 
600, al răniților de câteva mii. Spitalele 
sunt așa de pline, încât nu mai pot 
primi răniți spre îngrijire.

Ziarul «Standard» zice, că 1300 
Ovrei uciși au fost înmormântați într’o 
singură zi în cimiteriul din Odessa.

în C h i ș i n e w a fost nimicit por
tretul Țarului. Cartierul ovreesc sea
mănă cu un cimiter. Cadavre multe 
zac pe strade. între cei uciși se află 
foarte mulți copii.

La gara din Tiraspol o bandă 
a atacat trenul și a ucis mai pe toți 
călătorii.

O bandă fioroasă, constatatoare 
din măcelari, a produs groază imenză 
în toată Basarabia.

Orașul Ismail a din Basarabia e 
în flăcări. Ovreii sunt uciși și jefuiți. 
Dragonii au pușcat asupra revoluțio
narilor, omorînd 42 și rănind 114. S’a 
proclamat starea de asediu.

Toate aceste s’au întâmplat Du
minecă și Luni.

Constituție în Finlanda.
Țarul a dat 2 manifeste cătră Fin

landa, prin care acordă Finlandezilor 
parlament constituțional, sufragiu universal, li
bertate de presă, de întrunire ți asodare. Mani
festele au produs bucurie mare.

Convocare.
Despărțământul Bocșa al Reuniunei 

învățătorilor gr. or. români din dieceza 
Caransebeșului își va ținea prima adu
nare generală a anului societar curent, 
la care adunare sunteți poftiți a luă 
parte, Joi la 3/16 Novembrie a. c. 
în școala primară română din Bocșa- 
montană la orele 812 dimineața.

ORDINEA DE ZI:
1. O oră de instrucție model din 

limba română (propozițiune și părțile 
ei etc.) ținută de învățătorul Ioachim 
Peri an cu elevii sei din cl. a III—IV.

2. După dimiterea elevilor: discuție 
asupra prelegerii.

3. Dispozițiuni potrivite circuiaruiui 
comitetului central al Reuniunei (stabi
lirea listei membrilor etc.).

4. Solvirea taxelor curente și re
stante.

5. înscrierea de membri noui.
6. Propuneri și interpelări.
7. Designarea localității pentru în

trunirea viitoare.
8. Restaurarea biroului despărță

mântului.
9. încheierea adunării.
Colnic, în 6 19 Octombrie 1905.

St. Albu Soframe Arărlțci
p preș. deep. not. desp.

Informatiuni. s
t Paul Tempea paroh, vicar protopo- 

pesc și asesor conzist., după un morb 
împreunat cu grele suferințe a încetat 
din viață în noaptea de 6 Novembrie 
la Toracul-mare în etate de 62 de ani 
și în anul al 37-lea al preoției sale. 
Rămășițele pământești ale scumpului 
defunct au fost așezate în 7 Nov. n. 
spre vecinică odihnă în cimiteriul din 
Toracul-mare. Pe fericitul defunct îl 
deplâng: Atanasia Tempea, născută 
Suciu ca soție, Silviu Suciu, secretar 
ministerial ca cumnat, Iosif Tempea, 
paroh și profesor în Lugoj, văd. Eva 
Vopescu, văd. Ecaterina Conda, văd. 
Ana Marcoviciu, Iuliana Bontilă, ca 
frate și surori, Mariu Tempea, Silvius 
Suciu, Aurel Suciu, loan Suciu, ca 
nepoți. Fie-i țerina ușoară și memoria 
binecuvântată.

„Neue Freie Presse“ despre conferența 
publică din Lugoj. Marele ziar liberal din 
Viena «Neue Freie Presse» a primit și 

publicat sub titlul «O manifestație 
românească» următoarea telegramă 
din Lugoj cu datul 5 Novembrie : «în 
prezența mai multor deputați Români 
a avut loc azi o adunare poporală, la 
care au luat parte mai multe mii de 
Români din comitat. S’a primit una
nim o rezoluțiune, care pretinde 
retragerea tuturor ordinațiunilor, cari 
împedecă, ca limba română să ajungă 
la validitare, și în care se pretinde mai 
departe introducerea sufragiului uni
versal fără restricțiune».

