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De săptămâni de zile se alar
mează necontenit presa din capi
tală și prin aceasta publicul ei ce
titor cu știri despre pretinse pre
gătiri ce se fac prin comitatele 
locuite de Români pentru isbucnirea 
unei revolte românești.

La început am dat din umeri, 
cetind aceste știri, știind cât de 
neconștiincios își informează ziarele 
budapestane publicul când e vorba 
de noi. Știam că aceste ziare pun 
mai mare pond pe caracterul sen
zațional al știrii, decât pe conți
nutul ei de adevăr.

Și apoi mai eră ceva. Știam că 
conștiința păcătosului vede ziua la 
ameazi stafii pe păreți. Politica de 
guvernament a țerii atâte păcate 
are la activul seu, încât cei ce nu 
cunosc firea poporului nostru află 
de tot firesc ca poporul să-și peardă 
răbdarea și să caute dreptate cu 
coasa prefăcută în lancie și cu tă
ciunele arzând în mână.

Se povestește despre fostul mi
nistru și president al dietei Szi- 
lâgyi, că vorbind în ultimii ani 
ai vieții sale cu unul din fruntașii 
vieții publice, ieșit din sinul popo
rului nostru, ar fi zis cătră acesta, 
că el mult se miră că Românii 
nu se revoltă contra regimului 
din țară. Semn, că nici Szilăgyi, 
unul din cei mai deștepți și lumi
nați bărbați ai Maghiarilor, care a 
trăit mult cu Românii, nu a ajuns 
să pătrundă și înțeleagă firea Ro
mânului.

Nu ne-am mirat deci văzând 
ivindu-se sporadic, când ici când 
colea, câte-o știre despre pregătirea 
pretinselor revolte românești. Așa 
ne-am obicinuit cu asemenea știri, 
încât nici nu ne mai veniă să le 
înfierăm și veștejim după merit. 
Și presupuneam, oă tot așă precumFOITA „DRAPELULUI17’

Călătorie gratuită.
— Din isprăvile unui pierde vară. —

— Schiță —

Eram în cea mai mare perplexitate. 
Aveam să plec fără amânare. Pănă la 
plecarea trenului accelerat mai erau 15 
minute. îrf buzunar n’aveam nici o 
para frântă. Nici orologiu nici alt lu
cru de preț ce l’ași fi putut amanetă. 
Nici prietin dela care să pot cere bani 
împrumut și de plecat trebuia să plec.

Ce eră de făcut ? !
Trenul intrase deja în gară. Pe

ronul gemeă de public. Hamali fugeau 
în sus și în jos ducând și aducând 
geamantane. Pasagerii grăbiau, unii 
spre eșire alții să prindă un loc bun. 
Căutam în toate părțile, nici un cu
noscut, nici o idee salvatoare. Ce să 
mă știu face ?

în dreapta mea văd un preot ro- 
mano-catolic abiâ gâfâind, luându-și 

nu le luăm noi în serios, nu le va 
mai luă nici publicai maghiar în 
serios.

Mai vine, că criza actuală aduce 
îu multe privințe cu criza diu Iunie 
1848. Și dupăce în școalele ma
ghiare se învață, că atunci a pus 
împăratul la cale pe Croați. Ro
mâni, Sârbi etc. să se revolte con
tra Maghiarilor, li-se poate părea 
prin analogie probabil că și în ac
tuala criză va încercă «împăratul», 
ori «camarila» din Viena să revolte 
pe Croați și Români.

Când cu revoltele din Croația 
de acum doi ani, se scria prin foi, 
că revoltele acele au fost puse la 
cale de «Viena».

Nici de combinațiile aceste ano
ste ale presei șoviuiste nu ne mai 
mirăm, căci suntem dejâ deprinși 
cu ele. în capetele acestor gaze
tari nu întră că Românii, Croații 
ș. c. pot să facă și politică în in
teresul lor propriu bine înțeles, căci 
sunt deprinși a ne consideră tot 
de slugi plecate, cari așteptăm nu
mai un semn din Viena ca să pre
facem toată țara în scrum și bălți 
de sânge.

Ba nu ne mai mirăm nici de 
organele noastre administrative, cari 
dejâ în interesul bunului lor renume 
ar trebui să protesteze contra lan
sării unor asemenea știri false și 
alarmante, compromițătoare nu nu
mai pentru populațiunea, la care 
se referă, ci și pentru administra
ția, care în primul rând este che
mată să vegheze asupra bunei or
dini și a siguranței vieții și averii 
cetățenilor.

Se vede, că aceste organe își 
făuresc un titlu de glorie din îm
prejurarea, că deși se tot repetă 
strigătul de alarm tot nu erumpe 
revoluția, căci, vezi Doamne, ve
gherea administrației a «înăbușit» 
ziua bună deTa cunoscuți, cari îi stri
gau să salute prietinii din Budapesta.

Mă gândiam să agrăesc pe acest 
om bine nutrit, să-i spun necazul meu 
și să-i cer ajutor, știam din vorbe, că 
numai oameni buni de inimă sunt 
grași. Dar ear m’am lăsat. Preotul a 
dispărut într’un vagon.

