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Cu 1 Novembrie 1905 st. v. 
s’a deschis nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat in capul foii.

Lugoj, 1/14 Novembrie 1905.

De vre-o câteva săptămâni asi
stăm la uti spectacol unic în feliul 
sen. Membri ai dirigenței partidelor 
coalizate, în frunte cu Apponyi 
și Polbnyi, agită pentru restabi
lirea libertăților cetățenești în Cro
ația și Slavonja, pentru limba de 
comandă croată în partea cro
ată a armatei comune și pentru 
desfacerea Dalmației din legătura 
regatelor și țerilor reprezentate în 
camera imperială vieneză și împre
unarea cu regatele croate-slavone, 
aparținătoare coroanei Sfântului 
Stefan.

S’a schimbat lumea! Imperia
liștii maghiari, cari visează o mare 
Ungarie dela Tatra pănă la Marea 
Adriatică și Neagră, întră în servi
ciul ideei Mar ei Croații, care pănă 
acum serviâ de momâe tocmai contra 
șovinismului, și promit, alăturea cu 
limba de comandă maghiară în 
părțile ungurene ale armatei co
mune, limba de comandă croată în 
părțile croate ale armatei comune.

Va să zică nu mai este vorba 
de împărțirea armatei în două părți, 
ci în trei, adecă pardon, în cinci, 
șase și Dumnezeu mai știe în câte 
părți, căci cel puțin atât drept le 
revine Cehilor la limba de comandă 
cehă și Polonilor la limba de co
mandă polonă, ca Croaților la bmba 
de comandă croată. Și dacă odată «e 
pornește acest proces de diferen
țiale al armatei după limbi de co
mandă, de ce să nu se introducă 
d. e. în Bucovina limba de comandăFOITA „DRAPELUL!!!
Fragment de comedie.

— Schiță —

De Oskar Blumenthal.

Traducere pentru «Drapelul».

Venind zilele trecute dela o plim
bare acasă, găsesc următorul bilet :

«Henric Horst își ia rămas bun 
înainte de a plecă pentru mai mulți 
ani la Egipet. Adio !»

O plecare așa repentină... Și pen
tru mai mulți ani ?... Par’că o ia la 
fugă ! îndată am plecat la locuința 
prietinului meu, care mă surprinsese 
deja de multe ori cu hotărîrile sale 
paradoxe și l-am găsit între lăzi și 
geamantane. Părea, că vrea să-și di
zolve toată gospodăria.

— «Și într’adevăr e serios?», îl 
întrebai.

— «Foarte serios!»
— «Aceasta nu e o călătorie, ci o 

fugă!»
— «O fugă... da !> 

româ ă la armata comună și când 
odată vor avea cele 250 mii Ro
mâni din Bucovina limba de co
mandă română în armată, cine 
va mai împiedecă ca și cele 3 mi
lioane Români din Ungaria să re
clame aceleași concesiuni

Dacă a voit deci să ducă lea- 
derii coaliționiști la absurd postu
latul limbei de comandă, apoi le-a 
succes pe deplin. Ce ne pune Ap
ponyi și Polonyi în vedere e curat 
turnul Babilonului.

Cel mai mare obstacol în calea 
procesului de disoluțiune al Monar
hiei este fără îndoială armata co
mună, despre car® se și zice că 
este verte bra Monarhiei. Dacă 
se sparge odată aceasta, cine va 
mai putea pune stavilă procesului 
de disoluție?!

Dacă n’am vedea zi de zi cum 
și-au eșit din sărite șefii coaliției, 
am fi seduși a crede că aceștia 
anume fac toate aceste pentru a 
în țar că pe șoviniștii ma
ghiari odată pentru totdea
una de postulatul limbei de 
comand ă.

E curat ridicol a vedeâ pe Ap
ponyi scriind articoli pentru foi 
opoziționale croate, în cari face 
sistemul maghiar de guvernament 
de pănă acum vinovat pentru în
cercările insipide de a maghiariza 
pe Croați, și asigurând pe Croați, 
că națiunea maghiară tocmai așâ 
apără sfințenia drepturilor limbei 
croate în regatele asociate (Croația 
și Slavonia) cum luptă pentru drep
turile imprescriptibile ale limbei 
maghiare în Ungaria proprie.

Par’câ nu tocmai în ochii lui 
Apponyi nu au fost guvernele 
de pănă acum destul de șoviniste 
și exclusiviste față de națio ahtăți 
și față de Croați. Să ne aducem 
aminte numai de acum vre-o câți-va

— «Din calea unei nenorociri, ce 
te amenință?»

— «Din contra! Din calea unei 
fericiri, care își deschide brațele 
spre mine !»

Dând din cap ani zis:
— «La dreptul vorbind eu mă aș

teptam în locul plecării tale cu totul 
la altă știre. Nu vei consideră de lu
cru indiscret, dacă îți spun, că noi 
toți eram de o părere asupra vizitelor 
tale stabile din timpul ultim în casa 
bătrânului artist de concerte Fiebinger. 
Fiica lui, tinera violinistă, e frumoasă 
și amabilă... Și ți-am fi dorit cu toții 
să te refugiezi din viața tristă și soli
tară a văduviei tale fără vlagă în o 
nouă căsătorie. Să-ți spun drept, zi 
de zi așteptam anunțul logodnei».

— «Și l-ați fi șl primit fără îndo
ială mai înainte sau mai târziu, dacă...»

El făcu o pauzâ și lăsă gânditor 
să lunece printre degete un număr de 
coli de corectură, ce zăceau pe masa 
lui.

«Dacă?...», întrebai eu, curios să 
știu sfârșitul propozițiunei întrerupte.

— «Dacă nu mi-ar fi trimis îna
inte de aceasta cu vre-o câteva zile 
pe neașteptate editorul meu colile ace
ste de corectură pentru a 25-a ediție a 
colecției mele de cântece». 

ani când cu limba și emblema cro
ată pe paspoartele croate, sau când 
cu tulburările diu Croația din cauza 
forțării limbei maghiare la căile 
rerate de stat din Croația și Sla
vonia.

Comicul își ajunge culmea când 
Poldnyi se plânge în coloanele 
liiperșovinistului «Magyarorszâg», 
organ creeat de Nicola e Bartha, 
că în Croația sunt la gări inscrip
țiile maghiare cu litere mari, ear 
cele croate cu «litere mici, supă- 
răcioase pentru ochi» (Nr-ul 
din 12 Nov., articol de fond), când 
se plânge în același numai-, că în 
Croația nu există .. libertate de 
presă, drept de întrunire, alegere 
liberă, când se plânge, că majori
tatea națiunei croate este lipsită 
de dreptul la vot și că pe puținii 
alegători i-au mânat cu «toate ar
mele corupției» în partidul guver
namental și că guvernanții de pănă 
acum au ațițat cu «împunsături 
mici de ac» în mod artificial popo
rul la... ură contra Maghiarilor.

Și exclamă dl Polonyi, însufle
țit de drepturile națiunei croate,că: 
nici porțile iadului nu pot să 
t r i u m f e z e asupra voinței h o- 
tărîte și înțelegerii frățești 
a popoarelor!^

Câtă ipocrizie!
D’apoi, stimați coaliționiști. na

ționalitățile din Ungaria, cari —deși 
nu sunt îngrădite cu drept public 
propriu ca Croații — dar sunt 
popoare tot atât de conștiente 
și cu drept la viață ca și Croații, 
au libertate de presă, de ÎDtrunire 
§i de vot? Oare ou toate legislațiile 
își bat capul eum să lipsească po
poarele aceste de posibilitatea a-și 
afirmă voința cetățenească în dietă 
și are uu tot eu «mici împunsă- 
turi de ac» se cultivă din partea 
stăpânirii ura artificială contra Ma-

Priviam la ei mirat și el continuă 
arătând la colile de tipar:

— «Tu Ie cunoști conținutul!»
«Și tu prea bine știi cât de mult 

admir eu aceste «Cântece cătrăo 
moartă»: Rar a fost așâ binemeritat 
un succes literar. Dela Frideric Riickert 
încoace nimeni n’a dat glas așâ intim 
durerii de soț. Unele din versuri așâ 
mi s’au întipărit in memorie, ca o me
lodie sonoră, de care nu mai scapi...»