Dl Nicolae lorga. cunoscutul savant 
și profesor la universitatea din Bucu
rești. a sosit la Arad, unde a vizitat 
instituțiunile culturale române. Ear eri 
Miercuri a venit la Lugoj, unde a pe
trecut până azi la ameaz.

Dl Nicolae Docan, numismat român, 
a petrecut zilele trecute 2 săptămâni 
la Budapesta, studiind în «muzeul na
țional» de acolo toate piesele (bani 
vechi) ®e se refer la trecutul Moldovei 
și Munteniei. în muzeul național din 
Budapesta se află o colecție numis
matică, perfect aranjată și studiată, 
privitoare la istoria principatelor ro
mâne. Dl Docan va scoate o carte 
«Corpus Xummorum Romaniae.»

Dl loan Vasiu. econom în Satu-mic, 
lângă Lugoj, oratorul dela adunarea 
de Duminecă, ne roagă să nu trecem 
cu vederea, că d-sa a fost școlarul d-lui 
învățător Danil Popov ici, care a 
fost mai mult timp în Satu-mic și de 
aici mutându-se ca învățător în comuna 
Jidovini și terminăndu-și anii de ser
viciu e învățător in penziune și de 
prezent de un timp scurt locuește în 
Lugoj. Satisfacem cererea d-lui Vasiu, 
publicând aceste.

Alegeri pentru congregație. La Ciăna- 
dul sârbesc și Toracul-mare Românii 
au repurtat învingere strălucită la 
alegerea membrilor pentru congregația 
comitatensă. Aleși au fost la Ciănadul- 
sârbesc Dr. Nestor Oprea n advocat, 
T. Oprean și germanul Jung, 
la Toracul-mare a fost ales preotul 
Vichentie Petrovici.

Concertul Willy Weston, care a avut 
loc Luni seara în sala teatrului a avut 
succes desăvârșit. Sala, deși nu tixită, 
dar bine cercetată de public iubitor 
de artă. Dl Weston este perfect în 
tehnica pianului, interpretând cu pro
fundă pricepere grelele piese din com
pozițiile lui Wagner. Ici-colea părea 
că ai înaintea ta o întreagă orhestră 
și nu un simplu pian. Admirația pu
blicului s’a manifestat în furtunoase 
aplauze. Ca variație a programului 
bogat ne-a oferit doamna F o d o r, o 
aitistă de forță, cântări acompaniate 
la pian de dl prof. Schwach, dove
dind pe lângă o voce clară, extinsă și 
puternică, o deosebită vervă dramatică. 
Succesul serii a fost deplin. Mai rar 
ni-se oferă in orașul nostru prestațiuni 
artistice de valoare așă deosebită. Și 
ne pare bine, că publicul nostru cu 
cultură muzicală nu a arătat de astă- 
dată nepăsarea sa, ca în timpul ultim 
de atâtea ori.

<Panciovana:. La Panciova, în acest 
centru expus al românismului, s’a în
ființat de curând un institut român de 
credit și economii, sub firma «Pancio- 
vana», a cărei importanță e mare în 
acel loc. Capitalul social e de 50,000 
coroane. Statutele sunt deja aprobate 
și firma e împrotocolată. Institutul își 
va începe activitatea în cel mai scurt 
timp posibil.