Pănă la plecarea trenului mai erau 
3 minute. îmi ardeau călcâele, cum se 
zice, și tot eram încă fără bilet și fără 
sfat Fel de fel de idei, una mai des
perată decât cealaltă, îmi treceau prin 
minte. Ba să mă ascund între mașină 
și tender, ba să mă acăț de ultimul 
vagon. De plecat trebuia să plec. Dar 
cum ? !

în desperarea mea trec pela ca
mera de garderobă a conductorilor. 
Ușa eră deschisă, în cameră nu eră 
nime, dar de cuiei’ vedeam atârnând 
trei mantale de uniformă și chipiile de 
conductor în cuiu.

Făr’ să-mi dau seama ce fac, nici 
una nici alta, dau năvală în cameră, 
depun paltonul și pălăria și iau pe 
mine mantaua și chipiul de conductor, 
într’un moment eram dejă în vagonul 
unde se urcase preotul meu, a cărui 
imagine mă urmăriă necontenit, ca și 
presimțirea vagă, că acest om are să 
fie salvarea mea.

dejâ în germene «isbucnirea» re
voluției anunțate.

Ce cetim acum îu ziarele din 
capitală nu mai sunt însă știri 
sporadice, resărite întâmplător aici 
ori dincolo în creerii înfierbântați 
și doruici de senzații ai vre-unui 
«Schreib-Moritz» lihnit de a face 
carieră ca ziarist.

Știrile lansate acum trădează 
un plan bine chibzuit. Pe zi 
ce merge devin știrile tot mai alar
mante și tot mai concrete. Se vor
bește despre anumite localități, de
spre date și fapte precise.

Ministrul de interne Kristdffy 
a dat dejâ ordin vice-comiților ca 
în termen de 5 zile să raporteze 
detaliat despre starea revoltei 
în comitatele lor. în mai multe 
părți s’a trimis miliție. S’au dupli- 
ficat patrulele de jandarmi. O co
mandă de jandarmi a cerut chiar 
ajutor extraordinar pe cuvânt, că 
puterea ce-i stă la dispoziție nu 
este suficientă.

Știrile aceste se prezentă cu 
plan și sistem. Cine nu cunoaște 
stările adevărate este sedus a crede, 
că aici de fapt e vorba de o re
voltă, căci unde nu este foc nu 
iese fum. Cum vine ca comenda- 
mentul de jandarmi să ceară pu
teri suplinitoare, cum vine ca anu
mite puncte locuite în masse com
pacte de Români să se ocupe cu 
putere armată, cum vine ca mi
nistrul internelor să ceară cu ter
min așă scurt raport amănunțit 
dela toți vicecomiții din comitatele 
locuite de Români, dacă toate ști
rile sunt luate din vânt ? !

Eată cum !
Vorba Neamțului: Dorința este 

tatăl ideei !
Nimic nu i-ar fi mai binevenit 

politicei șoviuiste în actualul sta
diu steril al crizei decât o pre
tinsă revoltă românească!

Deschid ușa compartimentului, pre
otul meu eră singur și cetiâ — încă 
tot gâfâind — într’o carte cu tipar 
mărunt.

— Mă rog biletul!
Preotul, ne învrednicindu-mă nici 

măcar de o privire întreagă, îmi în
tinde biletul.

— Mulțumesc!
— Reții biletul ? întrebă preotul 

căutând cu coada ochiului la mine.
— Da, Vă rog, e ordin nou, dela 

prima încoace !
Cu vorbele aceste m’am retras și 

a fost opera unei clipe, pănă ce m’am 
înapoiat la camera de garderobă și 
mi-am luat ear pălăria și paltonul, 
punând la loc mantaua și chipiul de 
conductor. Totul a fost opera unei 
clipe. în învălmășala mare nimeni nu 
observase metamorfozele mele.

Re’ntorcându-mă pe peron, în fuga 
mare, ca un călător sosit în ultimul 
moment, văd că s’a dat dejă semnul 
plecării.

Un conductor observându-mă îmi 
strigă:

— Grăbește, grăbește, căci trenul 
se pune în mișcare.

Sar în vagonul mai apropiat și 
deabiă eram sus, văd dejă că felinarele

Trebile așâ s’au încurcat între 
coaliție și Coroană, încât șansele 
unei «păci fără de umilirea vre
uneia din părți» — cum ziceâ de
unăzi contele Andrâssy — sunt 
egale cu zero.

în situația aceasta nimic n'ar 
fi mai bine venit șovinismului, de
cât in demnul extern ce l-ar da 
la pacea ahtiată o asemenea re
voltă românească.

Cu strigătul «Patria e în pri
mejdie» s’ar face peste noapte pace 
între guvern și coaliție, ultima 
ar luă frânele țerii în mână fără 
limbă de comandă, fără atribuțiu- 
nile suveranității etc. și ar motivă 
publicului naiv această deserțiune 
cu fraza că a trebuit să salveze 
patria din primejdie! Și ca fraza 
să aibă aparența conținutului de 
adevăr s’ar pune la cale o serie de 
nelegiuiri contra Românilor, sub 
titlul sonor al «înăbușirii revoltei».

Socoteala e curată!
în ăst chip ar eși coaliția și 

peste tot șovinismul din situația 
încurcată de astăzi. Cine ar mai 
face coaliției reproși că a abando
nat limba de comandă, când a tre
buit să facă aceasta pentru a «salvă 
patria»?! Căci, mă rog, ce e limba 
de comandă față de salvarea patriei!

Sceneria pusă la cale în mod 
infernal este evidentă.