«Destul, destul», întrerupse el. 
«Nu despre valoarea și forma acestor 
poezii vreau să vorbesc. Adu-ți numai 
aminte cum s’au născut... Tu, numai 
tu singur, care ai stat atunci lângă 
mine, știi cum mi-a frânt atunci moar
tea soției mele întreaga viață. Nici 
odată n’am să uit prima dimineață a 
singurătății mele. înfiorătoarea singu
rătate în jurul meu! ’Mi eră cu nepu
tință șa privesc la oameni în față. Nici 
pe tine nu te mai puteam suferi lângă 
mine. Ori ce vorbă mai tare mă dureâ. 
Mi-se părea un sacrilegiu. Frământat 
de durerea mea nemărginită, m’am 
înfundat în singurătatea mea și m’am 
refugiat într’un orășel austriac, în care 
n’am fost pănă atunci nici odată și 
unde nimeni nu mă cunoșteâ. Voiam 
să trăesc între oameni, de cari n’am 
să mă genez că mai trăesc... O iarnă 
grea și timpurie a închis orășelul cu 

ghiarilor, și oare nu cu «toate ar
mele corupției» se scot deputați 
guvernamentali în cercurile națio
nalităților nemaghiare ??...

Nu știu câte semne de întrebare 
să pun după aceste întrebări !

Să-l vedem, scrie-va în proximul 
număr al lui «M—g» dl Poldnyi uu 
articol tot atât de fulminant con
tra lui... Kristdffy, odiosul, care 
tocmai acum a lansat un ordin se
ver, prin eare interzice «agitatorilor 
români» ca să jurue pe alegătorii 
români de a-și alege numai depu
tați români!

«E altă căciulă!» va zice dl 
Poldnyi, căci ce este just pentru ’ 
Croați nu este drept pentru Ro
mâni, Sârbi, Slovaci etc.

Adecă vorba vine! Nu-și bato 
d’al de Poldnyi, Apponyi et tutti 
quanti capul cu drepturile Croați
lor de dragul Croaților, ci din 
contră i-ar înghiți pe aceștia într’o 
lingură de apă, cum ne-ar înghiți 
și pe noi — dacă ar puteâ —, dar 
e vorba de a ațiță pe Croați con
tra Vienei, de a speria Viena cu 
rumperea Dalmației și de a explo
ata astfel aspirațiunile croate îu 
beneficiul coaliției.

Dacă mai merg lucrurile așâ, 
azi-mâne ne pomenim, că Apponyi 
și Poldnyi vor începe și cu noi jo
cul frivol, pe care-1 comit acum 
cu Croații. Dela oameni incomen
surabili toate se pot așteptă.

Socoteala este însă făcută fără 
birtaș. Și Croații au învățat des
tule pe pielea proprie în trecutul 
apropiat, decât să se lase în mod 
așă subțire trași pe sfoară. Și noi 
încă am învățat.

«Buna înțelegere frățească» o 
caută și Croații, cum o căutăm și 
noi. dar adevărata bună înțe
legere bazată pe dreptate și 
tropne de zăpadă și dintre valurile 
aceste albe n’aveâ să mă cheme la 
sine nici un strigăt al vieții. întreaga 
mea viețuire am dedicat-o converza- 
țiunei intime cu amintirile mele. Cât 
de bine mi a făcut și cât de mult m’a 
împăcat acest traiu de pustnic! Și apoi 
deodată iar s’a înstăpânit asupra mea 
îndeletnicirea rimei și cadenței sună
toare. «Cântecele cătră o moartă» 
— pe cari le-am scris atunci — nici 
nu le-am căutat și nici nu le-am găsit. 
Șir de șir au isbucnit din isvorul du
rerilor mele, ca șl când durerea ar 
voî să-mi stoarcă ultimele sucuri ale 
vieții».

— «Și tocmai cântecele aceste ți-au 
deschis iar calea spre viață. Boldul 
comunicării, care aparține boldurilor 
primare ale sufletului omenesc, te-a 
redat iarăși lumei».

— «Zi mai bine fără psihologie 
eufemistică: vanitatea literară și-a de
schis calea prin durerea ucigătoare».

— «Tot una-i cum îi zici! A fost 
un ceas bun și norocos, când te-ai ho- 
tărît a predă publicității cântecele tale 
«cătră o moartă», căci au devenit suc
cesul artistic al vieții tale».

— «Au devenit! Dar să nu uiți 
că numai profanarea singurătății mele 
mi-a câștigat acest succes. A trebuit 
să mă decid a transpune



respect reciproc, nu pe șiretli
curi.

în fraza lui Poldnyi se ascunde 
un mare adevăr :

«Nici porțile iadului nu pot tri
umfă asupra voinței hotărîte a po
poarelor . . .»

Și noi, toți, deopotrivă, voim 
a fi!

—-—

Guvernul contra adunărilor poporale 
românești Ministrul de interne Kri- 
stdffy a adresat vicecomiților din 
Transilvania o ordinațiune, prin care 
atrage atenția autorităților asupra unor 
«agitatori», cari cutreeră ținuturile 
locuite de naționalități și «agită 
contra ideei de stat maghiar» 
prin aceea că «pun pe locuitori să jure», 
că la viitoarele alegeri nu vor 
vota pe nici un candidat ma
ghiar. Ministrul provoacă autoritățile 
să dizolve eventual cu forța brahi- 
a 1 ă adunările în cari se fac astfel de 
agitațiuni și imediat să pornească pro
cedura penală contra celor vino- 
vați. Ordinațiunea mai spune, că între 
agitatori se află chiar membri de-ai 
parlamentului ungar, a căror proce
dură cade sub judecată cu mult mai 
severă.

Miniștri ungari la Maj Sa Sâmbătă 
a fost primit premierul Fejârvâry 
de Maj. Sa în audiență. Fejervăry a 
făcut raport despre situația generală 
politică. După Fejervăry au fost pri
miți în audiență miniștrii Kristdffy 
și Lănyi. Kristdffy a făcut Maj. Sale 
raport despre stările din comitate și 
despre instalările de fișpani. Fejer- 
vâry a avut o convorbire mai lungă 
cudlSzogyâny-Marich, ambasa
dorul austro-ungar la Berlin. Kristdffy 
s’a rentors în aceiași zi la Budapesta, 
baron Fejervăry și dl Lânyi au remas 
însă în Viena, ca să reprezinte guvernul 
la festivitățile de curte din incidentul 
vizitei regelui spaniol Alfonso XIII la 
Viena.