«Păstorul sufletesc». Conferința pre
oțească a preoților români gr. cat. din 
ținutul Șimleul - Silvaniei, a hotărît 
edarea unei foi periodice de predici. 
Episcopul diecezan, Dr. loan Szabd 
dela Gherla, și-a dat aprobarea. Foaia 
va purta titlul «PăstoraZ sufletesc» și va 
apare odată pe lună în Șimleul- 
Silvaniei la tipografia românească 
«Victoria». Menirea ei este «a ajutoră 
preoțimea în împlinirea oficiului de 
doctor sufletesc al credincioșilor». Mă
rimea unui număr va fi 4 coaie tipar, 
format 8°. Colaboratori vor fi dintre 
bărbații cei mai de frunte ai bisericei 
române gr. cat. Abonamentul va fi de 
10 coroane anual. Numărul prim va 
apare la 1 Ianuarie 1906 st. n. Prenu- 
merațiunile sunt a se trimite pănă la 
20 Novembrie a. c. st. n. la dl Alimpiu 
Coste, preot gr. cat. în Somlyo-Csehi 
u. p. Szilăgy-Somlyd.

Transferare. Dl Alexandru Micu, 
originar din Lugoj, sublocotenent la 
regimentul 64 de infanterie din Bosnia, 
a fdst transferat la institutul geografic 
militar din Viena.

Rezistența pasivă în Caraș-Severin. Din 
Visag ni-se scrie cu datul de 4 Nov. 
a. c., că reprezentanța comunală a de
cis a transportă, ca șl pănă acum, dă
rile plătite de bunăvoie la oficiul reg. 
de dare, ca la cel mai sigur loc. Ade
renții concluzului congregațional au 
anunțat apel contra acestei hotărîri. 
Tot în senzul acesta au decis șî repre
zentanțele comunale din Jidovin și Orșova. 
Din Hezereș (lângă Lugoj) ni-se co
munică, că reprezentanța comunală a 
decis cu majoritate de un vot, a nu 
transporta dările plătite de bună 
voie la oficiul reg. de dare, ei a-i de
pune la o bancă. Atragem de nou 
atenția fruntașilor noștri dela sate să 
nu se lase seduși de frazeologia ofi
cială (care se schimbă după cum bate 
vântul) ci să lumineze pe oameni, că 
nu este permis a opri pe cetățeni de 
a-și împlini de bună voie datorințele 
cetățenești și că nu este permis a de
pune banii incurși în dare la bănci, 
căci în virtutea legii locul lor de desti- 
națiune este oficiul reg. de dare.

B bliolecă veche românească în Arabia. 
Dl T. T. B u r a d a a descoperit la 
mănăstirea sf. Sava (Arabia) într’un 
pustiu in apropiere de Marea-Moartă, 
o mare bibliotecă românească. Bibli
oteca e așezată într’un turn așă de 
înalt, încât trebue să urci 382 scări 
pănă ajungi la ea, și conține foarte 
multe cărți românești de prin anul 
1600 și alte timpuri mai vechi. Despre 
biblioteca aceasta nu s’a știut nimic 
pănă acum.

Serate de-ale meseriașilor români. Joi 
în 26 Octombrie n. Reuniunea sodalilor 
români din Sibiiu și-a ținut a 10-a șe
dință literară, la care a luat parte 110 
oaspeți. Presidentul Tordășianu, în 
discursul de deschidere, a făcut impor
tante comunicări din viața meseriașilor 
din Lugoj, constituiți șl ei în Reuniune, 
dar statutele acestei reuniuni încă nu-s 
aprobate de ministru. Reuniunea mese
riașilor rom. Lugojeni are 119 membri 
din 311 măestri și 136 sodali români, 
câți se găsesc în Lugoj. Scopul Reuniu
nei e cultivarea membrilor prin întruniri, 
lectură și prelegeri potrivite. Un mare 
rău de care sufere meseriașii români 
din Lugoj e luxul și din cauza acestui 
rău meseriașii români din Lugoj nu 
pot da înainte. Dl Tordășianu a făcut 
șî alte comunicări instructive din viața 
meseriașilor români Lugojeni. Partea 
literară a seratei a fost bogată și aleasă. 
La fine s’au sortat între cei prezenți 12 
cărticele folositoare și 2 exemplare din 
«Micul calendar» al dlui Apolzanu.