Și în situația aceasta, când pie
lea noastră este în joc, nu 
putem în destul rugă pe fruntașii 
noștri, cari stau în atingere nemij
locită cu poporul, să grijească ca 
nu cumva represaliile ce le iau 
organele publice pentru înăbușirea 
pretinsei revolte să seducă unde-va 
poporul la vre-un pas nesocotit, căci 
paguba poporului ar fi incomensu
rabilă.

Nu numai că s’ar creeă în mod 
artificial aparența îndreptățirii ace- 
din gară remân înapoi, trenul eră dejâ 
în mișcare.

Dau să întru în primul comparti
ment. Eră tocmai compartimentul în 
care ședea preotul meu și cetiâ liniștit 
în cartea lui cu tipar mărunt.

Ce mai eră să fac. Erau încă 
7 locuri libere în compartiment, nu mă 
puteam retrage fără să dau anză la 
bănueli.

Ce-a fi pe sat va fi! Dac’am ajuns 
pănă aici în pace fără să observe 
cineva metamorfoza mea în conductor 
și vice-versa, voiu duce-o șî mai de
parte.

Preotul nici n’a luat notă de pre
zența mea. Cetiă, cetiâ înainte. Eu 
mi-am găsit un loc comod în unghiul 
ferestrii, unde întinzându-mă am în
ceput să fac reflecții asupra situațiunei 
mele, mereu pipăind în buzunarul meu 
biletul de XVI zone, care aveă să mă 
ducă unde trebuia să mă duc.

După o vreme întră conductorul, 
cu felinarul în mână.

— Vă rog biletele !
Fără vorbă întind lung mâna în 

buzunar, scot cu o mișcare largă bi
letul și îl dau conductorului. Acesta 
ridică felinarul, caută biletul, îl află 
în ordine și dupăce l-a pișcat cu 
cleștele lui mi i re’napoiază și privește
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lor represalii, ci ue-ar duce în ne
sfârșite mizerii poporul din comune 
și ținuturi întregi. >

Când scriem aceste șire, știm 
prea bine, că nici o iotă nu-i ade
vărată din știriîe alarmante ale 
foilor șoviniste. Știm prea bine, că 
nu în interesul poporului românesc, 
ci în cel al șovinismttlui este 
erumperea unei revolte ro
mânești. Și tocmai d^» aceea ru
găm și conjurăm pe toți ai noștri, 
cari stau în nemijlocită atingere 
cu poporul, să nu lase ca .poporul 
să fie de sus adue în stare de 
revoltă!

Proectul despre maghiarizarea școa- 
lelor. Comisiunea permanentă a enatu- 
lui regnicolar de instrucție publică a 
ținut la 12 Dec. ședință sub presidenția 
lui Dr. Ernest F i n â c z y. La ordinea 
zilei a fost rescriptul ministrului de 
culte și instrucțiune publică, prin care 
acesta a trimis Senatului spre pertrac
tare și referare proectul de lege pre
lucrat referitor la școalele poporale. 
Comisiunea permanentă a exmis o 
subcomisie pentru studiarea chestiunei 
și pregătirea referadei. Membrii acestei 
subcomisiuni sunt: Dr. Zsolt B e 61 h y. 
president, Wilhelm S z u p p ă n, refe
rent, Dr. Bernat Alexander, Lud. 
Sretvizer, Iuliu Sebestyăn, Fr. 
Halăsz, Dr. Emeric Nemenyi. Dr. 
Carol V e r e d y, Dr. M6r K â r m â n, 
Alex. Peres, L. Nagy, L. Kozma.

yjZoțiunite dela Seliște
Duminecă a avut loc o mare adu

nare a alegătorilor și peste tot a po
porului român din cercul Seliștei (co
mitatul Sibiiu) în sediul acestui cerc, 
în fruntașa comună Seliște.

Deosebit interes ne oferă această 
adunare, că nu s’a ocupat numai de 
situația politică a țerii, creeată prin 
actuala criză de parlament, ci a luat 
în desbatere șî mizeriile noastre 
interioare, cari ne storc și seacă 
puterile.

Aproape în toate centrele noastre 
culturale domnesc astăzi stări așâ zi
când insuportabile. Așa sângerează șî 
societatea din Brașov din cauza unor 
agitațiuni necualificabile.

Față de aceste agitațiuni, a căror 
țintă e corpul profesoral dela gimna
ziul nostru gr. or. din Brașov, s’a vo
tat la adunarea din Seliște următoarea 
moțiune:

«Noi, poporul cercului Seliște, cre
dincioși ai bisericei gr. or. întruniți azi 
căutător la preotul meu, care nu luă 
notă de ce se petrece în jurul lui.

— Vă rog biletul.
Preotul fără să ridice ochii din 

carte, zice:
— Peste mine ai trecut deja!
— Mă rog de ertare. Numai dela 

D-Sa am luat pănă acum biletul.
— Dar nu-mi vorbi verzi-uscate, 

dejă în gară mi-ai luat biletul, înainte 
de a plecă trenul.

— Eu? ferit-a sfântul.
— Cum nu?! Da nu mi-ai spus 

D-Ta că dela prima e ordin nou, de a 
nu mai re’napoiă biletul.

— Te rog Sfinția Ta, sau dă-mi 
biletul, că n’am vreme a stă de șagă, 
sau plătește biletul și amenda, pentrucă 
te-ai urcat în tren fără bilet.

