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Cu 104 voturi contra 17 a re
spins camera imperiala din 
Viena în ședința sa de Luni ur
gența luării în desbatere a propu
nerii dep. Stein și soții privitoare 
la regulare a raportului din
tre Austria și Ungaria prin 
introducerea uniunei personale.

Pentru orientarea cetitorilor no
ștri ținem să spunem, că în virtutea 
regulamentului interior al camerei 
imperiale au să fie puse în desbatere 
propunerile în șirul cronologic al 
prezentării lor. La caz însă, că pro
punătorii — sprijiniți de numărul 
recerut — cred că în urma impor
tanței propunerii lor îi revine ace
steia întâietatea față de celelalte, 
au dreptul a cere dela cameră ca 
aceasta prin concluz să enunție 
urgența propunerii și prin urmare 
să o iee în desbatere înaintea celor
lalte propuneri întrate.

Așa a prezentat deputatul Stein 
și soții propunerea ca raportul 
dintre Austria și Ungaria să se re
guleze prin desfacerea actualului 
sistem dualist și Introducerea u n i u- 
nei personale între Austria și 
Ungaria și totodată a cerut ca 
luând camera în considerare impor
tanța acestei propuneri, să enunție 
și urgența, va să zică să iee în 
desbatere această propunere înainte 
de toate celelalte.

Camera imperială nu a luat în 
considerare urgența propusă și ast
fel are să aștepte propunerea pre
zentată de Stein și soții până îi 
vine rândul, dacă peste tot mai 
ajunge la rând.
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Fata pădurii.
(Din Mitologia română)

Comunicat de S. FI. Marian

Fata pădurii, numită de unii șî 
Pădurea nă sau Pădureancă, 
după credința și spusa Românilor din 
Bucovina și a celor din Transilvania, 
este o fată tinără și foarte frumoasă, 
care loeuește și petrece numai prin pă
durile cele mari și puțin cercetate de 
oameni. Statura ei e înaltă și dreaptă 
ca lumina, iar mijlocul supțirel ca șî 
când ar fi tras printr’un inel; ochii mari 
și negri ca mura câmpului, cari scli
pesc la întuneric ca două lumini aprinse; 
sprâncenele arcate ; fața albă ca ghio
cul ; obrajii rumeni ca bujorul; părul ne
gru ca pana corbului, tafos și lung pănă 
dinjos de brâu sau chiar pănă în căl- 
câe, pe care îl poartă totdeauna des
pletit, atârnat și resfirat pe spate; iar 
drept îmbrăcăminte o cămașă lungă și 
albă ca omătul, peste care e încinsă cu 
un brâu de iederă înflorită fi.

') După credința și spusa Românilor din 
Bucovina, com. Ilișești, diet, de Niculaie Bo
tezat, și a celor din Botușana, com. de Simeon 
Boca, stud. gimn.; — a celor din Transilvania,

Dar nu aceasta este de impor
tanță Deputatul Stein și soții nici 
ud moment nu s’au legănat în spe
ranța câ se va recunoaște din 
partea camerei urgența propunerii 
lor. E cu mult prea mic grupul 
căruia aparțin acești deputați — 
cari își zic pe față «pangermani»
— decât să aibă drept a presupune, 
că propunerea lor de urgență va fi 
luată în considerare.

Acești «pangermani» își merg 
căile proprii, căutând a salvă din 
Austria pentru Germani ceea-ce mai 
pot salvă.

Ei în faimosul lor program dela 
Linz — zis «program de Rusalii»
— nu caută numai desfacerea dela 
Ungaria, ci și desfacerea dela Gali- 
ția, Bucovina și Dalmația, ca asi
gurând dominațiunea germană în 
restul Austriei, să o alăture pe acea
sta la imperiul germa n.

N’are deci să ne prindă mirarea, 
că acești deputați, cari tind pe față 
la unitatea națională a tutu
ror țerilor locuite în preponderanță 
de Germani, nu se sfiesc a propune 
fără rezervă accelerarea și finaliza
rea procesului de descompunere a 
Monarhiei.

Importanța desbaterii încheiate 
Luni nu residă deci în faptul că 
acești deputați au prezentat o ase
menea propunere, ci că lucrurile 
s’au desvoltat în Austria pănă la 
punctul, unde ni me nu se mai 
teme de eventualitatea uniu
nei personale.

îutreaga desbatere politică des- 
voltatâ în jurul acestei propuneri 
dovedește, că spiritul public din 
Austria privește deja în față fărâ

Fata pădurii nu umblă nici când 
ziua, ci numai noaptea, și anume tot
deauna de cum însărează și pănă la 
miezul nopții. Cum încep însă cocoșii a 
cântă de miezul nopții, pe loc se șî 
face nevăzută și nu se mai arată apoi 
pănă iarăși a doua zi pe la însărate i).

Când se arată, nu face de regulă 
nimărui nici un rău, ci plăcerea ei cea 
mai mare este de-a se plimbă din pă
dure în pădure, din deal în deal și din 
vale în vale, și a cântă atât de puter
nic de se răsună pădurile și se aude 
cine știe pănă unde, și așă de jalnic și 
de duios, că chiar șl stâncile, auzind-o 
cântând, plâng cu hohot, de cugeți că 
toate pietricelele și toate tufele, rosto- 
golindu-se, vor cădea de pe dânsele. 
Iar copacii, când o aud cântând, varsă 
șiroae de lacrimi astfel că cei mai mulți 
dintre dânșii capătă crepături sau dâre 
de-a lungul scoarței pe unde Ie curg 
lacrimile3). Oamenii însă, ce-o aud cân
tând, nu numai că-i pătrunde pănă la 
inimă duioșia cântecilor sale, ci cei mai 
ținutul Năsăudului, com. de Georgiu Anton, 
fostul meu colegă la gimn. din Năsăud; - 
vezi șî Vasiliu Criste: Pădureana, novelă, 
publ. în Familia an IX. p. 374.

*) După cred, și spusa Rom. din Bucovina 
corn. Ilișești, diet, de Nic. Botezat, și a celor 
din Botușana, com. de Sim. Boca ; — a celor 
din ținutul Năsăudului. în Transilvania, corn, 
de Georgiu Anton.

s) După cred. Rom. din Bucovina, com. 
Ilișești, diet, de Nic. Botezat; — a celor din 
Transilvania, ținutul Năsăudului, corn, de Ge
orgiu Anton ; — V. Criste : Pădureana, publ. 
în Familia cit. p. 382. 

teamă eventualității Introducerii 
uniunei personale și nime nu se 
mai sperie de această eventua
litate.

Și importanța acestea desbateri 
residă tocmai în acest moment, 
care nu va întârzia a produce efec
tul seu în . . . Ungaria.

Se știe că j. ană acum șovinismul 
amenință și presionâ cercurile vie- 
neze cu desfacerea dualismului și 
introducerea uniunei personale. Nu 
mai departe, chiar contele A ppo
ny i, a declarat pe față când a 
sărit cu celebrul seu salt mortal 
din partidul guvernamental în cel 
kossuthist, că dacă Maj. Sa nu va 
satisface acum pretenziunile mo
derate ale șoviniștilor, apoi va pro- 
fesă deschis: uniunea per
sonală.