Universitatea din Viena închisă. In 
zilele din urmă s’au întâmplat la uni
versitatea din Viena bătăi strașnice în
tre studenții germani și slavi. Foarte 
mulți au fost răniți. Pentru ca turbu- 
rările să nu se mai repeteze, senatul 
universității a decis să închidă univer
sitatea pe mai mult timp și să oprească 
prelegerile. Totodată a fost închisă șî 
masa studenților. 6 studenți germani 
au fost eliminați dela toate universită
țile din Austria.

Un bulgăr de aur. în băile de aur 
dela Brad s’a aflat la 30 Octombrie 
un bulgăr de aur de 37% kilograme. 
Tot aici s’a aflat înainte cu câțiva ani 
un bulgăr de aur cam tot așă de mare.

Sărăcim tot mai tare. Perirea plu
garilor în țeara noastră e din an în 
an, din lună în lună tot mai mare. în 
Septembrie anul prezent au fost vân
dute la licitație 264 moșii de-ale țăra
nilor. Spesele ivite (advocați, judecători, 
executori etc.) din prilejul acestor multe 
licitațiuni silnice fac 84.145 cor. Dela 
1 Ianuarie pănă la 1 Octombrie a. c. 
s’au vândut la licitație 3181 moșii ță
rănești, cu 916 mai multe decât în 
acelaș timp al anului trecut. Nu-i deci 
mirare, că poporul, mai ales plugarii, 
sărăcesc tot mai tare și măresc numărul 
proletarilor ori iau lumea în cap.

Confesiunea baptistă recunoscută în 
Ungaria. Ministrul ungar de culte și 
instrucțiune publică a dat o ordina- 
țiune, prin care primește confesiunea 
baptistă în șirul confesiunilor recunos
cute prin lege. Baptiști sunt în Ungaria 

numai de acum 60 ani. Acum numărul 
lor e mare la noi și locuesc mai ales 
în Budapesta și împrejurime, apoi în 
comitatele Bihor, Țips, Liptd și Pojon, 
în număr mai mic în Bacica și Ardeal. 
Limba oficială a comunităților religi
oase baptiste e maghiară.

Turburări sângeroase în Praga. De- 
monstrațiunile pentru sufragiul uni
versal iau în Austria caracter tot mai 
acut. La Praga au degenerat Duminecă 
aceste demonstrațiuni în turburări 
grave contra Germanilor. Mulți studenți 
germani au fost bătuți strașnic cu ba
stoane. Poliția a intervenit cu arma. 
Demonstranții au atacat însă șî poliția 
cu bastoane și petri. Un excedent a 
slobozit chiar șî un foc de revolver. 
Atunci polițiștii au scos șî ei revolve
rele și au pușcat. Peste tot au fost 
răniți cam 100 oameni. Dintre polițiști 
au fost răniți greu 4 ofițeri și 6 var- 
diști. Dintre demonstranți au fost răniți 
de 10 ori mai mulți. Un tinăr de 23 ani 
a fost rănit așâ de greu, încât peste 
noapte a murit în spital. Au fost are
stați 128 oameni, mai ales tineri de 
14—18 ani. La ei s’au aflat petri, pum
nale și revolvere. O parte din ei vor 
fi dați în judecată. Demonstrațiunile 
au fost atât de periculoase, încât toată 
gendarmeria și toată armata din Praga 
a fost consignată, ba au fost chemate 
la Praga șî 2 regimente din Josefstadt. 
Demonstrații pentru sufragiul universal 
au avut loc în acea zi șî în St. Polten, 
Graz, Klagenfurt, Karlsbad, Teplitz, 
Pilsen, Briinn, Ostrau (Moravia), Lem
berg, Cracovia, Triest etc.