— Scandal! Cum poți cere dela 
mine bilet, dupăce mi-l’ai luat deja 
odată.

— Eu nu ți-l’am luat. Eată d-nul 
aici mi-e martor.

— Ce martor! Dl s’a suit în tren 
când a plecat trenul. D-Ta ai fost aici 
încă înainte de aceea. Scandal ne mai 
pomenit într’o țeară civilizată! Ori am 
ajuns să fim guvernați de Hotentoți. 
Ean caută-ți de lucru, dacă nu vrei 
să dai cu mine de belea!

(Finea va urmă).

la 10 Decembrie n. 1905 în adunare 
publică declarăm :

1) că suntem în trist a ți. în adân
cul sufletului nostru pentru ura 
și patima, ce s’a -deslănțuit. între 
frați jîn orașul Brașov ..și pentru' 
dezastruoasa lor ijiriurire asu
pra tuturor instituțiilor noastre biseri
cești. școlare, dăr mai ales asupra 
gimnaziului nostru gr. or.; că 
suntem îngrijorați de reputația, ba 
chiar de existența acestui gimnaziu, 
pe care-1 vedem azi amenințat.

Drept aceea declarăm :
1) că gimnaziul gr. or. din Brașov 

îl privim ca odor al tuturor Ro
mân i 1 o r, fiindcă e gimnaziu româ
nesc susținut cu avere românească și 
cu hărnicia bravului popor român bra
șovean și hrănit cu suflet din sufletul 
românesc al zelosului corp pro
fesoral; că privim ori-ce atac în
dreptat contra gimnaziului fie direct 
ori indirect, fie prin discreditarea cor
pului profesoral, fie prin învem narea 
elevilor cu spiritul anarhiei, ca îndrep
tat contra intereselor națiunei române, 
iar pe cei ce comit astfel de atacuri îi 
privim de ființe cari nu merită 
numele nici de om. nici de ro
mân. în urmare ne vedem siliți să 
condamnăm ținuta neomenească și 
neromânească a foii «Deșteptarea» 
din Brașov și ne exprimăm desapro- 
b a r e a noastră pentru vecinicile ata
curi adresate în contra corpului profe
soral cu scopul sistematicei discreditări, 
a cărei urmare e totala destrăbălare 
în sinul elevilor și astfel ruinul sigur 
al gimnaziului. Cerem și ne rugăm 
deci :

1) ca forurile noastre competente, 
în prima linie înalt Prea Sfinția Sa 
Arhiepiscop și Metropolit loan Mețian 
și Venerabilul Consistor Arhidiecezan 
să facă de urgență pașii necesari, ca 
răul, ce roade fără milă la rădăcina 
existenței gimnaziului nostru gr. or. 
din Brașov, să fie radical delăturat.

2) cerem și ne rugăm ca deputății 
noștri sinodali și congresuali să îngri- 
jască ca cererea și rugarea noastră să 
afle rezolvarea cuvenită și să-și facă 
datorința de onoare din salvarea gim
naziului nostru din Brașov».

Ear privitor la situația politică și 
în deosebi la activitatea dep. Dr. 
N. Com șa a votat adunarea urmă
toarea moțiune :

«Noi alegătorii și poporul din cer
cul Seliște, întruniți azi la 10 Dec. 1905 
în adunare publică, declarăm :

1) Că luăm la cunoștință darea de 
seamă a deputatului nostru Dr. N. 
Com șa și-l investim cu deplina noa
stră încredere.

2) Aprobăm întru toate ținuta de- 
putaților noștri; le mulțămim pentru 
munca și zelul ce’l pun întru deștep
tarea și luminarea poporului în adu
nările poporale ținute în toate părțile 
țerei locuite de Români; le mulțumim 
pentru hărnicia lor în lupta pentru apă
rarea și respectarea drepturilor firești 
ale poporului și înarticularea acestora 
în legile țărei.

3) Idealul unui popor fiind pă
strarea tuturor însușirilor sale etnice, 
ne unim glasul nostru cu al deputa- 
ților noștri și cerem :

Respectarea și considerarea drep
turilor limbei noastre pe toate terenele 
vieței publice, ca șî ale legei noastre 
cu toate instituțiile legate de ea. Le 
cerem aceste deopotrivă pentru noi, ca 
șî pentru toate popoarele acestei patrii.

4) Ca cetățeni liberi ai unei țeri 
libere cerem egalitate pentru toți cetă
țenii atât la purtarea poverilor, cât șî 
la împărțirea drepturilor; cerem deci 
introducerea sufragiului universal (vot 
pentru toți) la alegerile dietale, cu vo
tare directă secretă, în comune, fără 
nici o restricție, pentru toți cetățenii 
începând cu vârsta de 20 ani».

„Revoluția valahă".
Foile șoviniste maghiare și ger

mane din capitală și provincie, cu toate 
desmințirile date, continuă a excita 
fantazia bolnavă a publicului șovinist 
cu vești alarmante despre o pretinsă 
«revoluție valahă». Aiurările lor con
damnabile și grețoase au pătruns de

parte de hotarele acestei țeri. însuși 
ziarul liberal vienez «Neue Freie Presse» 
a luat notă despre scorniturile ticăloase 
ale celor ce voesc să pescuiască în tur
bure, de cari bâjbăe nefericita noastră 
țeară.