Campanie electorală Duminecă și-au 
rostit doi miniștri discursurile program. 
Ministrul cultelor și instrucției publice 
George L u k ă c s în cercul al doilea 
din Buda, ear ministrul de comerciu 
și comunicațiune Ladislau V 6 r 6 s 
la Buda-veche. Ambii au detaliat pro
gramul lui Fejervăry. Ministrul Lu- 
kăcs a vorbit în deosebi despre m a- 
ghiarizarea școalelor și între 
altele a spus, că nu va desființa 
preparandiile confesionale, dar va cere 
ca candidații de învățători să facă exa
menele de cvalificație în fața, unei 
comisii numite de guvern. Vom re- 
mele unui editor spre a face câștig. 
Eu am cetit corecturile durerilor mele. 
Am curățit nemângăerea mea de ero
rile de tipar. Strigătele mele din cea
surile intime ale durerii mele au apă
rut în legătură de aur și sunt acum 
— dejâ în a 25-a ediție — «cel mai 
potrivit cadou pentru...» Am fost îm
pins iarăși între oameni și dat pradă 
tuturor nemerniciilor vieții omenești. 
Am trebuit se văd, cum mâni hoțești 
tind la aducerile aminte neșterse. Ima
ginea moartei a devenit tot mai pa
lidă și mai palidă în mine. Și tu ai 
văzut ziua, când iarăși am putut fi 
vesel...»

— «Și cine să-ți facă reproși? Cine 
are dreptul să judece asupra lucrurilor 
omenești ? Vremea vindecă durerea și 
spală amarul. Dorul de viață învinge 
chiar și cele mai nobile suferințe. Ni
meni nu poate împiedecă acest curs și 
nici tu nu l-ai putut împiedecă!»

— «N’am putut! Ai dreptate. Pu
terea ceasului a deschis porțile inimei 
mele pentru o nouă iubire. Cu dorul 
de viață am luptat contra amintirilor 
mele și le-am învins și în scurtă vreme 
s’ar fi terminat focul acestei lupte 
dramatice cu banalitatea unei logodne, 
dacă n’ar fi sosit la timp încă aceste 
coli de corectură».

Și iarăși luă în mână corecturile 
de pe masă.

— «Ediția a 25-a?»
— «Da. Din «Cântecele cătră o 

moartă». Și în fața acestui volum mi- 
ar fi rușine, dacă m’ar vedeă cu una 

veni asupra acestui program. Reușita 
la alegeri pentru ambii miniștri pare 
asigurată.

Kossuthiștii și Socialiștii. Adunarea 
kossuthiștilor convocată pe Duminecă 
la Cinci biserici (Pecs) pentru a orga
niză partidul, la care a luat parte și 
contele Apponyi, a fost tulburată 
de socialiști, încât numai intervenirii 
poliției și armatei este a se mulțăml, 
că Apponyi și soții au scăpat teferi. 
Sunt mulți răniți. Adunarea n’a ținut 
mai mult de 3 sferturi de oră, din 
cauza prea marei gălăgii înscenate de 
socialiști.

Sufragiul universal In Austria. Pre
mierul austriac Gautsch a declarat 
Sâmbătă cătră mai mulți dignitari 
înalți din Viena, că guvernul austriac 
se ocupă — pe lângă aprobarea Co
roanei - cu lucrările pentru pregătirea 
unui proect de reformă electorală, 
pusă pe bază modernă și corespunză
toare cerințelor timpului. E apoi treaba 
camerei imperiale ca în unire cu gu
vernul să realizeze încă în a «est 
period electoral această reformă.

Procesul «Libertății» din Orăștie 
în numărul ultim al ziarului «Liber
tatea» din Orăștie e publicată sentința, 
aprobată de Curie, prin care sentință 
dl Iuliu V. loanovici e pedepsit la 
un an temniță de stat și 1000 cor. 
amendă pentru poezia «Roata dela 
Belgrad» făcută de dl V. E. Moldo
van și publicată în «Libertatea», în 
care poezie procurorul și jurații din 
Cluj au descoperit agitație contra 
Maghiarilor.

Proces de presă. Curtea cu jurați 
din Budapesta a condamnat pe tinărul 
țăran român în etate de 18 ani Petru 
Cri na Damaschin din Câlnic (com. 
Caraș-Severin) la 7 zile închisoare de 
stat și 20 cor. amendă pentru poezia 
sa «Tânguirea Românului» apărută în 
«Poporul român», în care poezie pro
curorul a descoperit agitație con
tra Maghiarilor. Apărător în acest 
proces a fost Dr. Marcel Kadoscha 
din Budapesta. Acuzatul n’a mai anun
țat recurs și astfel sentința a ajuns la 
valoare de drept.

Sici de înaltă pietate.
Primim următoriul comunicat :

în 6 1. c. a reposat la Toracul 
mare parohul și vicarul protopo- 
pesc gr. or. român Paul T e m p e a 
deplâns de neconsolabila sa soție 
doamna Anastasia n. Suciu.

Câți l-au cunoscut în viață pe 
viie alăturea. Mie singur nu-mi este per
mis ceeace s’ar iertă ori cărui altul. în 
public, prea în public m’am angajat la 
nemângăere vecinică. în 25 ediții am 
renoit aeest angajament. Durerea mea 
este — pot zice — intabulată în car
tea fonciară. Este stabilită în istoria 
literaturii. Ași schimbă succesul literar 
al vieții mele în o minciună nerușinată 
dacă l-ași desmințî prin fapte. Tocmai 
precum a logodit odinioară Marino 
Falieri prin un act solemn Veneția cu 
marea, astfel m’am logodit și eu în 
mod indisolubil cu durerea... Volumul 
meu este mai puternic decât mine, care 
l-am scris, și de aceea... Pricepi-mă?»

— «Vorbind sincer... — răspunsei 
— nu de tot! Aceasta doar nu poate 
fi singura...»

Cu o mișcare melancolică, mă în
trerupse :

— «Poate nu este numai asta!... 
Poate e alt val mai adânc... Nu pot 
scăpă de gena față de umbra, care 
mi-se înalță din aceste file... Odinioară 
am căutat singurătatea ca să dau ui
tării, că am fost odinioară fericit. Acum 
îmi trebue o singurătate șî mai pro
fundă șî mai îndelungată, ca să pot 
uită, că am dat-o uitării...»

* * *
După aceste cuvinte se plecă adânc 

asupra volumului, par’că ar vol să se 
scufunde pe deplin în trecut. Iar eu 
i-am strâns în tăcere mâna și am tre
cut pragul în vârful degetelor. 

defunctul, l-au știut de adevărat 
preot român, de bărbat cu vederi 
largi și pururea muncitor, iar viața 
conjugală a ambilor a fost o ar
monie perfectă sufletească isvorită 
din cele mai nobile sentimente ome
nești.

Defunctul nu a lăsat testament 
și așă în lipsa descendenților, d-na 
vâd. Anastasia Tempea a erezit și 
jumătatea soțului ei din frumoasa 
avere agonisită laolaltă.

Acești oameni de gândiri supe
rioare încă pană eră fericitul soț 
în viață s’au decis, ca partea cea 
mai mare a averei lor s’o testeze 
bisericei și neamului lor.

Doamna văd. Anastasia Tem
pea a dus în deplinire această 
măreață hotărire astfel, că în 
9 l. c. a subscris înaintea nota
rului public documentele, prin 
cari a donat înființândei episcopii 
gr. or. române din Timișoara 
40,000 cor., iar Alumneului gr. 
or. român tot 40,000 cor. atât 
în numele seu cât și în al ferici
tului ei soț; din restul averei s’a 
mai format o fundațiune de 2000 
cor. pe seama bisericei gr. or. 
române din Toracul-mare, iar o 
sumă frumușică vor moșteni rudele 
din ambele părți.

Documentele de lipsă le-a făcut 
în fața locului dl advocat din Ti
mișoara Dr. Aurel Cosma, care le 
va și prezentă forurilor interesate.