BIBLIOGRAFIE.
Un nou volum de poezii. Dl Victor 

Bontescu a publicat un volum de poezii 
întitulat: «Ego . . .» Volumul a apărut în 
Orăștie, „Tipografia nouă“. Prețul 1 cor. 
50 bani + 10 bani porto. Se poate co
manda la „Tipografia nouău, Szâszvâros 
(Orăștie).

VARIETĂȚI.
J

932 sărutări într’o zi. Cam pela 
începutul anului un june francez cu 
numele Baudent s’a însurat. Dar dejâ 
după 14 zile nevasta lui l-a părăsit și 
s’a dus acasă la părinți. Ea spune, că 
soțul ei o omoară cu dragostea și că 
el i-a dat într’o singură zi 932 sărutări. 
Tinera nevastă a pornit apoi proces de 
despărțire contra soțului seu prea în
drăgostit. în supărarea lui soțul a pân
dit pe soția sa și a tras asupra ei un 
foc de revolver voind s’o omoare. Din 
fericire glonțul n’a nimerit, dar băr
batul amărît a fost dat în judecată. 
Curtea cu jurați l-a achitat. într’aceea 
șî nevasta lui s’a îmbunat și și-a re
tras procesul de despărțire.
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Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc .... 85 1'4 —

Săcară prima calitate 80 13 —
» de mijloc . 75 — —

Orz prima calitate . 80 12 60
» de mijloc ..... 75 11 80

Ovăs prima calitate 45 13 —
» de mijloc .... 40 12 —

Cucuruz prima calitate . 85 13 60
» de mijloc .... 85 12 80
» nou................................ 10 — —

Făină 0.............................................. 85 28 —
» prima ..... 85 27 —
» II ..... 85 _ —
» brună IV . 85 26 —

Orez................................................ 1- 40 —
Gris................................................ 80 32 —
Arpăcaș 70 15 60
Măzăre........................................ 90 48 —
Linte ................................................ 85 72 —
Fasole ...... 80 36 —
Mălaiu mărunt .... 70 40 —
Cartofi ... . . — 8 —
Fân prima calitate .... — 6 —

» de mijloc .... — 5 —
Paie................................................. — 1 —
Stejar......................................... — 6 —
Cărbuni de peatră .... — 5 40

» de Petroșeni . — 4 40
Oloiu de rapiță .... — — 80
Lumini de stearină — 6 80

» topite................................ — 1 68
Săpun ......................................... — — 80
Carne de vită I. calitate — 1 44

» » » II. * . . . — 1 2T
Unsoare de porc .... — 1 60
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți................................ — — 24
Zăhar ........................................ — 92 —
Vin................................................ — — 80
Spirt I................................................ — — 30
. II............................................ — 1 50
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Dela primăria orașului Lugoj.

Publicațiune.
Nr. 9152 
ad. 1905.

Pentru ținerea în stare bună a 
fântânelor cu pumpe precum și a 
pumpelor așă numite «Diaphragma» 
cari sunt proprietatea ^orașului, se 
excrie licitațiune minue'ndă.

Toți acei industrieși, cari se 
ocupă cu astfel de industrie, sunt 
poftiți ca ofertele lor să le sub- 
ștearnă pană la 14 Novembrie st. 
n. a. c. 11 oare a. m. primăriei oră
șenești cu atât mai vârtos, fiindcă 
ofertele mai târziu intrate nu se 
vor luă în considerare.

Condițiunile se pot vedeâ sub 
durata oarelor oficioase în biroul 
expediției orășenești.

Lugoj, 28 Octombre 1905.

Mzrsovszky,
primar,

P. P. 37 (3 -2).

g
g Wlo6ile și mașini de cusut |

Mare depozit de tot soiul
î? Mobile tapetate, de fler și lemn, 8

Sternlicht Mano, Lugos
g

g 
gg

. . ,In Ungaria de sud cel mai mare și mai complet 
depozit de fabrică pentru

„Panciovana“
institut de economii și credit în 

Pandora.