Seduși de știrile infame, s’au pus 
chiar autoritățile publice în mișcare și 
au trimis gendarmi și miliție în locurile 
-periclitate de Valahi», cauzând năcaz 
peste năcaz poporului român pacinic, 
loial, stimător de legi și iubitor de 
ordine.

Eată ce scrie «Bud. Hirl.», care 
trece de cel mai serios ziar din ca
pitală :

«Telegrame private și comunicate 
semioficiale dovedesc deopotrivă, că în 
comunele locuite de Români e ferbere 
mare. Veștile înspăimântătoare,că agi
tatorii naționaliști agită și înfer- 
bântă pe Valahi ea să atace pe Ma
ghiari. se adeveresc tot mai mult. Pre
cum anunță un ziar litografat, mini
strul de interne Iosif Kristoffy a or
donat azi (13 Dec.) viceșpanilor co
mitatelor Arad, Hunedoara, Bistrița 
și Făgăraș, ca în decurs de 5 zile să 
facă raport despre mișcările naționa
liste ce se observă pe teritoriul comi
tatelor lor.

Din Arad se telegrafează: La gu
vern au mers vești, că în valea 
C r i ș ul u i siguranța publică e atacată. 
Pentru liniștirea locuitorilor de acolo 
a trimis acolo armată. Astfel eri 2 com
panii dela regimentul 33 au sosit la 
Hălmagiu și 2 companii dela regi
mentul din Orăștie au sosit la Baia- 
d e - C r i ș.

Din Cluj ni-se anunță: Noaptea 
trecută comanda gendarmeriei a trimis 
45 gendarmi la O f e n b a i a și Câm
peni, unde chiar gendarmii au cerut 
întărire».

Ziarul vienez «Neue Freie Presse» 
reproduce pe scurt știrile scoase din 
vânt ale foilor șoviniste și mai spune, 
că direcțiunea calei ferate Arad-Cenad, 
care cale ferată trece prin ținuturile 
amenințate de răscoală, a dispus deja 
înarmarea personalului de 
tren și a provăzut cu revolvere pe 
150 cantonieri precum șl pe personalul 
care însoțește trenul. Tot acest ziar 
scrie, că un negustor din Gurahonț po
vestește, că revoluția va isbucnî Sâm
bătă (azi) sau cel mult Marți. Din con
tră deputatul român Dr. Stefan C. 
Pop și episcopul român dela Arad
I. I. P a p desniinte totul, ce s’a scris 
despre vre-o mișcare între Români.

Foaia lui Bânffy «Pești Hirlap» 
aduce cu o insolență nemărginită o 
corespondență despre o pretinsă «re
voluție valahă» în corn. Caraș-Severin 
și chiar în Lugoj. Spațiul nu ne per
mite să publicăm minciunile cu coarne, 
ce le aduce organul lui Bânffy.
Decla? ați'unea deputaților români-

Deputății naționaliști români au 
dat veștilor tendențioase și apte de a 
produce cea mai mare agitație în 
poporul maghiar contra poporului ro
mân, dar șî în poporul român contra 
poporului maghiar, următoarea des- 
mințire în foaia »Magyar Tudositd»:

«Hiene fără conștiință ale jur
nalisticei răspândesc în lume min
ciuna grozavă, că poporul român 
se pregătește să se răscoale contra 
Maghiarilor. Ca deputați dietali ai 
poporului român, protestăm contra 
unei astfel de defăimări a popoim- 
lui nostru și declarăm, că poporul 
român din Ungaria nu cu arma și 
cu prețul vieții fraților lui Maghiari, 
ci numai cu dreptatea sfântă a 
cauzei sale își va eluptâ drepturile 
Credincios patriei sale și regelui 
seu, poporul român va luptă și 
mai departe cu armele păcii pentru 
drepturile limbei și naționalității 
sale.

Declarând aceste provocăm tot
odată pe păzitorul suprem al justi
ției țerii, să îndrume pe procurorii 
sei, ca fără amânare să inten
teze procedură contra tutu
ror ziarelor, cari cu știrile lor 
revoltătoare deoparte defaimă un 

întreg popor, de altă parte chiar 
prin aceasta ei înșiși seamănă ve
ninul revoltei în poporul calumniat. 
Tăria poporului nostru nu e arma, 
ci dreptul divin și omenesc.

Arad, 13 Decembrie 1905.
Dr Teodor Mi hali, loan Russu- 
Șirianu, Dr. Aurel Nov acu, Dr. 
Aurel V1 a d. Dr. Stefan C. P op, Dr. 
Ioan Suc iu. Dr. Nicolae Comșa. 
Vasile Damian, deputați dietali.

Evenimentele din Rusia.
Complot pentru răsturnarea 

Țarului.
Se svonește, că între reprezentanții 

districtelor și orașelor rusești s’a pornit 
o mișcare pentru răsturnarea Țarului 
și alegerea unui monarh constituțional. 
Se zice, că prințul Dolgorukidin 
Moscva va fi proclamat ca primul 
monarh constituțional.
Ciocnire intre muncitori și armată.

La P a v i a n i c e (Polonia-rusească) 
vre-o 200 de muncitori și țărani s’au 
ciocnit cu un escadron de dragoni, cari 
au inscenat un măcel înfiorător omo- 
rînd și rănind vre-o 50 oameni.