Știm bine, că doamna Tempea 
n’a râvnit nici când după măriri 
lumești, ci pătrunsă de adevărata 
nobleță a inimei sale românești a 
voit să contribue la ridicarea așe
zămintelor neamului seu pentru 
care cu fericitul ei soț a muncit o 
viață întreagă, totuși însă dăm pu
blicității acest act de înaltă pie
tate creștinească și națio
nală, ca toată suflarea românească 
să aducă acestor soți prinosul de 
recunoștință binemeritată, iar exem
plul lor măreț să afle imitare în 
cercuri cât mai largi.

Visul Bănățenilor s’a apropiat 
cu un pas gigantic spre realizare 
și câtă vreme noi Românii vom 
avea astfel de caractere nobile să 
nu ne temem de soartea poporului 
nostru, căci har Domnului, avem 
oameni, cari dejâ în viață își ridică 
monument aere perennius.

Acest monument ’și l-a ridicat 
în inima neamului românesc doamna 
văd. Anastasia Tempea.

______ El.

Turburările din Rusia.
Revolta militară dela Kronstadt.

La 8 și 9 Novembrie n. a bântuit 
la Kronstadt o groaznică revoltă mi
litară, la care au luat parte soldați și 
matrozi în număr de mai multe 
mii. Revolta n’a avut motiv politic. 
Revoltanții au pretins: cost mai bun, 
reducerea timpului de serviciu, per
misiunea de a fuma pe stradă și de 
a trăi în locuințe private și fixarea 
unui timp anumit de serviciu de 2 ori 
pe zi.

Soldații și matrozii revoltați au je
fuit prăvăliile și mai ales magazinele 
de rachiu. Aici s’au îmbătat de n’au 
mai știut de sine și apoi au continuat 
jaful și devastațiunea. Ei au demolat 
casina oficerilor, nimicind o bibliotecă 
prețioasă. Au mai devastat edificiul 
clubului de marină, arsenalul și alte 
edificii publice. Foarte mulți ofițeri au 
fot masacrați. Prăvăliile de juvaericale 
au fost distruse și soldații și matrozii 
beți au furat mulțime de juvaericale 
scumpe.

La 9 Novembrie revoltații au dat 
foc orașului. Jumătate din oraș a căzut 
pradă flăcărilor. 15 strade sunt ruinate 
total. Stradele sunt semănate eu ca
davre.

Populațiunea îngrozită a fugit pe năi. 
în fine a sosit armată de infanterie A. 

și s’a început o luptă strașnică între 
revoltați și armată. Mai multe sute 
de soldați din amândouă părțile au 
căzut morți.

La 10 Novembrie armata a înfrânt 
pe revoltați. Toți revoltații au fost 
prinși și închiși în casarme.

Asupra orașului Kronstadt s’a pro
clamat starea de răsboiu. Tribunalul 
militar a hotărît ca tot al zecelea om 
din matrozii revoltați să fie împușcat.

Se svonește că vor fi împuș- 
eați peste 300 matrozi.

Acum e liniște la Kronstadt.
Turburările din Basarabia.

în Basarabia a isbucnit foamete. 
Numeroase familii, ascunse de frica 
revoluționarilor, sufer de foame. Din 
toate orașele Basarabiei au sosit în 
Brăila și Galați multe familii ovreești.

La I s m a i 1 a ard șî acum depo
zitele de lemne. Foarte mulți oameni 
au înebunit de groaza măcelurilor din 
zilele trecute.

în noaptea de 10 spre 11 Nov. a 
isbucnit revoltă mare în temnița din 
Chișinev. Revoltații au dat foc tem- ' 
niței. Trupele venite pentru sufocarea 
revoltei au dat mai multe salve, omo- 
rînd mai mulți arestanți și rănind șl 
mai mulți.

Propaganda revoluționară în 
armată.

La Petersburg s’a descoperit o 
conjurație militară contra autocrației. 
Mai mulți ofițeri de gardă au fost 
arestați.

Se svonește, că în Peterhof 
s’a resculat un regiment de dragoni, 
aparținători gardei imperiale. Numărul 
revoluționarilor înarmați e prețuit Ia 
25000. E tGamă că aceștia vor ocupă 
năile de răsboiu din port și vor bom
bardă orașul.

Se susține, că Țarul va părăsi Pe- \ 
terhoful și se va re’ntoarce la Pe- 
tersburg.

Măceluri și devastați  uni.
La K i e w în urma măcelurilor și 

devastațiunilor fioroase, cărora au că
zut Ovreii victimă, au ajuns mii de 
familii în mizerie. Numărul celor 
morți și răniție prețuit la 4000 
oameni. Paguba pricinuită prin de- 
vastațiuni e de m a i multe milioane, 

în S c h m e r y n k a au fost ruinate to
tal prăvăliile negustorilor ovrei. Ovreii 
au fost pretutindenea omorîți.

Orășelul B ogopol din guverna- 
mentul Kiew a ars pănă în temelie. 
10000 persoane au rămas fără adăpost.

Un fugar din Odessa povestește, 
că el a văzut în cimiteriul din Odessa 
412 cadavre de Ovrei mutilate în mod 
îngrozitor.

La Tiflis a fost ucisă, pe când 
lega ranele răniților, domnișoara-medic 
Dr. Eugenia Kajransky.

Un tren separat, ce transportă fa- V 
miliile Ovreilor din N i c o 1 a j e w, a 
fost atacat la stația vecină de revolu
ționari. Toți Ovreii au fost mă
celăriți.

Alte știri.
în toate orașele rusești au fost în

chise universitățile și academiile.
Asupra Poloniei rusești s’a pro

clamat starea de răsboiu.
Maxim Gorki, renumitul scrii

tor rusesc, s’a pus în fruntea unei foi 
antisemite. în foaia aceasta, numită 
«Nowoia Șișn», sunt provocați toți Ru
șii buni să omoare pe Ovrei și pe 
Witte, care ține cu Ovreii. Editor.:’ 
acestei foi însuși e Ovreu.

Convocare.
Adunarea cercuală din acest an a 

Despărțământului Bocșa al A strei, ne- 
putându-se ținea la terminul stipulat 
prin convocatorul din 12 Iulie a. c., se 
convoacă acum pe Duminecă 19 Novem
brie a. c. st. n. la B o c ș a - m o n t a n ă, 



n «sala berăriei», la 10 oare a. m., cu 
programul publicat.

P. T. Domni membri, precum șl 
alți iubitori și sprijinitori ai culturei 
poporului român, sunt invitați a luâ 
parte.

Bocșa-montană, din ședința 
comitetului Despărțământului ținută la 
10 Octombrie 1905.

Dr. Âurel Oprea, Ioan Maron,
dir. desp. secretar.

Informatiuni.>

Monument regelui Cărei. în fața pa
latului regal din București se va ridica 
o statuă equestră a Regelui Carol, care 
va fi desvălită în vara anului 1906 cu 
ocaziunea serbărilor jubilare naționale.

Principesa Maria de România a trecut 
Joi la 9 Nov. n. granița prin vama 
Giuvala (Bran) cu automobilul și mer
gând pană la Brașov 9’a rentors prin 
Predeal acasă.