Amenințarea aceasta a făcut-o 
contele Apponyi anume ca să sperie 
și intimideze cercurile conducătoare 
vieneze în credința, că precum au 
prins în trecut asemenea amenințări, 
vor prinde și acum.

în realitate nimic nu stă mai 
departe de conducătorii politicei 
șoviniste decât dorința de a re
aliză uniunea personală. înțeleg 
aceștia foarte bine, că prin des
facerea legăturii organice dintre 
Austria și Ungaria cade și cel mai 
puternic sprijin al dominațiunei 
șoviniste în Ungaria.

înțeleg ei foarte bine aceasta. 
Și nici nu amenință cu uniunea 
personală pentrucă ar dori să se 
realizeze, ci numai pentru a speria 
și intimida pe vienezi, cari țin din 
rezoane politice la «status quo»-ul 
neschimbat.
mulți dintre dânșii amorțesc astfel, că 
nu se mai pot apoi desmorțî și vorbi 
cum trebue, pănă ce mor fi.

O deosebită atragere are Fata 
pădurii șl cătră foc. De-aceea, cum 
dă ea cu ochii de vreun foc arzând, fie 
acela ori șî cât de departe, nu se poate 
răbdâ și rețineâ de-a nu se duce țintă 
la dânsul ca să-l vadă cum arată și cum 
arde, și mai ales dacă focul acela se 
află la vre-o stână, unde știe că trebue 
să fie șî ciobani. Și dacă, din întâm
plare, află focul arzând, iar ciobanii sau 
păcurarii dormind, atunci nu numai că 
le stânge focul, ci de cele mai multe 
ori aruncă tăciuni și cărbuni pe dânșii, 
dându-le prin aceasta de cunoscut, ca 
de altă dată să nu mai doarmă duși, ci 
măcar unul dintre ei să stee de pază 
și să priveghieze turma. Iar după ce în 
chipul acesta se resbună asupra lor, 
pleacă iarăși mai departe cântând, fi

întâmplându-se însă ca în primblă
rile ei să dee peste vre-un fecior voinic 
și frumos, care-i place, atunci nu se 
lasă pănă ce nu pune mâna pe dânsul. 
Iar după ce l-a prins și l-a buimăcit de 
cap prin cântecele sale cele fermecă
toare precum șî prin desmierdările sale 
cele ademenitoare, nu numai că-1 dră- 
gostește și-l sărută la starea locului, ci 
de cele mai multe ori îl ia cu nepusa’n 
masă și’l duce cu sine la locuința ei,

‘) După cred, și spusa Rom. din Bucovina, 
corn. Ilișești, diet, de Nic. Botezat.

’) După Cred, și spusa Rom. din ținutul 
Năsăudului, corn, de Georgiu Anton.

Desbaterea din camera impe
rială ne dovedește însă, că amenin
țarea aceasta nu mai prinde. Cli
șeul s’a tocit. Partidele austriene 
înțeleg acum pe deplin că șovi
nismul dominant în Ungaria 
are mai mare trebuință de sus
ținerea actualului raport dualist 
dintre Austria și Ungaria, decât 
politica austriacă.

Și e caracteristic că foile șovi
niste nu au salutat cu bucurie pro
punerea Stein și soții, ci s’au 
mărginit a face pe cronicariul sar- 
bed, protestând cel mult contra 
coloritului tn care se prezeutează 
politica șovinistă în desbaterile ca
merei imperiale din Viena.

Astfel se mai sparge o iluziune 
șovinistă.

Tocmai precum vedem acum, 
că conducătorii vieții publice ma
ghiare iau poziție contra sufragiului 
universal adevărat din rezoane de 
a salva excluzivismul dominațiunei 
șoviniste în parlament, tot așă vom 
vedeâ azi-mâne pe aceiași condu
cători — pe unii îi vedem deja — 
luând poziție hotărîtă contra 
uniunei personale earăși din 
considerante de a salvă excluzivis
mul dominațiunei șoviniste în... 
Ungaria.

Desbaterea din camera impe
rială vieneză a dovedit, că astăzi 
nu Austrienii ci șoviniștii din Un
garia au să se teamă de eventu
alitatea Introducerii uniunei perso
nale între Austria și Ungaria.

Așă se face cu încetul lumină!

------- ■> M ---------------- —

de unde nu-i dă drumul un timp mai 
îndelungat, fi

Datina Fetei pădurii, după cum 
am spus șl mai sus, este de-a cutrierâ 
pădurile de-a lungul și de-a latul, în 
sus și’n jos, și de a face în chipul acesta 
o mulțime de cărări încrucișate întoc
mai ca șî cum ai încâlci o jirebie de 
tort și ai așezâ-o apoi pe pământ.

Aceste cărări încâlcite sunt urma 
Pădurenei sau a Fetei p ădu rii.

Deci feciorul, ce dă în această 
urmă rea, acela vrând nevrând nu 
mai poate scăpă teafăr din mânile Fe
tei pădurii, căci aceasta, venind nu 
mult după ce a dat el în urma ei, în
cepe a-1 desmierdâ și a-1 drăgostî. Iar 
dacă feciorul i-se opune, atunci ea îl 
lovește peste piept cu o varga de S â n- 
ger, pe care o poartă totdeauna cu 
sine, îi despică pieptul drept în două 
și, luându-i inima, trebue apoi să se 
supună voinței și dorinței sale.

Ba, ce este încă șî mai mult, un 
astfel de fecior, mai în fiecare noapte 
încalecă pe cordenciu sau pe mă
tură, iese pe horn și se duce la Fata 
pădurii, care cum îl vede că a venit, 
pe loc șî prinde al drăgostî și al să
rută, și apoi a juca cu dânsul pănă 
ce-1 lasă mai mort.

Feciorul însă nu știe despre toate 
acestea nimic pănă a doua zi dimi
neața, căci el tot acolo se trezește, 
unde s’a culcat de cu sară, numai că

') După Cred, și spusa Rom. din Bucovina, 
com. Ilișești, diet, de Nic. Botezat.
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Conferența partidului kossuthist.
Partidul kossuthist a ținut Luni con- 

» ferență, în care — referitor la sufra
giul universal — s’a primit un proect 

'de rezoluțiune în sensul, că partidul 
tinde din toate puterile la realiza
rea sufragiului universal, fără 
însă a lăsă în planul al doilea nici 
datorințele sale cele mai de frunte 
pentru apărarea constituției, nici lupta 
pentru validitarea aspirați- 
unilor naționale și fără să per
mită destrămarea coaliției. Dep. 01 a y 
și Ura y n’au primit acest proect de 
rezoluțiune. Referitor la ținuta parti
dului față de amânarea dietei la 19 
Decembrie, s’a hotărît aderența la 
propunerea comitetului executiv al co
aliției, adecă să se ia la cunoștință amâ
narea dietei, dar să se protesteze contra 
amânării.