Revolte de țărani.
Din București se anunță, că 

satele dimprejurul orașului Elisabeth- 
grad sunt în plină revoltă. Țăranii 
devastează și jefuesc tot. Două moșii 
mari sunt fn mânile țăranilor. Două 
sate au fost aprinse și au ars total. 
Trupele trimise dela Chișineu, ca să 
suprime revolta, n’au voit să puște 
asupra țăranilor.

■ 4
Rescoala armatei din Mangiuria.

Despre revolta soldaților din Man- 
giuria mai primește ziarul englez 
«Daily Telegraph» următoarele amă
nunte :

Cavaleria rusească a înecat răs
coala în sânge. La revărsatul zorilor 
rebelii au luat-o la fugă și când se 
făcu ziuă, iOO Ruși zăceau morțt 
și răniți pe stradele Carbinului. 
Cartierul chinez e în ruină. Toate 
aceste s’au întâmplat în noaptea de 
29 Novembrie. De atunci încoace se 
repetă măcelul și jaful în fiecare noapte. 
Purtarea soldaților față de ofițeri e 
așa de amenințătoare, încât ofițerii nu 
mai cutează să easă din casă. Acum 
câteva zile soldații rebeli au pușcat 
asupra unui transport de munițiune din 
care o parte a explodat.
Preotul Gapon contra revoluției.

Vestitul preot Gapon, care acum 
se află în siguranță la Paris și care a 
fost capul revoluției în Rusia, s’a ex
primat acum înaintea unui colaborator 
al ziarului francez «Matin» contra re- 
voluțiunei, zicând că s’a înșelat când 
a pornit mișcarea revoluționară, și că 
poporul rus încă nu e copt pentru 
libertate. îndeamnă pe muncitorii cei 
din Rusia să pună capăt volniciilor, 
grevelor și ațițării masselor, ba să re
nunțe chiar șl la introducerea zilei de 
8 ore de lucru. Deocamdată muncitorii 
au numai să se organizeze și să pre
gătească masseie pentru revoluția din 
viitor, căreia însă pănă anum nu i-a 
sosit timpul.

Informatiuni.
9

Din cauza sf. serbători de Marți va 
apărea proximul nostru număr Joi la 
ora obicinuită.

Procesele noastre la Curie. în proce
sele de presă ale ziarului nostru se 
vor pertractă cererile de nulitate pre
zentate de dnii Dr. Stefan P e t r o v i c i, 
Dr. Cornel Jur ca și Mihail Gașpar 
în ședința de senat, ce se va ținea 
Miercuri în 20 Decembrie n. a. c. la 
Curie.

t Nicolae lonescti, parohul comunei 
Iaz și asesor al scaunului protopresbi- 
teral din Caransebeș, după grele sufe
rințe, împărtășit cu Sf. Taine, în etate 
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de 65 de ani și în anul al 42 al preo
ției a trecut la cele» vecinice Joi în 1 
Decembre, la orele 9 a. m. Ceremoniile 
funebrale, premerse de Sfta Liturghie 
s’au săvârșit azi Sâmbătă la orele 9 a. 
m. în biserica parohială din Iaz, după 
cari rămășițele pământești ale iubitului 
defunct au fost depuse spre vecinică 
odihnă în cimiteriul din Iaz. Fie-i țarina 
ușoară și memoria binecuvântată! Pe 
fericitul defunct îl deplâng: Elena Io- 
nescu n. Eraanuil soție. Persida Ionescu, 
Dr. Petru Ionescu profesor, Dr. Nico- 
lae Ionescu advocat, George Ionescu 
preot, Maria Ionescu m. Popescu, Va- 
leriu Ionescu învățător. Ana Ionescu 
in. Tismănariu, loan Ionescu fii și fiice. 
Mihaiu Ionescu frate. Pavel Tismă
nariu, Sebastian Popescu gineri, Lu- 
creția. Mircea, Petru, George, Liviu 
și Valeria nepoți și nepoate.

t Nicolae Bârsan, învățător pens, și 
membru al mai multor corporațiuni, a 
încetat din viață în Brașov la 30 Nov. 
v. 1905 In etate de 44 ani. Rămășițele 
pământești ale scumpului defunct au 
fost depuse spre etern repaus, Vineri 
în 2/15 Decembrie la 21, ore d. m. în 
cimiterul gr. or. dela biserica Sf. Nicolae 
din Brașov. Odihnească în pace!

încoronarea regelui Norvegiei va avea 
loc în 24 Iunie 1906.

Dl Aurel Gerasim a fost promovat 
doctor în științele iuridice la universi
tatea din Cluj.

Expoziție de tablouri în Lugoj. în că- 
sulia dela capul stâng al podului de 
fier (Lugojul-german lângă casa Karl) 
a deschis dl Bela Pezsnyo o expo
ziție de tablouri originale, pictate de 
diferiți pictori indigeni. Scopul acestei 
expoziții este de a face de o parte cu
noscută publicului mare arta pictorilor 
indigeni și de altă parte de a oferi pu
blicului ocaziunea de a’și cumpără ta
blouri originale între condiții de tot 
avantagioase, prin ce negreșit se aju
torează șl desvoltarea artei în țeară. 
Recomandăm tuturor amatorilor de 
pictură să viziteze această expoziție, 
care în orășelul nostru este ceva mai 
rar.