Profesorul Nicolae lorga in Caransebeș. 
Joi sara în 9 1. c. n. a sosit cu tră
sura din Lugoj la Caransebeș dl pro
fesor universitar Nicolae lorga cu dna 
D-Sale. îndată în ziua următoare dis
tinșii oaspeți au cercetat pe P. S. Sa 
Părintele Episcop Nicolae Popea, pe 
P. C. Lor Părinții Arhimandriți Filaret 
M us t a și Dr. Iosif T. Badescu, pe 
dir. D r ă g ă 1 i n a și Dr. Petru Barbu, 
însoțiți de cătră dnii Dr. Petru Barbu 
și Dr. Dimitrie Cioloca au vizitat bi- 
sericele noastre, institutele, diecezane, 
Conzistoriul, Comunitatea de avere, 
Librăria diecezană, etc. Timpul nefa
vorabil l-a împiedecat în planul de a 
cercetă șl jurul orașului, și tot din 
această eauză nici n’au putut urma 
invitării P. S. Sale dlui Episcop de 
a-i fi oaspeți la masă. Sâmbătă cu 
trenul de 10 ore a. m. eruditul profe
sor a părăsit orașul nostru, luându-și 
drumul spre Brașov, apoi în Secuime, 
iar de acolo la București.

Procesul de presă M. Popovici contra 
F. Janits. Din Orșova ni-se comunică, 
că dl Francisc Janits, oficiant la so
cietatea de navigație în Orșova, a 
ofenzat în un articol al ziarului 
«Orșova 6s Vidâke» din Orșova pe 
venerabilul protopresbiter al Orșovei 
Mihail Popovici, din cauza, că n’a 
scos steag negru pe biserică 
din incidentul morții arhidu
celui I o s i f. Venerabilul protopres
biter a intentat proces de presă contra 
dlui Janits pentru calumniate și vătă
mare de onoare. în decursul invesU- 
gațiunei a retras însă dl Janits 
ofenzele, și a dat o declarațiune 
făcând amendă onorifică în ziarul din 
chestiune, în urma căreia dl Mihail 
Popovici a sistat procesul. Ca preot a 
iertat păcătosului, care se pocăește.

Dl loan Christian a fost promovat 
doctor în medicină la universitatea 
din Budapesta.

t loan Groza sen., ppresb. emerit al 
Hălmagiului și asesor consistorial, 
membru fundator al «Astrei» etc. a 
încetat din viață la 30 Oct. (12 Nov.) 
a. c. în etate de 75 ani, în al 40 an 
de protopresb. și al 51 an al preoției. 
Rămășițele pământești ale defunctului 
se vor depune azi Marți, în cimiterul 
gr.-or. din Hălmagiu, spre vecinică 
odihnă. Fie-i țărâna ușoară și memoria 
binecuvântată!

Sf. Sinod al României a hotărît să 
respundă la scrisoarea patriarhului 
grecesc din Constantinopol — care ce
ruse ca sf. sinod român să tragă la 
respundere pe arhiereul român Sofronie 
Vulpescu, penlrucă acesta a presidat 
meetingul antigrecesc din București, — 
că arhiereii români au dreptul să pre- 
sideze meetinguri, și dl Vulpescu a 
vorbit în meetingul, la care a presidat, 
despre cauza națională, dar nu a cri
ticat pe patriarh și biserica grecească, 

o datorință a membrilor bisericei 
ortodoxe să lupte, ca fiecare creștin 
să aibă dreptul a se rugă în limba lui, 
și sinodul regretă că aceasta nu se 
observă de cătră patriarhie. — Ră
spunsul Sf. sinod a fost comunicat și 
Regelui Carol.

Prelegeri publice. Despărțământul
Sibiiu al «Asociațiunii» va organiză în 

cursul iernii mai multe conferențe pu
blice «cari să fie pentru societatea 
română nu numai întruniri de plăcută 
distracție, ci să-i deschidă șl o pri
veliște în câmpul diferitelor chestiuni 
de interes românesc.» însemnătatea 
conferențelor publice românești în si
tuația prezentă e indiscutabilă.

Masa studenților români din Oradea- 
mare. Inteligența română din Oradea- 
mare a hotărît să înființeze o masă a 
studenților români săraci. Masa s’a șl 
înființat deja prin contribuiri benevole 
și dejâ beneficiază de ea câțiva stu- 
denți din cei mai săraci. S’a ales o 
comisiune pentru conducerea frumoasei 
întreprinderi. Apelăm șl noi la gene
rozitatea onoraților noștri cetitori mai 
cu dare de mână să contribue cu cât 
îi va lăsă inima la realizarea acestei 
instituțiuni umanitare românești. Con- 
tribuirile sunt a se trimite la dl Dr. 
Coriolan Pap, cassarul «mesei», Ora- 
dea-mare (Nagy-Vârad).

Scandaluri mari la universitatea din 
Budapesta. O ceată de studenți univer
sitari șoviniști din Budapesta s’au dus 
Vineri la rectorul universității Ludovic 
Lâng și au pretins să fie eliminați 
dela universitate studenții socialiști. 
Rectorul le-a răspuns că pretenziunea 
lor nu se poate împlini. Atunci stu
denții au spart ferestrile dela sala 
rectorului, au batjocurit pe rectorul, 
l-au scuipat și i-au smuls jobenul din 
cap. Rectorul a eșit grăbit din mijlo
cul studenților rabiați și suindu-se în- 
tr’o trăsură s’a dus acasă. Din cauza 
turburărilor universitatea din Budape
sta a fost închisă pe timp nehotărît. 
Studenții șoviniști erau supărați pe 
studenții socialiști mai ales din cauza 
că aceștia au demonstrat contra lui 
Apponyi.

Șezători poporale românești. La Brașov 
damele române din Scheiu au aranjat 
pănă acum 4 șezători poporale. Prima 
șezătoare s’a ținut în 9 Octombrie. 
La aceste șezători s’au cetit novele și 
poezii alese din literatura română și 
s’au cântat doine românești.

Serată muzicală-literară în Oradea-mare. 
Reuniunea de cântări «Hilaria» din 
Oradea-mare arangează la 10/23 Nov. 
a. c. serată muzicală-literară cu con
cursul binevoitor al Domnișoarei Lucia 
Plopu, în sala mare dela Arborele 
verde. începutul precis la orele 8 seara. 
Prețul de intrare: de persoană 2 cor., 
de familie 4 cor. Suprasolviri marini- 
moase se primesc cu mulțumită la 
adresa cassariuluî Ioan Petra func
ționar la Bihoreana și se vor cvitâ pe 
cale publicistică. Venitul curat este 
destinat pentru augmentarea fondului 
reuniunei și al mesei studenților.

Ziar maghiar cm fiscal. Numărul de 
Sâmbătă al ziarului kossuthist «Buda
pest » a fost confiscat pentru că procu
rorul a descoperit în arbcolul-prim din > 
acest număr ofenză la adresa Maj. I 
Sale.

Tifos la Sibiiu. La Sibiiu bântue in 
mod îngrijitor tifusul. Spitalul e plin 
de bolnavi. Pănă acum au obvenit cam 
300 îmbolnăviri. Multe înbolnăviri s’au 
sfârșit cu moarte. Autoritățile sanitare 
au luat dispoziții pentru curmarea epi
demiei.

Baptiștii. Precum am anunțat în unul 
din numerii recenți ai ziarului nostru, 
ministrul de culte ungar a recunoscut 
confesiunea baptistă de confesiune egai 
îndreptățită cu toate celelalte confesiuni 
recunoscute în Ungaria. Din prilejul 
acestei recunoașteri fruntașii confesi- 
unei baptiste au publicat o dare de 
seamă despre această confesiune, în 
care — între altele — se zice:

Principiile baptiste nu prea cuceresc 
în ținuturile slovăcești și în cele nem
țești, cu atât mai mare este însă răs- 
pândirealorînținuturileromâ- 
n e ș ti, unde evanghelia se propovădu- 
ește de cătră oameni cu sentimente ma
ghiare ireproșabile, ca Mihail Cornea, 
George Florian, Mihail Brumar, 
George Crișan și învățătorul George 
Slav, care propagă învățăturile evan
ghelice printr’o revistă redactată 
în limba română. Numărul bap
tiștilor din lume, fără copii, este 51/, 
milioane, din cari 4,900.000 în Statele 
Unite, (52.000 comunități). în Anglia 
sunt: 400.000, India: 86.000, Rusia 22.000, 
Australia 21.000, Africa 11.000, Ungaria

11.000, Danemarca 4000, Norvegia 3000, 
Finlanda 2500, Franța 2500, Italia 2000. 
în Ungaria sunt comunități organizate : 
40, cu mai bine de 300 filiale. Comuni
tatea cea mai populată are 1700 su
flete, cea mai mică 17. După națio
nalitate din cei 11.000 membri sunt 
Maghiari 6000, Români 4500, alte 
naționalități 500.»