Alegere de deputat la Baia-mare.
La Baia-mare, oraș de care ne leagă 
atâtea reminiscențe frumoase de când 
cu adunarea «Asociațiunei» noastre în 
acest oraș, va fi în curând alegere de 
deputat și — precum cetim în «B. H.» 
— proprietarul român de mine de aur 
Alexiu P o c o 1 a pășit cu programul 
clubului naționalist român 
din dietă. Afară de candidatul ro
mân dl Pocol, mai sunt 2 candidați: 
ministrul de agricultură Arthur Fei- 
1 i t z sc h cu programul partidului «pro
gresist» și faimosul protonotar al corn. 
Pesta Augustin Fazekas cu program 
kossuthist.

Rezistență pasivă contra chemării 
rezerviștilor. Primpretorele cercului Vaț 
din comitatul Pestei a refuzat comandei 
regimentului de infanterie 32 predarea 
listei rezerviștilor suplinitori din co
muna Pesta-nouă, pe motiv că cererea 
e contrară legilor și constituției și pen
trucă atât dieta cât și congregația co- 
mitatenză a interzis oficianților să dea 
mână de ajutor guvernului la chemarea 
rezerviștilor. Acest răspuns al prim- 
pretorelui a fost trimis tuturor anti- 
stiilor comunale și notarilor din comitat 
pentru a se conformă lui.

Din comitate. Marchizul Alfred P al
ia vi ci ni, nou numitul fișpan al co
mitatului Zemplin, și-a dat demisiunea 
pe motiv că «corpul oficianților e pe 
deplin solidar contra mea și în- 
tr’o pasivitatefără păreche față 
de mine, așă încât numai cu forța 
a ș i f i în s t ar e s ă ’ mi împlinesc 
datorințele, ear procedura violentă 
e în contrazicere cu întreaga mea 
personalitate». — Fișpanul comitatului 
Trencin Geza Osztroluczky a fost 
absolvat din oficiu și în locul lui a 
fost numit judele de tablă Iuliu B a- 
ross.
e foarte ostenit și simte că n’are inimă 
într’ânsul.

Dar nu-i destul numai cu atâta. 
Un astfel de fecior nu se poate nici 
însură, căci nici o fată nu vrea să 
meargă după dânsul, prea bine știind 
din spusa bătrânilor, că îndată ce s’ar 
mărită după dânsul, Fata pădurii 
ar veni pe neașteptate la dânsa, i-ar 
scoate ochii și i-ar picură rășină în 
urechi, iar după aceasta, ducându-o pe 
stani și bolovani, ar sili-o să umble 
desculță prin spini și petricele ascuțite, 
pănă ce în urmă, făcându-se picioarele 
numai un sânge și-o rană, ar trebui 
să moară. Căci așă face Fata pădurii 
cu toate fetele, ce se’ncumetă a se mă
rită după vreunul dintre aleșii inimei 
sale 1).

*) V. Criste, op. cit. p. 383 și 383.

‘) V. Criste, op. cit. p. 382.
2) I. Pop Reteganul: Locuitori misterioși 

ai pădurii, publ. în Gazeta Transilvaniei an. 
LII. Nr. 12.

3) Dnpă spusa Rom. din Bucovina, corn. 
Ilișești, diet, de Nic. Botezat.

Fata pădurii, după cum am 
spus chiar dela început, e foarte fru
moasă și totdeauna tinără, fiindcă frum- 
sețea ei e netrecătoare și tinerețea sa 
neschimbată.

Cauza însă de ce-i ea așă de fru
moasă e, că ea se nutrește cu inimi 
proaspete de feciori voinici și frumoși, 
cari au căzut în mreaja ei, apoi fiindcă 
bea lacrimi calde din ochii fetelor ce
lor tinere și se spală tot numai cu fru- 
musețele ce le răpește de pe obrajii 
fetelor celor mai frumoase din lume, 
pe cari le amestecă apoi cu alte fru- 
musețuri ce le fură ea însăși de pe 
florile de primăvară și pe cari le poartă 
în sin, ca să le aibă totdeauna din

„DRAPELUL*'

Adunarea dela Oravița.
Duminecă s’a ținut la Oravița adu

narea poporală convocată de fruntașii 
din partea locului. Poporul român a 
participat în număr impozant, ca și la 
adunarea dela Lugoj. Deputaților Dr. 
T. Mihali, I. Russu-Șirianu și 
V. Damian li-s’a făcut primire stră
lucită. După discursurile celor 3 depu- 
tați prezenți, s’a primit unanim urmă
toarea rezoluțiune:

«Noi Românii din Oravița și 
jur, aderenți ai programului par
tidului 
astăzi la 
1905, în 
declarăm 
că ținem 
stre naționale, moștenite deia îna
intașii noștri pentru cultivarea po
porului românesc.

Vom acoperi cu trupurile noa
stre: biserica strămoșească, școala 
confesională română și celelalte 
așezăminte, ce ne sunt garantate 
prin 
individualității noastre

național român, întruniți 
27 Novembrie (10 Dec 

aceasta adunare publică, 
cu toată tăria sufletului, 
morțiș la instituțiile noa-

legile țării / întru apărarea 
etnice, în 

această țeară, pe care o numim 
și noi cu mândrie: patria noastră. 

Pentru binele patriei având da
torie sfântă a ne vărsă sângele: 
avem și dreptul omenesc să con
tribuim și noi, prin voința noastră 
nefalsificată, la pacea țării, ce 
promovează bunăstarea cetățenilor, 
în scopul acesta făgăduim a trimite 
în sfatul țării deputați, cari ne cu
nosc simțirile și ne știu doririle.

Ear pentru înlesnirea exercierii 
drepturilor cetățenești, ne alăturăm 
cu bărbăție la reforma electorală, 
al cărei țel residă în izbânda ega
lității dintre oameni.

Cerem dar pentru tot cetă
țeanul major dreptul de votizare 
obștesc, necondiționat, adecă 
râm la votul universal, secret, 
restricții!

Dumnezeu să ne ajute !»

ade-
fără

Duminecă s’a constituit la Szom- 
bathely (com. Vas) «partidul consti- 
dămână; și’n urmă fiindcă în toată 
dimineața se spală și ese la vântul cel 
călduț ce suflă în zorile zilei, ca acesta 
s’o șteargă 1).

Iar vecinie tinără și neschimbată 
la față este ea de aceea, fiindcă în fie
care dimineață la o oră anumită se 
duce și se scaldă într’un isvor, a cărei 
apă are putere vindecătoare, înfrum- 
sețătoare și păstrătoare de tinerețe!).

Când Fata pădurii e bine dis
pusă, adecă când nu i-se întâmplă în 
preumblările sale nici o neplăcere, 
atunci calcă așa de ușor, ca șl când 
n’ar atinge pământul cu picioarele.