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

comptabil la nou înființatul institut 
de economii și credit «Panciovana» 
ca societate pe acții cu sediul în 
orașul Panciova să exscrie concurs 
pe lângă următoarele condiții:

Salar anual 1200 coroane, plă- 
tibil anticipative și în rate lunare 
de 100 coroane.

• 2. Tantiemele statutare.
Refiectanții au să dovedească:
1. Că au absolvat cu succes 

vre-o școală comercială din patrie.
2. Că sunt în stare să poarte 

corect și independent comptabili- 
tatea recerută.

3. Că posed în vorbire și scriere 
limba română, maghiară și germână. 
Cei-ce cunosc și limba sârbească 
vor fi preferiți.

4. Aplicațiile de pană aci.
Definitivarea va urmă numai 

după un serviciu corespunzător de 
un an.

Alesul are să-și ocupe postul 
la terminul ce-1 va statori direc
țiunea cu ocaziunea alegerii.

Recursele, adjustate cu docu
mentele necesare, sunt a se înaintâ 
direcțiunei institutului în Panciova 
până inclnsive la

IO|23 Novembrie a. c.

Panciova, la 10/23 Octombre 1905.
Direcțiunea. 

209 (3—2)

Numeri singuratici din ziarul 

„DRAPELUL” se află de vân

zare în librăriile Adolf Auspitz 
și CoIoman Nemes.

i
g g

15987 905. tlkv. szâm.

Arveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. târvenyszek mint tlkvi 

hatosâg kozhirre teszi, hogy a „Poporul14 
takarek es hitelintezet vegrehajtatonak 
Zsebereân Miklds es tsai vegrehajtâst szen- 
vedbk elleni 180 kor. toke ennek 1903. evi 
julius 30-âtdl jâro 6°/0 kamatai, 140 kor. 
80 fill, per es vegrehajtâsi mâr megâlla
pitott valamint a meg felmeriilendo koltsegek 
behajtâsa vegett, tovâbbâ 400 kor. toke s 
jâr. ugy Klein Samuel 42 kor. toke s jâr. 
Majrovitz Frida 71 kor. toke s jâr. az Eco
nomia takarek es elolegezesi szovetkezet 
2000 kor. toke s jâr. Dr. Major Jânos 90 
kor. 50 fill, toke s jâr. Vancsa Illes 250 
kor. toke s jâr. Nemeth Ida 286 kor. 86 
kor. es 87 kor. toke s jâr. Pop Roma 1200 
kor. toke s jâr. a Lugosâna takarek es hi
telintezet 136 kor. toke s jâr. Nikoreszku 
Jânos 60 kor. toke s jâr. Holczner Adolf 
fia czeg 300 toke s jâr. Nyagoe Demeter 
40 kor. 126 kor. ugy 154 kor. 70 fill, toke 
s jâr. Iguea Todora 284 kor.toke s jâr. tovâbbâ 
az 577 s tjkvi ingatlan kivetelevel a tobbi 
ingaflan. kiteijeszkedoleg a Krassoi taka- 
rekpenztar 803 kor. toke s jâr. es csak a 
532. sz. tjkvi ingatlant terheloleg a Popo
rul takarek t hitelintezet 400 kor. toke s 
jâruiekaibol âlld kovetelesenek is vegrehaj
tâsi uton valo behajtâsa vegett Szucsu 
ferj. Mihajleszku Meda Mihajleszku Denes 
(Dioniszie) es ifj. Zsebereân Miklos vegre
hajtâst szenvedoknek a lugosi kir. tbrveny- 
szek mint tlkvi hatosâga teriiletehez tartozo 
Szilha kozsegi 577. sz. tjkvben A. I. 1—3 
a szilhai 366. sz. tjkvben A. I. 2 sor. a 
szilhai 405. sz. tj6vben A. I. 1 sor. a szil
hai 448 sz. tjkvben A. I. 1 — 2. sor. a 
szilhai 449 sz. tjkvben A 1.1 sor. es a szilhai 
332 sz. tjkvben A. I. 1—3 sorszâm a. fel
vett ingatlanaikat egeszben es kiilon 695 
kor. illetve 162 kor. illetve893 kor. illetve 
290 kor. illetve 153 kor. es illetve 301 kor. 
kikiâltâsi ârban âs pedig a sziihai 577 sz. 
tjkvben C. 1. a. Zsebereân Ikonia javâra 
bekebelezett elethossziglani haszonelvezeti 
szolgalmi jog fentartâsâval az egyidejtileg 
kibocsâjtott ârveresi feltetelek ertelmeben 
oszszesen 2494 kor. kikiâltâsi ârban az