Oftica în August au murit de oftică 
pe teritoriul Ungariei 5940 oameni. Din 
aceștia 100 au murit în Caraș-Severin.

50000 jertfe ale revoluțiunei. Revo
luția îngrozitoare din Rusia a stins 
viața mai ales a mii și mii de Ovrei, 
în Odessa se zice că au fost uciși mai 
multe mii Ovrei. Corespondentul din 
Odessa al ziarului englez «Standard» 
spune, că numărul Ovreilor masacrați 
în Rusia sudică se urcă la 50000, ear 
al Ovreilor răniți și schilodiți este de 
cel puțin 100000.

Potop în Herțegovina. Zilele trecute 
o rupere de nori a nimicit aproape 
total orașul Mostar (Herțegovina). 
Potopul a smuls și dus cu sine stânci, 
case, oameni și animale. Un negustor 
și-a pierdut casa, prăvălia, ba chiar șl 
cassa cu bani, fiind toate răpite de 
apă și duse în riul Narenta. Apa a 
mai dus sicriele din cimiter și oasele 
morților. în valuri se mai vedeau bă- 
eți și copii de leagăn. Nu se știe pănă 
acum câți oameni s’au înecat, paguba 
materială e de mai multe milioane coroane. 
Mizeria și desperația locuitorilor e fără 
margini.

Pedeapsă foarte aspră. Tribunalul 
militar din Koblenz a pedepsit pe un 
mușchetar, Nettersheim, la 6 ani tem
niță, pe altul, Sturm, la 5 ani temniță 
pentrucă au bătut pe un suboficer. 
Cei 2 acuzați sunt deja de 11 luni în 
arest preventiv, dar timpul acesta nu 
va fi socotit în anii de pepeapsă.

Asasinatul din Cupșeni. în noaptea de 
24 spre 25 Martie a. c. a fost asasinat în 
chip înfiorător protopresbiterul gr.-or. 
român din Cupșeni Samuil Cupșa, 
ear nevasta lui a fost schilăvită grozav. 
Asasinii au fost servitorii regretatului 
protopresbiter cu gând de jefuire. în 
zilele de 2—7 Novembrie s’a pertractat 
fioroasa crimă în fața curții cu jurați 
din Dej. Jurații au aflat pe 4 acuzați 
vinovați pentru omor provenit din vă
tămare trupească grea. Tribunalul a 
condamnat pe Sofron Filip și loan 
Cupșa la câte 9 ani, pe Alexandru 
Cupșa la 5 ani muncă silnică, și pe 
servitoarea Maria Cupșa la 31t ani 
închisoare. Doi dintre acuzați, în lipsă 
de dovezi, au fost achitați.

Primar comunal ncis. La 7 Novembrie 
s’a aflat între șinele trenului cadavrul 
primarului comunal din Văiișoara (corn. 
Caraș-Severin). Chinezul (primarul) 
ucis erâ om foarte conștiențios și — 
probabil — în noaptea de 6 Novem
brie pe când făcea inspecție prin co
mună cineva l-a ucis din răsbunare. 
S’a făcut arătare la gendarmerie, care 
caută pe făptuitor.

6 zile dormind. îngrijitoarea de copii 
Margareta Szmettanay, care erâ apli
cată în familia primpretorelui onorar 
Zoltan Molnăr din Canija-turcească, 
a căzut deodată într’un somn adânc, 
din care nu s’a deșteptat decât in ziua 
a 7-a. Fata a mai suferit odată de 
boala somnului și atunci a dormit 21 
zile neîntrerupt.

tului, se vor stabili de directorul can
celariei în conțelegere cu presidentul 
«Asociațiunii». Secretarul IÎ va aveâ 
să provadă în deosebi și agendele de 
custode al Muzeului, din care cauză 
se vor preferi concurenții cu experiențe 
pe acest teren.

Salarul anual e 1800 coroane, fără 
alte emolumente.

Cererile au să se adreseze Biro
ului «Asociațiunii» (Nagyszeben, str. 
Morii 6) pănă la 1 Decembrie n. a. c. 
Cererile intrate după aces: termin nu 
se vor luâ în considerare.

Sibiiu, din ședința comitetului 
central, ținută în 10 Octombrie 1905. 
Iosif Sterca Șuluțu. loan I. Lâpfdatu,

president. secretar substitut.
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<r Abecedar și întâia Oarte pentru deprin
derea limbei maghiare în școalele poporale, pe 
baza planului ministerial de învățământ 
de Francisc Koos, inspector școlar in 
penziune și conzilier regesc și Vasile G o 1- 
d i ș, prof. gimn. în penziune și secretar 
conzistorial în Arad, edițiunea a V - a, 
corectată.

Prețul legat 40 fii. Brașov, editura 
H. ZEIDNER“.

în scurt timp cartea aceasta a ajuns 
acum edițiunea a V-a și s’a tipărit în peste 
unasutădouăzeci mii de exemplare. 
Cea mai bună dovadă, că ea întrece toate 
manualele de felul acesta. Principiul oărții 
este, că limba vie nu se învață prin grama
tică, ci prin graiul viu și astfel autorii 
ofer în cartea lor material de vorbire po
trivit pentru însușirea limbei maghare în
tr’un chip într’adevăr firesc așa, că învă
țătorul foarte ușor, așa zicând pe nesimțite 
poate deprinde pe elevii sei în vorbirea 
faptică a limbei maghiare. Și până acum 
cu ajutorul acestei cărți s’au ajuns cele mai 
frumoase rezultate. Acum in edițiunea a 
V-a autorii au făcut toate îndreptările po
sibile. S’a introdus ortografia cea mai 
nouă a Academiei Române. Materialul de 
vorbire s’a grupat din nou adunându-se la 
un loc tot, ce se ține de olaltă. Unele 
piese mai grele s’au omis și în locul lor 
s’au introdus altele mai ușoare 
La finea cărții s’a adaus un vocabular, care 
conține în șir alfabetic toate cuvintele, 
ce obvin în carte. Cu deosebire pentru 
învățător acest vocabular va fi spre mare 
ușurare.

Hârtia bună, tipariul îngrijit, erorile 
de tipar lipsesc cu desăvârșire. Prețul cărții 
e foarte moderat. Numele autorilor e cea 
mai bună ohezășie, că această cărticică va 
produce cele mai frumoase rezultate. Cartea 
se recomandă singură tuturor, cari o 
cunosc.

CONCURS.
Devenind vacant postul de secre

tar II al «Asociațiunii pentru litera
tura română și cultura poporului ro
mân», prin aceasta se publică concurs 
pentru ocuparea acestui post sub ur
mătoarele condițiuni:

Concurenții au să dovedească, că 
sunt români, că au terminat studii 
academice și eventual activitatea lor 
pe terenul cultural și literar.