Când e însă rău dispusă, atunci 
pășește așa de repede și de apăsat, că 
toate vreascurile, precum șl celelalte 
uscături, ce se mai află prin păduri, 
pârîe în urma ei. Iar crengile tufarilor 
și ale copacilor, cari îi stau în cale, 
fie ori șl cât de groase și de vânjoase, 
le rumpe ca pe niște fire de iarbă și 
le aruncă cine știe unde. Și așă își 
face ea apoi drum pănă șl prin cele 
mai dese și mai nepătrunse sihle 3).

în cazul acesta, scăpărându-i ochii 
și sbârlindu-i-se părul de iritată și mâ
nioasă ce-i, devine așă de înfiorătoare 
și înspăimântătoare, că ori șl cine o 
vede trebue să se sparie de dânsa. Și

tuțional*.  La ședința de constituire a 
luat parte șl contele Iuliu Andrăssy, ' 
conducătorul acestui partid nou.

Aducem o parte din discursul lui 
Andrăssy, ca să arătăm că și_ Andrăssy 
e șovinist incarnat, ca șl Fejervăry, 
Lukăcs, Bânffy, Szell, Kossuth, etc. 
cari toți se consideră drept cârmui- 
tori ai destinelor acestei țeri sbuciu- 
mate.

Andrăssy zice că scopul «partidului 
constituțional» e restabilirea și apă
rarea constituției și restabilirea păcii 
sociale și având în vedere aceste 
scopuri are datorința să caute căile rezolvării 
pacinice a crizei, dar fără dejosirea na
țiunei și a Regelui. Spre ajungerea 
acestui scop primul pas e trăntirea gu
vernului actual.

Vorbind apoi la chestia sufragiului 
universal, zice:

«Noi dorim extinderea dreptului electoral, 
dorim mai ales ca clasa muncitorilor 
să câștige dreptul de a trimite deputați 
îp-dietă. Dar pănă acolo nu mergem 
și nu putem merge ca să periclităm 
interesele statului național maghiar. Scopul, 
nostru e a susțineă caracterul nați
onal al statului maghiar, fără de 
care — cutez s’o spun — aici în acest, 
loc peste tot nu va fi capabil să existe/ 

organizat. De altă parte nu yoim 
un fel de reformă, care nimicește 
conducător al inteligenței. Noi nu voim 
eodată elemente noui, fără expe

riență, să ia asupra-și rezolvarea soartei 
țerii. Numai progresul gradat îl ținem 
de posibil și concesibil. Săritura deo
dată, săritură în întunerec n’o primim. 
Noi peste tot pornim de acolo, că re
forma parlamentară nu e interesul unei 
clase, ci e o chestiune care se poate și 
e permis să fie rezolvată excluxiv pe 
boxa motivelor mari naționale și pe lângă 
luarea in considerare a straturilor mari națio
nale. Și nu ne plecăm înaintea nici unui 
fel de terorism. Nu jurăm pe dreptul elec
toral universal, nu jurăm pe cenz, ci ținem 
numai la esență. Noi voim progres în 
direcție liberală. Voim să extindem 
dreptul, dar nu voim săritură, pentrucă 
știm că Ungaria — durere — nu-i în 
ație ca alte puteri, ca alte state mari, al 
popor e de o singură naționalitate, și 
sunt în număr așă mare, că 
aproape imposibil de a fi stârpite; 
zic: Ungaria nu-i în situația ca să comită 
nepedepsit greșeli!*

Adunarea a votat o rezoluțiune în 
senzul principiilor desvoltate de An
drăssy.

situ- 
căror 
cari 
sunt

nu unul apoi, spăriindu-se și căpătând 
Ceas rău din cauza ei, dacă nu caută 
din cu bună vreme ca să se vindece, 
în scurt timp șl moare.

Fata pădurii însă în mânia și 
iuțeala ei, fugind sau mergând mai re
pede de cum îi este datina, nu bagă de 
samă pe unde trece și cum trece. De-a- 
ceea, aninându-i-se părul cel lung și 
sbârlit de crengile tufișelor și ale copa
cilor, nu un fir îi remâne aninat de dân- 
sele.

Deci omul ce s’a spăriat de dânsa 
și din cauza aceasta a căpătat Ceas 
r ău, n’are decât să adune păr de acesta 
sau șl de cel ce se află în apropierea 
copacilor, lângă cari a stat vre-odată 
Fata pădurii și de cari s’a scărpi
nat, să se afume cu dânsul de trei ori 
pe săptămână, și apoi în scurt timp 
se vindecă de Ceasul rău ce l-a cu
prins și-și vine iarăși în fire 1).

în fine mai e de amintit șl aceea că 
pe Fata pădurii nime nu e în stare 
s’o prindă și s’o lege, căci ea e așă de 
tare, că ori șl ce fel de legături, cu cari 
ai legă-o, le rupe ca pe niște fire de ață 
stătută.2)

(»Jun. lit.»)

') După ered. și spusa Rom. din Bucovina, 
corn. Botușana, com. de Sim. Boca.

*) După cred, și spusa Rom. din Transil
vania, ținutul Năsăudului, corn, de Georgiu 
Anton.
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Autonomie națională.
_ Discursul unui croat în camera imperială 

din Viena. —

în ședința de Luni a camerei im
periale din Viena s’a luat la desbatere 
propunerea de urgență a deputatului 
Stein pentru introducerea uni un ei 
personale. Urgența acestei propu
neri s’a respins cu majoritate sdrobi- 
toare (104 contra urgenței, 17 pro).

La desbatere a luat, parte și de
putatul croat Perie, care a vorbit 
mai întâiu în limba croată, apoi a 
continuat nemțește, zicând:

«Se vede, cum un proces de des
compunere, care înaintează zi de zi, 
duce Monarhia austriacă la ruină și 
nu se vede nici o rază de speranță, 
pentrucă nicăiri nu se află bărbatul 
de stat, care contemplând cauzele 
acestui proces, ar folosi mijloacele ade
vărate și radicale pentru asanarea 
organismului grav bolnav. 
Transaeția, din 1867 n’a fost decât 
o alianță între rassa maghiară 
și germană, pentru, a asigură fie
căreia din aceste rasse pe teritoriul 
ei heghemonia asupra celorlalte 
naționalități. Coroana dând acestor 
contracte de stat sancțiunea sa a sperat 
de sigur, că cele 2 seminții conducă
toare nu vor abuza de puterea lor. 
Maghiarii însă au început să comită 
acte ilegale de violență contra 
naționalităților. Au fost lăsați 
să-și facă liniștit mendrele, pănă ce 
s’au întărit așa de tare, încât azi, folo- 
sindu-se de favorul constelațiunilor in
ternaționale, tind să rupă de tot legă
tura, care-i leagă de această parte a 
Monarhiei. De-ar fi fost scutite dincolo 
popoarele nemaghiare și mai ales 
Croații, azi Coroana n’ar sta singură 
în lupta pentru drepturile suverane. 
Acum se face o nouă probă pentru re
zolvarea crizei aici și dincolo: reforma 
electorală. Dar oamenii cari cunosc 
precis raporturile noastre profețesc, că 
nici prin aceasta nu se va aduce re
zolvarea chestiunei naționali
tăților. Luptele naționale nu vor 
încetă pănă ce nu se acordă fie
cărei națiuni independenta și au
tonomia. națională. Există numai o 
singură eșire din aceste încurcături, și 
aceasta se cheamă federațiune. încă 
mai este timp pentru a satisface pe 
Croați, restituindu-li-se in integrum 
dreptul lor înscris în lege și reînfiin- 
țându-se însuși regatul Croației 
spre muțămirea națiunei croate, dar 
mai vârtos spre binele Monarhiei au- 
striace».