Deșteptarea Românilor din Basarabia. 
La Chișineu (capitala Basarabiei) există 
2 ligi române. Ambele au lansat un 
manifest cătră Românii din Basarabia, 
îndemnându-i să se organizeze și ape
lând la unirea și solidaritatea lor în 
interesul cauzei naționale.

Reprezentanța orașului Lugoj va țineă 
Joi în 21-lea Decembrie 1905 la 3 ore 
d. m. adunare generală ordinară cu 
următoarea ordine de zi: 1. Raportul 
primăriului despre pătrarul al III-lea 
al anului 1905. 2. Raportul comisiunei 
de scontrare. 3. Publicarea concluzelor 
sosite dela forurile mai înalte. 4. Re- 
gularea locului târgului săptămânal din 
cercul I. 5. Exarândarea dreptului de 
cantină la bărăci. 6. Asigurarea cailor 
de ham pe anul 1906 pe seama pom
pierilor. 7. Rezultatul obținut la licita
ția pentru asigurarea susținerei în 
bună stare a fântânilor cu pumpă, 
precum șî pentru manuarea electromo
torului dela rezervoarul de apă din ca
pul podului. 8. Propunere privitoare 
la cumpărarea intravilanelor Măriei 

. Pavel și Lazar Grosz. 9. Rugarea lui 
' Alfred Klein pentru construirea unui 

canal de beton suteran. 10. Propunerea 
privitoare la votarea unui ajutor pen
tru provederea cu haine a școlarilor 
sărmani. 11. Votarea unui ajutor pe 
seama ascultătorilor sărmani dela cursul 
administrativ din Becicherecul-mare. 
12. Rugarea văd. Berta Schwarz pen
tru ajutor. 13. Procurarea taurilor și 
verilor de prăsiiă pe anul 1906. 14. Sta- 
torirea taxei de rescumpărare pentru 
teritoriul orașului câștigat prin Bela Gi- 
ddfalvi în urmarea regularei liniei de zi
dire. 15. Valorarea pavilonului dela 
bărăci cumpărat de oraș. 16. Desoco- 
tirea speselor avute cu regularea stra- 
dei Bocskay. 17. Descrierea anticipa- 
țiunilor de bani devenite neîncassabile.

Mișcarea populațiunei în Octombrie. 
Scădem la număr. Așa ne spun datele 
statistice oficiale de pe luna Octombrie. 
Numărul populațiunei scade, numărul 
căsătoriilor scade, emigrarea crește me
reu. în Octombrie s’au născut vii în 
Ungaria 54.168 copii și au murit 40.874 
persoane, așa că sporirea naturală e 
de 13.294. Asemănând rezultatul acesta 

cu rezultatul de pe Octombrie-a. tr., 
ajungem la constatări foarte triste. 
Anump: numărul nașterilor a fost cu 
10.460 mai mic, numărul cazurilor de 
moarte cu 4.358 mai mare decât în 
Octombrie anul trecut, deci sporirea na
turală a populațiunei în Octombrie 1905 a fost 
eu 14.818 suflete mai mică decât în Octombrie 
1904. Dacă asemănăm mișcarea popu
lațiunei în primele 10 luni ale anului 
prezent cu cea din primele 10 luni ale 
anului trecut, ajungem la un rezultat 
șî mai întristător. Anume: numărul 
-nașterilor a fost în anul acesta cu 
23.000 mai mic, decât în anul trecut, 
ear numărul cazurilor de moarte a fost cu 
67.000 mai mare decât în anul trecut, 
deci sporirea naturală, a populați
unei a fost în primele 10 luni ale 
anului 100-5 cu peste 90.000 suflete 
mai nucă decât în primele 10 luni 
ale anului 1904. în Octombrie 1905 
mai puține nașteri au fost în Banat și 
special în comitatul Caraș-Severin. 
Mai multe cazuri de moarte au fost 
în V â r ș e ț.

Spre restabilirea adevărului și spre 
păstrarea bunei reputațiuni a comunei 
române I c t a r ni-se comunică din izvor 
absolut sigur, că știrt a adusă în nrul 
136 al foaiei noastre sub titlul <Arși 
de vii» despre un foc și o groaznică 
nefericire în Ictar (corn. Timiș) e cu 
desăvârșire falză.

Căsătoriile în Octombrie. în Octombrie 
a. c. s’au încheiat în Ungaria 12.506 
căsătorii, cu 3.800 mai puține decât în 
Octombrie a. tr. în primele 10 luni ale 
anului prezent s’au încheiat cu 7.500 mai pu
ține căsătorii decât în primele 10 luni ale anului 
trecut. Dintre cele 12.506 căsătorii din 
Octombrie 1905 au fost mixte 1544. 
Căsătorii- între creștini și Ovrei s’au 
încheiat în Octombrie c. 38 și anume 
în 17 cazuri a fost mireasa ovreică, în 
21 cazuri a fost mirele ovreu.