Postul va fi de ocupat la 1 Ianu
arie 1906 și cel ales nu va putea 
ocupă altă funcțiune împreunată cu 
ore de birou sau de școală, ci va avea 
să considere postul de secretar II-lea 
ca ocupațiune a sa principală. Agen
dele secretarului II sunt prevăzute în 
§ 29 din statutele «Asociațiunii» și 
pănă la sistemizarea definitivă a pos

Cursul pisteii $
3 fi

Ivi arfa «•3
CB 
O 
t- fi
O •O

Grâu prima calitate 90 80
> de mijloc 85 14 —

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 C8
Săpun .... — 80
Carne de vită I. calitate — 1 44

> » » II. » — 1 20
Unsoare de porc — 1 60
Sămânță de chimin — 84
Sare, bucăți — — 24
Zăliar .... — 92 —
Vin................................ — 80
SpirtI............................... — — 30

» II. .... "" 1 50
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ZbT eîntrecvLt
este norocul, care favorizează coiectura noastră princi
pala. Deja mai mult de 21 milioane cor. câștiguri ani plătit în 
scurt timp on. noștri mușterii; între aceste cele mai mari 

câștiguri, și anume

de 2 ori marele premiu de

cel mai mare câștig «

600.000
400.000

ă 80.000, 3 â 70.000, 3 â 60.000,

ooroaxie

«

4 ă 100 000, 3 â 90 000, 2
mai multe â 50.000, 40000, 30.000 25.000 20.000. 15.000 și 
afară de aceste încă nenumărate câștiguri mari â 10 009. 5.000, 
2.000, 1.000, 500 ș. a. m. d.

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

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

Bani mulți fac viața frumoasă! Poate că sur-
Camnilfinti lllllTlăl,lll dn prinde bărbatul pe femeia sa sau femeia pe 
WIIKIIIUUII 11 umili Ut Uc bărbatul seu cu un câștig principal prin cum-

lângă numele Dvoastră’
pararea numărului de lângă numele seu ! întâm
plarea joacă mare rol în viață și poate fi chiar 
o întâmplare că în numărul care stă lângă nu
mele respectiv vei află lozul, care’ți aduce un 

mare câștig.

Arveresi hirdetmeny. IJIROVINÂ
A lugosi kir torvenyszek mint telek- peîlțrU 200—300 DOPCi Se ilflă

kOnyvi hatosag kozhirre teszi, hogy Dr. * r
Dobrin Gyorgy lugosi lakos âltal kepviselt; j|l pădurCU COmiIllei RoȘCiini 
iii. Popu Mitru klicsovai lakos vegrehaj- , . „ , . . . ,. . J
tatoimk Jakobeszku Vikentie klicsovai . Iiill^il D(H)l‘îl. J li' dl 11 (ibUllflîlllțil 
lakos \ egre-hajtâst szenvedo ellsni 43 kor. < 
30 fii. toke, ennek 9 kor. 60 fill, per es 
vegrehajtâsi mâr megâllapitott kâltsegek 
es ezernei 10 kor. 60 fill.-ben megâllapitott 
ârveres keresi, valamint a meg felmerilîendo 
koltsegek behajtâsa vegett, tovâbbâ 30 kor. 
toke s jar. erejeig Z^țrzsucz Paszku kli
csovai lakos javâraZ.%6 kor. 80 fill, toke s 
jăr erejeig Dr. FraâkțNândor lugosi lakos 
javâra vegrehajtâsiLigivbekebelezett kovete- 
iesek behajiâsa - 
kentie kiiesovai lakoXyegrehajtâst szenve- ■- 
donek a lugosi kir. torvenyszâk mint! 
telekkonyvi hatdsâga tertiietehez tartozo I 
Klicsova kozsegi 103. tikvben A. I. (213 
214 530, 783 1117 a (1215—1216) hrszam gofla ferj_ Lâzârel Demeterne belinczi es 
alatt fogialt ingatlansagot a C. 1 sorszam Arzsoka Ion gyâm a|tai kepviselt kiskoru 
alatt Ozv. Jakobeszku Maria javara beke- - ■ • - ........................
belezett eletfogytiglani haszonelvezeti szol- ' 
galmi jog fent.artâsâval es az 1881. evi LX.| 
t. ez. 156 § a pontja alapjân egeszben az 
egyideju.eg kibocsâtott arveresi feltetelek 
errelmeben osszesen 1584 kor. kikiăliâsi - 
ârban az

și apă. Prețul de porc mare pe 
3 luni 3 coroane. A se adresa 
la Ioan Serb în Roskâny 
p. u. Hunyad-Dobra. Nr. 213 0-2)

I
• t 1 1, 1 at- 16246:905. tkvi szâm.vegștt îs Jakobeszku Vi- > 1

Arveresi hirdetmeny.
A lugosi kir. torvenyszek mint telek- 

i kony vi hatosâg kozhirre teszi, hogy Dobosân

1906. evi jan. ho 23.-an d. e. 10 orakor

âăâm, Adal 121 
âdolâr, Agne» «*223 
Adolf, A?ota 22.w; 
Agoston, Amălia *> 017 
Aladâr, Anna 41777 
Albert, Anatolia 74356 
Al.râd, Apollonia 20292 
Atos. Aranka loioot
Ambm, Berta 59901 
Antirâs, Blanka 35266 
Antal, .orjala 2392
Arnold, Boriska 90.172 
Arpâd, Betti 32417
Arthur, Bella 105317 
A rel. Brigitta 13223
Attila Gtc.lia 52333
Balus, Cornelia 7 >397 
BaJint, Dora ?4e34
B rnabâs, Dorottya 9001
B la, Cecilia 38277
Benedak Eufemia 108855
B >i nât, Emma 5137 7
Băniei, Ernosztin 101911
Da'id, Eva 16864
Danes, Eve.in «2157

Dezsu, <;rx»ejei 6587 
Edj, fi a er -«43
Elek Ehl 41799 
Eleni r. Flora 157273 
Emil Fianciska 32443 
Endre, Frida 927.7 
Erno Genoveva 52551 
Ferenc Gertrud 121K 
Frhyes.Gabr ella 93989 
Fttlop, Giz Ha «WJ37 
Gabor, Hedvig 20)99 
Gâspâr Helena 79747 
Gergely, Henrieît ăicsi 
Geza, Hermina 38997 
Gus tâv. Hilda -736 
Gyorgy, Iooiyka 55487 
Gyuli. Iduska 35375 
Henrik, Ilona 34477 
Hermann, lima 92.9: 
Hugo. Ina 464)5
Ignac, iren 12115 
Illes, Irma, 45273 
Imre, Izabella 109333 
Istvân, lan (a 27174 
Isido'. loiianna 53t>77

Ivan, foisa -3^3
fekao. Jo s 1 '-3322
lines. ladith 3>>97
leno. Iiiiska 54895
Jazsef. .-.aro.'S it «9
Kăl săa, Kai ka 3)775
Kâra;y. K tiBa 4s741
Kernel. ZUra
Kristaf, Kiotild 279
Lajis Koraeiia 1 -97,>7
Lassie, K'tsaii a - 919
Leo. K-inigin a '• 6.22
Lipit Laura 1^24
tone Ltnke .76022
Mano, Le-aia 6270
Mar us, Lidu 3!484
Marto:’, Lina 95297
Mâtyas, Ludmil a 3297 i
Miaâl , Lujza 24292
Miklos, Magiiolna 65146
Miksa, Mai via 48562
Mdr, Mari'it 12306
Hândor, Măria 109689
Orban, Miriha 36784
Osskâr. Matild «7197

Ot o Selania 21151 
Odon, arezin 55177 
Pal. Xeszri 2737
Peter Olga 51515 
Pista, Pania 101969 
Richard. Pelagie 34-55 
Bsai'- Ft true is 7.1787 
Hu olf, Piroska 12533 
Salaroon, Begina 65-27 
Sam, Bo-ska 17718 
Sdndor, Rozalia 3810. 
Simon, Sari 107397 
Tamâ3, Saroita 48'64 
Tibor, Szerem 74377 
T tank Theodoria 2727 
Tivadar, Terez 3495.1 
Tobias Terns 5547v ; 
Vendel, Valma 26005 I 
Vidor. Vera- iki '0101 1 i 
Vi mos Vi.duna -«.oos | 
Vinne, Vilma 124! 3 ; 
Zoitân. Zsăăa 65.65 » 
Zsigmand, Zsuzsanna 5463 •

Klicsova kbzseghâzânâl megtartando nyii- 
vânos ârvereseu a legtdbbet igeronek sziik- 
-eg eseten eifogja adatnak.