Revolta armatei din Mangiuria
în tot

această răscoală,

Din Tokio vin vești despre o 
teribilă răscoală a armatei rusești din 
Mangiuria. Rușii au încercat 
chipul să ascundă 
dar în fine totuși a venit știrea prin
Tokio la Londra, și de aci s’a respân- 
dit în toată lumea.

în Mangiuria au început revolta 
soldații rezerviști, cari de 3 luni nu^ 
mai primesc nici o plată și nu prea' 
au nici de mâncare nici haine de îm
brăcat. Revolta s’a început la Charbin.

Deoarece generalul Lenewits a 
trimis mai întâiu acasă trupele Sibe
rians, ear pe soldații din Rusia euro
peană vrea să-i țină în Mangiuria pănă 
la primăvară, rescoala s’a extins asu
pra întregei armate de pe câmpul de 
răsboiu. S’a format o conjuraținne 
generală contra ofițerilor, ear numărul 
dezertorilor a fost tot fiiai mare. Dis
ciplina a fost călcată în picioare, ofițerii 
au fost batjocuriți. Trupe întregi au 
părăsit frontul și au cutrierat țeara 
jefuind pe țărani. Zilnic inundau țeara 
mii de dezertori din Charbin prădând 
și răspândind groază.

Din faptele soldaților revoltați 
amintim numai atâta, că un tren expreg 
a fost oprit pe drum, a fost dus cu 
sila la Wladiwostok și aici a fost 
jefuit tot proviantul enorm ce se află 
în el. Revoluționarii s’au rentors apoi 
tot cu acest tren la Charbin, unde a 
început o orgie indescriptibilă; mii 
de oameni s’au îmbătat ca nebunii și
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au daț foc orașului și au pușcat asupra 
prăvăliilor și a magazinelor de pro- 
viant, ba nici spitalele n’au fost cruțate.

Rebelii au luat din spitale mâncarea 
bolnavilor, au legat pe medici și pe 
îngrijitorii de bolnavi de mâni și de 
picioare și i-au aruncat afară din oraș 
pe câmpia acoperită cu zăpadă. In fine 
s’au însoțit cu o ceată de Chuncuzi, 
au atacat stația de tren și au ars toate 
casele din împrejurime. Câțiva ofițeri, 
cari țineau în secret cu rebelii, 
au deschis noaptea magazinele de bu
cate. Plebea a năvălit asupra maga
zinelor și le-a dat foc. Toți soldații 
din oraș, văzând aceasta, au strigat: 
«Hurra!» și s’a început un jaf și măcel 
mare. Mulți oameni nevinovați au fost 
masacrați.

Generalul M a n d o r i 1 o w a năvălit 
cu o trupă de cavalerie în oraș și s’a 
început o luptă sângeroasă, o încăe- 
rare pe viață și moarte.

Generalul Mandarilow a trimis 
oameni cu facle în Carbin, cari au dat 
foc casarmelor și edificiilor publice, ca 
să prindă pe rebeli. Aceștia au fost 
așa de surprinși, încât au sărit pe fe- 
restri afară. Cavaleria a ucis peste 
800 revoluționari. Focul a cuprins 

ț tot orașul și s’a iscat o mare zăpăceală, 
încât nu se mai cunoștea dușman de 
prietin. Toți se luptau contra tuturor, 
camerazii omorau camerazi. Rebelii au 
reușit să decimeze cavaleria și s’o 
împresoare. Rebelii au primit șî ajutor. 
Ce s’a întâmplat după aceea nu se mai 
știe.

Informațiuni.
împăratul și Regele Francisc Iosif I a 

fost numit din partea regelui Spaniei 
șef al regimentului spaniol Leon nr. 38.

Regele Carol al României e pe deplin 
restaurat din boala sa și de Sâmbătă 
încoace își face obicinuitele preumblări 
prin parcul palatului regal din Bu
curești.

Aniversarea luării Plevnei. Luni la 28 
Novembrie v. s’a serbat la București 
aniversarea luării Plevnei prin un ser
viciu divin în catedrala Metropoliei, la 
care au azistat: principele Ferdi
nand, micul principe Carol, d-nii 
miniștri, corpul diplomatic, autoritățile 
civile și militare etc.

Expoziția națională din București. Ca
mera română a votat proectul de lege 
prin care se acordă un credit de 2 mii. 
900.000 lei pentru expoziția națională 
iubilară din vara anului 1906. Acum 
ministrul domeniilor I. La ho h ari a 
prezentat proectul șî în senat, care a 
aprobat imediat urgența acestui proect.

Monedă jubilară română. Ministrul ro
mân de finanțe Take Ionescu va pre
zenta parlamentului român un proect 
de lege pentru baterea unei monede 
jubilare în număr așă de mare, ca să 
reprezinte o valoare de 31/, milioane 
lei. Modelul monedei se va fixă prin 
concurs.

Sporirea armatei române. Pentru în
tărirea armatei române se vor înființa 
4 baterii noui de tunuri cu tragere re
pede, 2 companii de artilerie de fortă
reață, o școală de tragere la țintă pen
tru infanterie, o secție de aerostatic și 
2 vase de poliție la marina fluvială. 
Pentru acoperirea cheltuelilor s’a luat 
în bugetul anului 1906—07 cu 2% mi
lioane lei mai mult.

în semn de recunoștință li-s’au dat 
celor 3 tineri soldați bacalaureați (vo
luntari pe un an), cari au sărit în aju
torul principesei române de coroană 
Maria când a căzut de pe cal, câte 60 
lei și câte două luni de zile concediu. 
Aceasta s’a făcut din ordinul chiar al 
principesei Maria.

Două mari orduri naționale. Cu oca- 
ziunea jubileului de 40 ani de domnie 
a Regelui român Carol se vor înființă 
2 mari orduri naționale. Unul va fi 
acordat foștilor miniștri, celălalt la per
soane cari au servit pe Suveran timp 
de 40 ani.