1905. evi decz. ho 3O.-ân deli 12 drakor
Szilha kozseghâzânâl înegtartando nyil- 
vânos ârveresen a legtobbet igeronek sztik- 
seg eseten a kikiâltâsi âron aiul is el 
fogja adatni.

Ărverelni kivânok tartoznak bânatpenziil 
az ingadanok kikiâltâsi arânak 20% kesz- 
penzben vagy ovadâkkepes ertek papirbau 
a kikuldott kezehez letenni, vagy annak eld- 
zetes biroi letetbe helyezeset tanusito sza- 
bâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Vevo koteles a vetelâr ‘4 reszet az âr
veres jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tott 30 nap alatt, a mâsodik '4 reszet 
ugyanazon naptol szâmitott 60 nap alatt, 
a harmadik % reszet ugyancsak az ârveres 
jogerdre emelkedese napjâtol szâmitott 90 
nap allait, es az ârveres napjâtol jâro 5°/0 
kamataival szabâlyszerii leteti kerveny me- 
leit a lugosi m. kir. âllampenztâr mint bird 
iletetpenztârba befizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi foitetelek a 
hivatalos orâk alatt a tlkvi hatosâgnâl 
ugyszinten Szilha kozseghâzânâl vagy a 
biroi kikiildottnel megtekinthetok.

Lugoson, 1905. evi szep. ho 23-ân.
Csixmâs

Nr. 210 (1 — 1) kir. tvszeki bird.

Atelier propriu de masar si tapetier.
---------------------- Trusou complet. ----------------------

Arangeamente de birouri, vile și oteluri. Cărucioare de 
copii, tablouri, oglinzi, covoare de salon și cursore, 

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

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

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

Plățile în rate convenabile. "WH

Atelier propriutin! u n !i___
’^E^^’pentru reparaturi de mașini de cusut și scris.’^^g ’̂ 

| Serviciul cel mai culant si solid. | 
Nr. 182 (26-5)

e

17756|905. tkvi szâm.

Arveresi hirdetmeny.
{

A lugosi kir. torvenyszek mint telek- j 
konyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy a ■ 
„Lugoșana* takarek es hitelintezet vegre- j 
hajtatonak Krassovân Traila szilhai lakos 
vegrehajtâst szenvedd elleni 1190 kor. toke, 
ennek 1901. evi aug. ho 13.-toi jâro 6%' 
kamatai, 197 kor. 20 fill, per es vegrehajtâsi 
mâr megallapitott valamint a meg felmerti- 
lendo koltsegek behajtâsa vegett, tovâbbâ 
Holczner Gyula 200 kor. es 210 kor. ugy 
53 kor. 90 fill, toke s jar. Dr. Haus Jozsef 
182 kor. 13 fill, toke s jar. Holczner Adolf 
fiai 500 kor. toke s jar. Krassovân ferj.; 
Jonescu Erzsebet 199 kor. 30 fill, ugy 164 
kor. 50 fill, koltseg es jâr. Dr. Jurca 
Cornel 110 kor. toke s jâr. Popovics Tra- 
jânne 40 kor. toke s jâr. ugy a „Poporul* 
takarek es hitelintezet 375 kor. toke s 
jârulekaibol âlld kbvetelesenek is vegrehaj
tâsi uton valo behajtâsa vegett Popovits 
Trajânne szorgalmazâsâra Krassovân Tra- 
illa vegrehajtâst szenvedonek a lugosi kir. 
torvenyszek mint telekkvi hatosâg terii- 
letehez tartozo Szilha kozsegi 203 szâmu 
tjkvben A. I. 1—6. sorsz. alatt felvett 
ingatlanbol a B. 4 es 13 szcrint ot illeto 
fele hânyadât ozv. Krassovân Julia javâra 
C. 1. alatt bekebelezett ozvegyi jog fen- 
tartâsâval, az egyidejtileg kibocsâjtott 
ârveresi feltetelek ertelmeben osszesen 2332 
kor. kikiâltâsi ârban az