Arverelni kivâuok tartoznak bânat- 
penzul az iugatlanok kikiâltasi âuânak 20% 
keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
ban a kikftldott ke^tfez letenni vagy az 
annak elozetes biroiy'f^șțfee helyezeset tanu- 
sito szabâlyszerii ețlș'rixerveny âtszolgâltatni.

A vevb kdtelț»1 vetalâr 1|3 reszet az. 
ârveresjogerore emelk,e<f?se napjâtol szâmi
tando 30 nap alart-, a Țnâsodik 1|3 reszet 
ugyanazon naptol szâțjit.ott 60 nap alatt, 
a harmadik 1|3 reszet ugyancsak az ârve- 
res jogerore emelkedese napjâtol szâmitando 
90 nap alatt es az ârveres napjâtol jâro 

val «7)4 ha l vaT.a

Dobosan Krisztânda lugosi likosokuak 
ugyis mint kiskoru Dobosân Gyorgy elhalt 
tlkvi târstulajdonos kizârolagos orbkoseinek 
a lugosi kir. tbrve >yszek mint telekkvi hato
sâg tertiietehez tartozo Român lugosi 548 
szâmutjkvben A. I. 1 sorsz. alatt felvett 
ingatlanât egeszben, az bzvegy Borgmann 
Maria vermesi lakos javâra 204 kor. 86 
fill, toke s jâr. s a kir. adokinestâr javâra 
724 kor. 01 fill, toke s jar. erejeig beke- 
belezett kbvetelesnek is vegrehajtâsi utou 

i leendo behajtâsa vegert azonban a C. 21. 
alatt ozv. Dobosân Szofia javâra bekebe- 

I iezett ozvegyi haszonelvezeti szolgalmijog 
i fentartâsâ-.-al, az egyidejiileg kibocsâjtott 
arveresi feltetelek erteimeben Osszesen 1044 
kor kikiâltasi ârban az

1905. evi decz. ho 14.-en d. u. 3 orakor

ia telekkonyvi hatosâg hivatalos helyise- 
i geben megtartando a jelzâlogos hitelezokkei 
i szetnben vegrehajtâsi ârveres joghatâlyâval 
! blro onkentes es nyilvânos ârveresen a 
| legtfibbet igeronek sziikseg eseten a kikial- 
î tâsi âron aiul is eifogja adatni.

Arverelni kivânok tartoznak bânat- 
,0 kamataival szabâlyszerii leteti ker- penzul az iugatlanok kikiâltasi ârânak 20n;u 

veny mellett a lugosi kir. âllampenztâr mint ■ keszpenzben vagy ovadekkepes ertekpapir- 
biroi letetpenztârba befizetni. j ban a kikuldo:t kezehez letenni, avagy az

A bânatpenz ar utolso reszletben fog 'annak elbzetes biroi letetbe helyezeset ta- 
beszâmittatni nusito szabalysz. elismervenyt atszolgait.atm.

. .,i . . c ... , i ' Vevb kbteles a vetelâr ‘4 reszet az_ A megâllapitott ârveres. feltetelek a -rver>s joger6re emelkedâse nupjât61 szâ.
hivata os orak alatt a telekkvi hatosagnal ■. on i ■ i t »/ _■® initando 30 nap alatt, a masonik A reszet ugyszinten Klicsova kdzseg eloljarosaganal r -- ■ ■ ..
vagy a biroi kikiildottnâi megtekinthetok.

CeJ mai mare câștig ev. 1,000,000 COrOane 
Special 1 premiu de 600.000- 1 cM'g de 400.000- 1 ă 
200.000- 2 â 1OO.OOO- i â 90.000- 2 â 80.000 * â 
70.000, 2 ă 60.000- 1 â 50.000- 40.000- 5 â 
30.000- 3 â 25.000- 8 â 20.000- 8 â 15.000, 36 ă 
10.000 și încă multe altele. Nr. 198 (8—6).

Misa conf, plauului a lozurilor originale clasa I face:
Pentru V. loz orig. fl.—75 sau cor. 1.50, pentru ‘A loz orig. fl. 1.50 sau cor. 3 — 

,, A ,, ,, ,, 3. — ,, ,, O. -, ,, i ,, ,, O. — ,, ,, 1,2' —
și șe trimit pe lângă rambursa sau trimiterea înainte a prețului. Planuri 
of. gratuit. Comande p. lozurile de noroc de mai sus rugăm a trimite pănă în 

2C3 ZSTOTzerxiloxe a. o. BKHKKM
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec 

și tragerea I clase începe deja ia 23 Octombrie a. c.

A. Tdrok & Co
Cea inai mare afacere de loterie de clase în l nuaria.

Secțiunile loteriei de clase ale colecturei noastre principale : 
Centrala : Theresienring 46\a. I. Sucursală : Waitznerring 4\a. 
II. S\icursa\ă.:Museumring 11\a. III. Sucursală: Eiisabethring 54\a.

Adresa telegrafică: Torokek Budapest.

ugyanazon naptol szâmitando 60 nap alatt, 
a harmadik ‘4 reszet ugyancsak az ârve- 

Azelrendelt ârverest a fbbetetill szol- res jogerore emelkedese napjâtol szâmitando 
galo Klicsova kozseg 103. sz, tjkv C. lap ,lrt----  i- - /----- ---------------1

jân feljegyezni rendeli.
Lugos, 1905. evi okt. ho 27.-en.

Osizmâs
kir. trvszeki hire.

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL** se află de vân
zare iu librăriile Adolf Auspitzi

și Coloman Nemeș. rNr. 214 (î p

90 nap alatt es az ârveres napjâtol jâro 
, 5% kamataival szabâlyszerii leteti kerveny 
I mellett a lugosi kir. âllampenztâr mint bi- 
I roi letetpenztârbâ befizetni.

A bânatpenz az utolso reszlet.be fog 
beszâmittatni.

A megâllapitott arveresi felteteloker, a 
hivatalos orâk alatt a telekkonyvi hatosâg- 
nâl, ugyszinten Lugos vâros tanâcsânâl vagy 
a biroi kikiildottnel megtekinthetok.

Az elrendelt arveresi a fbhetetul szol- 
! galo Român Lugos kozsegi 548. sz. tjkv 
C. pipjân feljegyezni rendeli.

Lugoson, 1905. evi szep. ho 30 an.
Bagyik 

kir. tszeki biro

A apărut Nr-ul 17 din

Foaie pentru poporul român.
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în Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului

primește spre efeptuire w w w w m 'ri® w

tot felul de tipărituri
... .. eu prețurile cele mai moderate, —.—r

Comandele din afar’ se efeptuesc în timpul cel mai scurt
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