Premiile Nobel. Premiul Nobel pen
tru medicină l-a primit profesorul Ro
bert Koch pentru descoperirile sale 
pe terenul tuberculozei, premiul pentru 
fizică l-a primit profesorul Dr. Filip 
Lenard din Kiel (originar din Un-
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garia, născut la 1862 în Pojon), pre
miul pentru chemie a fost oferit profe
sorului Baeyer din Miinchen, premiul 
literar a fost oferit renumitului scriitor 
polon Henric Sienkiewitz, ear pre
miul păcii l-a primit baronesa Berta 
Suttner din Viena. La festivitatea 
ce s’a aranjat Duminecă, când s’a dat 
la Stockholm baronesei Suttner pre
miul păcii, au luat parte: regele Sue
diei, regina, miniștrii și deputății, cor
pul diplomatic și reprezentanții orașului. 
Fiecare premiu a fost de 200.000 cor.

t Teodor Vandor, vice-rector semina- 
rial, a încetat din viață la Blaj după 
îndelungate suferințe, în 10 Decemvrie 
n. 1905, în anul al 37 al etății, înpăr- 
tășit fiind cu sântele sacramente. Osă- 
mintele adormitului au fost înmormân
tate Marți în 12 Decemvrie st. n. în 
cimiterul dela biserica parohială din 
Blaj. Odihnească -în pace !

Venitele și cheltuelile statului pe lunile 
Iulie—Septembrie. în pătrarul al 3-lea 
(Iulie, August, Septembrie) al anului 
prezent statul a încassat cam 254 mi
lioane coroane, cu 611/2 milioane co
roane mai puțin decât în aceleași 
luni ale anului trecut. Cheltuelile sta
tului în Iulie—Sept. 1905 au fost cam 
de 255V2 milioane coroane, cu 26 
milioane cor. mai puțin decât în 
aceleași luni ale anului trecut. Rezul
tatul. final e deci cu 85l/2 milioane 
coroane mai slab decât în același pe
riod al anului trecut. Rezultatul acesta 
rău vine de acolo, că dări au incurs 
cu 54 milioane cor. mai puțin, 
competințe de drept cu 81/, milioane 
cor. mai puțin, dări de consum cu 4x/2 
milioane cor. mai puțin ca în Iulie— 
Sept. 1904. Rezultatul acesta slab al 
încassărilor s’a mai îndreptat puțin 
prin aceea, că la tutun statul a câști
gat cu 1 milion coroane mai mult, la 
fabricile de fer ale statului cu 3 mii. 
cor. mai mult, la pădurile statului cu 
2 milioane cor. mai mult, la postă, te
legraf și telefon cu 600 000 cor. mai 
mult. S’a mai îndreptat puțin raportul 
venitelor și cheltuelilor șî prin aceea, 
că la multe ramuri au trebuit să se re
ducă cheltuelile. Astfel la cheltuelile co
mune cu Austria s’au spesat cu 6 mii. 
cor. mai puțin, cheltuelile pentru strân
gerea dărilor au fost cu 2 milioane cor. 
mai mici, cheltuelile monopolului tutu
nurilor au fost cu 2 mii. cor. mai mici, 
ale baterei de bani cu 6 mii. cor. mai 
mici, ale investiți linilor și zidirilor noui 
cu 7 mii. cor. mai mici, ale ministe- 
riului de agricultură cu 4 mii. cor. mai 
mici, ale ministeriului de instrucție cu 
1 mii. cor. mai puțin și cheltuelile ex
traordinare comune cu 1% milion mai 
mici decât în Iulie—Sept. 1904.

Serbare artistică pentru copii. La 17 
Decembrie n., orele 3 d. m., se aran
jează cu băeții dela grădina I de copii a 
orașului Lugoj o serbare de Crăciun 
în teatrul orașului, în favorul fondu
lui grădinei de copii. Prețuri moderate. 
Programul, care conține 20 puncte, 
constă din declamațiuni, cântări, dia
loguri, păstorii dela nașterea Domnului 
și piesa teatrală ocazională într’un act 
«Csintalan Bertok» de Vâradi Antal. 
Pentru serbarea aceasta interesul pu
blicului e foarte mare. Bilete se află 
la cofetăria Kosâr și în sucursala li
brăriei Coloman Nemes (Lugojul ro
mân, bazar).

Societatea academică „Junimea* 4 din 
Cernăuți s’a constituit în adunarea ge
nerală ordinară din 12 Noemvre a. c. 
în următorul mod : președinte : Const. 
Șandru stud, fii., vicepreședinte: 
Teofil Sauciuc stud, fii., secretar I: 
Const. Ieremievici-Dubău stud, 
fii., secretar II: loan Bilețchi stud, 
fii., casar: Emil For ga ci stud, fii., 
controlor: Nicu Ciobotariu stud, i., 
bibliotecar: Calistrat Ș o trop a stud, 
fii., econom: Nicu Cocîrla stud, iur., 
membri fără funcție: Alfred cav. de 
Kalmucki stud. iur. și Stefan Be
rar, stud. iur. Societatea «Junimea» a 
desvoltat în anul acesta o frumoasă 
activitate literară și muzicală. Societatea 
are avere de 12773 cor. 84 bani și bi
bliotecă de 3048 opuri în 4382 volume 
și broșuri. Are de prezent 95 membri 
ordinari, 39 membri onorari, 12 mem
bri fundatori, 43 membri sprijinitori și 
112 membri emeritați, toți în viață.

Emigrarea în săptămâna trecută. Săp
tămâna trecută au emigrat la America

1310 ungureni și anume: 256 Maghiari, 
549 Slovaci, 167 Șvabi, 295 Croați și 
43 Români.

Noui cardinali. Papa a numit 4 car
dinali noui, între cari șl pe arhiepi
scopul de Erlau (Ungaria) Samasaa.

0 foaie bună economică. Sub acest 
titlu am fost adus nu de mult un ar
ticol în foaia noastră, în care ne-am 
ocupat de «Economia», unica foaie eco
nomică ce apare în Bănat. Excelentul 
conținut al ultimului număr apărut la 
1 Decembrie ne face să insistăm șî de 
astă dată asupra ei. Pe 32 pagini (Nr. 
duplu) aduce o mulțime de articoli și 
știri economice, silvanale, de vânat, in
dustrie, apicultură, pomicultură, vi
ticultură, economia de casă etc. într’un 
frumos articol, tipărit în fruntea foii, 
în cuvinte sincere și pline de dragoste 
pentru țăranul nostru, Redacțiunea 
apelează la poporul nostru și mai ales 
la fruntașii lui, pentru respândirea în 
cercuri cât mai largi a foii, menită să 
ridice starea materială a poporului. 
Tot în acest articol Redacțiunea pro
mite o mulțime de îmbunătățiri pentru 
anul viitor, îmbunătățiri cari vor sur
prinde plăcut pe cetitorii «Economiei». 
Noi din parte-ne șl de astă-dată re
comandăm cu toată căldura economilor, 
preoților, învățătorilor, proprietarilor 
și mai ales băncilor noastre abo
narea acestei foi, cu atât mai vârtos, 
că este, poate, unica foaie poporală, 
care folosește un limbagiu simplu și 
ușor, accesibil pentru fiecare țăran. 
«Economia» costă 4 cor. pe an și apare 
în Caransebeș sub direcțiunea d-lui 
Alexandru Diaconovich, magistru 
silvanal la Comunitatea de avere.