1906. evi jan. ho 9.-en deli 12 drakor

Szilha kozseghâzânâl megtartando nyilvâ- 
nos ârveresen a legtobbet îgeronek szăkseg 
eseten a kikiâltâsi âron aiul is eifogja adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bânat-' 
penziil az iugatlanok kikiâltâsi arânak 20® 0 
keszpeuzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikuldott kezehez letenni, avagy a^ 
annak elozetes biroi letetbe helyezeset ta- . 
nusito szabâlysz. elismervenyt âtszolgâltatni.' 

Vevo koteles a vetelâr ‘4 reszet az' 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol szâ- j 
mitando 30 nap alatt, a mâsodik */» reszet; 
ugyanazon naptol szâmitando 60 nap alatt, j 
a harmadik *4 reszet ugyancsak az ârve- ’ 
res jogerore emelkedese napjâtol szâmitando ’ 
90 nap alatt es az ârveres napjâtol jârb [ 
5°/0 kamataival szabâlyszeru leteti kerveny 
mellett a lugosi kir. âllampenztâr mint bi
roi letetpenztârba befizetni.

A bânatpenz az utolso reszletbe fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott ârveresi felteteleket a 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hatosâg- 
nâl, ugyszinten Szilha kozseghâzânâl vagy 
a biroi kikiildottnel megtekinthetbk.

Jeleu kârelem koltsegeit vegrehajtâst 
szenvedo terhere 5 kor. âliapitja meg.

Lugoson, 1905. evi okt. ho 27-en.
Bagyik

Nr. 211 (1 — 1) kir. tszeki biro.
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Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat 

rfț, de autoritățile publice 

§9 ^9 se poate căpătă 3^ 

în cantități mici și mari 

la ferăria

-A_xxtoxa. Ha/berelxm 

Xr. 10 (x-81)

rzrrzz: Lugojul-român 

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

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

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

tuos și conștiențios din nou aminte on. 
public pravul de stins a! lui 
Bauer, înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc coutra incendiilor bâutuitoare.

Pi^n în vânzare
mii viță americană al
toită cu viță europeană

ONPOSITIUNIISICALE
------ se află de vânzare la ---- ----------- 
REDACȚIA ,,DRAPELUL“ 

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 50 bani. 
Frunză verde mărgărit, p. voce și pian 50 » 
Basme lășene, vals p. pian . . 1 cor. 50 » 
Uvertură la „Crai nou“, p. pian 1 » 50 »
Baladă, pentru violon și pian 1 » 25 »
0 roză vestejită, p. voce și pian 1 » —

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

Comandele sunt a se face direct la
Redacția „Drapelul” — Lugoj.

Tipografia Carol Traunfellner, — Dugoj.

î

cu rădăcină prima clasă, precum:
Mușcateler negru

„ alb
„ roșu

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

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

L&mpău, furmint, risling, mezes. erdei. 
rujiță, dincă și ezerio, acestea cu 80 fL ma; 
de oltoi.

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

Red. (x—-10)

Kovacevici George
notar comunal în 

(corn. Arad) Menes.