Un discurs al lui Dr. Lueger. Deunăzi 
rostise primarul Vienei Dr. Lueger 
un discurs contra socialiștilor Ovrei din 
Viena, spunând, că dacă vor continuă 
cu terorismul contra socialiștilor cre
știni, o pot păți ca Ovreii din Odessa 
și se pot repeți șl în Viena ororile și 
măcelurile din Odessa. Pentru acest 
discurs a fost Dr. Lueger atacat cu 
vorbe violente din partea Ovreilor șl 
în parlament șl în adunarea orașului 
Viena șî în alte adunări. Acum a ro
stit Lueger un nou discurs în fața so
cialiștilor creștini, zicând, că «eu nu’s 
om setos de sânge, nu vreau ca Dv. 
să oinorîți și jefuiți pe Jidovi, nici să-i 
batjocuriți sau să le faceți vr’un rău. 
Una însă trebue să faceți: Nu cum
părați nimic dela Ovrei!».

Poliție de graniță. La'1 Ianuarie întră 
în vigoare legea despre emigrare și 
legea poliției de graniță. Se vor în
ființă stațiuni pentru poliția de graniță 
în Fiume, Pojon, Oedenburg, Pali
ci o va, Orșova, Brașov, Bistri
ța, Sighetul-Marmației, Mun- 
kâcs, Ungvar, Bartfeld și Sillein.

Anarhia din Rusia. Călători ruși în 
trecerea lor prin București au adus 
vestea că situația în Kiew e despe
rată. Peste 2000 prăvălii au fost jefuite 
și arse. Peste 7000 familii în stare bună 
au ajuns la toiagul de cerșitor. — în 
urma agitațiunilor iscate între elevii 
seminariului din Chișineu (Basarabia), 
a fost închis seminariul și se va re
deschide abia în Septembrie 1906. în 
curând va fi închis șî gimnaziul. — 
Orașul Elisabethgrad e în flăcări. Mul
țimea omoară și jefuește pe Ovrei.

Foc uria» în Spania. La Cadix (Spa
nia) a ars Duminecă arsenalul. între 
altele au ars șl 2 năi. Un matroz a ars 
de viu. Paguba e de 3 milioane franci.

Cu 1 Decembrie 1905 st. v. 
se deschide nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat in capul foii.

BIBLIOGRAFIE.

A apărut Nr. 12 din revista
Junimea Literară cu următoriui 

sumar: A fost odată, de Mihail Teliman. 
Tomnatic (versuri) de Rotică. Fata pădurii 
de S. FI. Marian. In bolta dela craiul negru 
(ver.) de T. Robeanu. Octavian Goga (fine) 
de V. M. Prohodul verii (versuri) de V. 
Loichiț, Prin geam de C. Paltin. Rugă 
(versuri) de Nicu Draoinschi. .A fost un 
timp (versuri) de Alcuno. Putna de Iancu
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I. Nistor. Cîntec de Leandru. Dări desea-ț 
mă. — Cronică de G. Godreanu, Lili. e 
Notițe bibliografice de Nr. Redacția și : 
administrația; Suceava (Bucovina) strada 
Sturza Nr. 655.

*
A apărut:
„Economia44, foaie economică ilustrată 

sub direcțiunea dlui Alexandru Diacono
vich, magistru silvanal. Nrii 11 — 12. Cu 
următorul sumar: Cătră iubiții noștri ce
titori: Societăți economice comunale. Des
pre folosul albinei, de preotul loan Jupos. 
Rețe (soiuri mari cu ilust.rațiune). Premiare 
de vite în Caransebeș. Un dușman jpri- 
mejdios al merilor. Expoziția de poame 
din Mercurea. Curățenia în grajduri. îm
pădurirea măiestrită. Un lucru însemnat 
pentru economii noștri. (Mașina de zdrobit 
turtele de oleiu, cu ilustrațiune). Despre 
săratul și afumatul cărnei. Căprioara, 
gazela codrilor noștri, vânatul și prăsirea 
ei, de magistrul silvanal Alexandru Balaș. 
Din economia de casă. Varietăți. Posta 
Redacțiunii. Inserate. „Economia" apare 
în Caransebeș. Prețul 4 cor. pe an.

«
Un nou volum de poezii. Dl Victor 

Bontescu a publicat un volum de poezii 
întitulat: «Ego . . .» Volumul a apărut în 
Orăștie, „Tipografia nouă44. Prețul 1 cor. 
50 bani + 10 bani porto. Se poate co
manda Ia „Tipografia nouă44, Szâszvâros 
(Orăștie).

*

POEZII, de Octavian Goga. Buda
pesta 1906. Institutul tipografic și de edi
tură „Luceafărul44 str. Molnar Nr. 10. Un 
volum frumos de 126 pagini. Prețul 3 cor.

VARIETĂȚI.
»

Oraș fără bărbați. Orașul Nag- 
Harm, unde se află regele Siamului, 
are 9000 locuitori, dar printre aceștia 
nu e nici un singur bărbat. Populația 
acestui oraș constă excluziv din femei 
și copii. Pela diferitele oficii tot numai 
femei sunt aplicate, pănă șl judele, 
soldații și polițiștii sunt femei și fete. 
Cauza lipsei de bărbați este că în Nag- 
Harm se află haremul Regelui, care 
a interzis oricărui bărbat să locuiască 
în acest oraș.

Populațiunea Berlinului. După 
numărătoarea din 1 Decembrie 1905 
Berlinul are 2,033.900 lecuitori. în anul 
1900 aveă 1,888.800 locuitori, creșterea 
e deci în ultimii 5 ani de circa 200.000 
persoane.

Cursul pieței Lugoj.
............ — CPfi

1VE arfa. 4S 0 •R<<fi•& 0
ca

Grâu prima calitate 90 15
> de mijloc 85 14

Săcară prima calitate 80’ 13 __
» de mijloc 75! —

Orz prima calitate . 80 14 —
» de mijloc . 75 13 _

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 13 —
40 12 40

Cucuruz prima calitate 85 13 _
> de mijloc . 85 12 40
» nou . 10 — —

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

Orez .... 1- 40 —
Gris .... 80 32 —
Arpăcaș 70 15 eo
Măzăre 90 56 _
Linte .... 85 72 _
Fasole 80 36 —
Mălaiu mărunt 70 40 _
Cartofi — 6 —
Fân prima calitate . — 6 —

» de mijloc — 5 —
Paie .... — 1 —
Stejar — 6 80
Cărbuni de pealră — 4 40

» de Petroșeni — 4 40
Oloiu de rapiță — — 80
Lumini de stearină — 1 60

» topite . — 1 68
Săpun — — 72
Carne de vită I. calitate — 1 28

> » » II. » — 1 20
Unsoare de porc — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — — 24
Zăhar — 76 —
Vin .... -— — 80
Spirtl. — — 30

II. . — 1 50

FKOQITOSJL 
institutului reg. magh. meteorologic 

pentru 14 Decembre n. 1905 
Vânt. Rece. Ploae.
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Concurs.
Pentru ocuparea locului vacant de 

= Di recto: i re = 
în Internatul-Orfelinat susținut de Reu
niunea femeilor române din Brașov 
se deschide concurs cu termin de 30 
zile începând dela ziua în care se face 
această publicare în »Gazeta Transil
vaniei» din Brașov, în «Telegraful ro
mân» din Sibiiu și în «Drapelul» din 
Lugoj.

I. Potentele au să documenteze :
1) Cunoștințele pedagogice, fie ace

lea câștigate prin studiu teoretic sau 
prin aplicațiune practică sau prin 
amândouă.

2) Cunoștințe despre lucrul de mână, 
despre croitul de haine și despre me- 
nagiu.

3) Atestat de botez din care să se 
vadă că concurenta nu este mai tinără 
de 30 ani.

4) Atestat despre aplicarea ei de 
pănă acuma și despre purtarea morală.

5) Atestat medica), că este să
nătoasă.

Angajamentul se face deocamdată 
numai provizoriu pe timp de un an 
de zile.

Aleasa are să-și ocupe locul de di
rectoare la 2 săptămâni după primirea 
decretului de alegere.

Aleasa este datoare a se supune 
tuturor dispozițiunilor Adunării gen. a 
Reuniunii și ale Comitetului aceleia 
luate în interesul Internatului-Orfelinat.

II. Beneficiul împreunat cu acest 
post este:

1) 720 coroane leafă în bani gata, 
cari i-se plătesc în rate lunare antici
pative.

2) Locuință și toată întreținerea în 
Internat.

III. Recursele sunt a se trimite la 
adresa președintei Reuniunei femeilor 
române din Brașov doamna Elena 
Săbădeanu în terminul arătat 
mai sus.

Brașov, din ședința Comitetului 
ținută la 12/25 Novembrie 1905.

Elena Sabadeanii loan Leieri
presidentă. secretar.

Red. (3-3).

„DRAPELUL** ____ ___ ___

!!! Oeaziune rară !!! 
Pentru cadouri de serbători.

Aduc la cunoștința on. mele diet tele, că am arangiat 
în noul edificiu Szvoboda. alăturea eu prăvălia mea 

un bazar de serbători 
conținând cele mai fine și mai alese obiecte de majolica, 
cristal și porcelană, pe cari le desfac cu prețul cumpărării.

Asortiment bogat. Cea mai potrivită oeaziune pentru ca
douri de Crăciun și anul nou Prețuri ne mai pomenit de re
duse. Recomandându-mă atențiunei Binevoitoare a on. public 

semnez cu distinsă stimă

IGN. GROSZ. succesor.
Nr. 237 (12-2 Magazin de sticlărie și porțelană.

Lugoj. Piața Izabella.

mmm
fi 

în Ungaria de sud cel mai mare și mai complet hă 
hă depozit de fabrică pentru hă

ț91îo6Ue și mașini de cusut |

Nr. 189.—1905

n candidat 
de advocat 

fi român, cu praxă, caută aplicarej 
în vre-o cancelarie advocațială.

A se adresă la redacția «Drapelul». ' 
Nr. 235 (3-3). I

Un culegător-tipograf român di

ligentși destoinic se cautăpentn

Ti p o grafi a C. Tra un felin ei
Lugoj. -----------

■»? t

1881. vegr. szâm. 1905.

Ărveresi hirdetmeny.

Alulirt birosâgi vegrehajto az 1881. evi 
LX. t -cz. 102. §-a ertelmeben ezennel koz- 
hirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâsbirosâg 
1905. evi V. I. 1805. szâmu vegzese kovet- 
kezteben „Lugoșana“ takarek es hitelintezet 
javâra Popovics George, Popovics Anna 
es Sferkocs Jon ellen 150 kor. es jar. 
erejeig 1905. evi szep. ho 8-ân fogana- 
tositott kielegitesi vegrehajtas utjân le es 
felul foglalt es 1783 kor.-ra becstilt fa- 
eptlletek, kădak, malaczok, szarvasmarhâk, 
szena es bntorok-bdl âllo ingosâgok nyil- 
vânos ârveresen eladatnak.

Mely urveresnek a lugosi kir. jârâs
birosâg 1905. evi V. I. 1805)2. szâmu 
vegzese folytân 150 kor. tokekoveteles, 
ennek 1905. evi apr. ho 15 napjâtbl jârd 
6°/0 kamatai es eddig osszesen 94 kor. 58 
fill-ben biroilag mâr megâllapitott kOltse- 
gek erejeig Viszâgon alperesek lakâsân le- 
endo eszkozlesere

1905. evi decz. ho 27.-eu d. e. 9 orakor

Mare depozit de tot soiul g Mobile tapetate, de fier și lemn, 

/ Sternlicht Mano, Lugos / 
MWWWWW WWWWWM

Atelier propriu de mas ar 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 «Ringschiflf, — Zentral, — Bob

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

Plățile în rate convenabile.
Atelier propriu

pentru reparaturi de mașini de cusut și scris.
«fi

real!

Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat 

de autoritățile publice 

se poate căpătă 

în cantități mici și mari 

la fierăria

ufh-xiton. Haberehrn
Nr. 10 (x -91)

Lugojul-român ------  -

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

3?

Provocare si apel
cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistralul 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 al lui 
Bauer, înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
acest prav. Despre modul de folosire se 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare 
amintit mai sus.

; Serviciul cel mal culant si solid. J
I Nr. 182 (26 8) c OMPOSITIUNI MUSICALE 

s PorauRbescu

hatâridottl kituzetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az enntett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes melJett a iegtobbet igero- 
nek becsâron aiul is ei fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo iugo- 
Bâgokat mâsok is le- es feliilfoglaltattâk 
es azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§ ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Lugoson, 1905. evi decz. ho 12-en.

Nr. 238. (1 — 1).
Frank Zoltân
kir. bir. vegrehajto.

și-a început praxa medicală in Lugoj.

Piața Isabella.

medic univ, specialist in boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

%)r. Constantin 3gnea,

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul".

tVu£&i.'V1.- X Cî^i~|-iÂ~~iir~ir5TP 1*''  Og — - --
- j L' — ■. J- _ -7- ■

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

i

Nr. 121 (x 46.)

------ se află de vențlare la ---------------
REDACȚIA ,,DRAPELUL“

cu următoarele prețuri;
laa de urare, pentru 2 voci și pian. .
Frundă verde mărgărit, p. voce și pian
Basme 'ășene. vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură la ..Crai n#u“, p. pian 1 »
Baladă, pentru violon și pian 1 •
0 rsză vestejiO. p. voce și pian 1 »

La comande prin postă este de

50
50
50
50
25

bani.
>

>

>

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.

„DRAPELUL* 4 se află de vân-

zare în librăriile Adolf Auspitz

și Coloman Nemes.