Emigrarea în Octombrie. în Octombrie 
c. au fost liberate pe teritoriul Ungariei 
proprii 13.993 pașapoarte (în Croația 
2.155), cu cari au avut dreptul să emi
greze 11.279 persoane, n’au emigrat 
însă decât 9285 persoane din Ungaria 
proprie și anume 5093 bărbați și copii 
trecuți de 12 ani, 2956 femei și fete 
trecute de 12 ani și 1236 copii și fetițe 
sub 12 ani. Emigranții au mers mai 
toți la America; în România au mers 
985. Dintre emigrați 32-6°/0 (3031 per
soane) au fost Maghiari. în ținuturile 
locuite de naționalități mai mare a 
fost emigrarea din com. T o r on t a 1. 
în Octombrie a. c. s’au rentors acasă 
din America 1162 emigrați, din Ro
mânia 88.

Soldații nu primesc concediu de săr- 
oători. Ministrul de răsboiu a trimis 
tuturor comandelor de corp din U n- 
garia o ordinațiune, prin care dis
pune ca soldații dela regimentele de 
infanterie, husari și artilerie să nu ca
pete concediu pe sărbătorile Crăciu
nului și nici chiar ofițerilor să nu li-se 
dea concediu decât în cazuri bine mo
tivate și în număr cât mai restrâns.

Revoluția din Africa-germană încă tot 
n’a încetat. La 13 Dec. s’a dat o luptă 
mare între trupele germane și hereroii 
rebeli. Germanii au învins. Dușmanul 
a lăsat 81 morți pe câmpul de luptă. 
Perderile Germanilor sunt neînsemnate.

On. abonați, cari primesc foaia 
cu nr. fâșiei aici indicat (ediția poștală), 
sunt în întârziere eu plata abonamen
tului, și anume:

3, 20, 30, 32, 37, 40, 58, 59, 72 ; 
140, 168, 194, 198;
202, 213, 277, 280, 282;
326, 336, 362;
438, 445, 453, 454, 457, 473, 487, 491; 
502, 507, 524, 526, 527, 529, 543, 

546, 550, 551, 556, 559, 562, 567, 574, 
578, 580, 584, 586, 588, 592, 593;

616, 619, 629, 630, 632, 640, 646, 
650, 653, 655, 657, 658, 659, 663, 664, 
667, 669, 671, 672, 678, 681, 682, 689, 
691, 692, 693, 696, 699;

704, 708, 711, 712, 716, 718, 724, 
725, 736;

îi rugăm să considere aceasta ca 
ultimă somațiune și să achite prețul 
abonamentului fără întârziere, ca să nu 
fim necesitați a-le întrerupe trimiterea 
foii.

Catastrofă pe mare. în urma unui 
vifor violent Regele și Regina Greciei,

plecând din Veneția cu vaporul „spre 
Atena, fiii și-au putut continuă calea, 
ci S’au refugiat în portul austriac 
Pol a, unde se află șî acum. Furtuna 
violentă de pe Marea-Adriatică a cau
zat o filare catastrofă. Un vapor ita
lian a suferit naufragiu în apropiere 
de Lido. Un ofițer și 4 matrozi au 
avut curajul să plece pe furtună cu o- 
barcă spre portul^Lido ca să vestească 
despre catastrofă. Nu s’au mai întors 
însă îndărăt, căci am fost îiighițiți de 
valuri. : •

Serate de-ale meseriașilor români. Se
rata din Novembrie a «Reuniunei so- 
dalilor români din Sibiiu» s’a distins 
dintre alte serate prin numărul mare 
de oaspeți (200) — între cari asesorul 
consistorial M. E. Cri stea, profesorul 
Aurel Bratu și 3 preoți, — și prin 
prelegerea cu ajutorul shiopticonului a 
d iui Bratu «Din viața lui Isus.» în 
discursul de deschidere presidentul 
Tordășianu face prețioase comuni
cări din viața reuniunei de meseriași 
și comercianți «Andreiana» din Sebeșul- 
săsesc.

Ucigașul generalului rus Sacharow nu 
e femee, ci un sodal lăcătar îmbrăcat 
în haine femeești, cu numele Gavril 
Worosnikow din Iekaterinodar. 
Dupăce a comis crima și a fost arestat, 
fu peste noapte eliberat de revoluți
onari și imediat a fugit din Rusia trecând 
granița.

Direcția poștelor și telegrafelor reg u.ig. Timișoara.
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A vii
privitor la pachetarea și adresarea 

corectă a coletelor poștale.
Inmanuarea fără întârziere a cole

telor poștale pe timpul mișcării extra
ordinare de Crăciun și Anul nou se 
poate asigură numai în cazul, dacă 
publicul observă dispozițiile privitoare 
la împachetare și adresare.

îndeosebi sunt a se observă urmă
toarele :

1. Nu este permis a pachetâ bani, 
bijuterii laolaltă cu alte obiecte.

2. La pachetat sunt a se folosi lăzi 
de lemn, coșuri împletite din nuiele, 
mușamale sau pânză, ear la pachete 
mai mici de valoare mai mică hârtie 
tare de embalagiu.

Pachetele făcute cu pânză și hâr
tie sunt a se legă mai de multe ori cu 
sfoară fără noduri și a se sigilâ cu 
ceară la fiecare încrucișare a sfoarei.

La sigilat este a se folosi sigil tăiat.
3. Este a se observă în deosebi 

numele și pronumele adresatului, pre
cum șî celelalte indicații (d. e. jr. sr., 
văd. etc.), mai departe indicarea precisă 
a poziției sau ocupației preeum șî a 
locuinței; la pachete cu locul de desti
nație Budapesta sau Viena este a se 
indică șî cercul, nr-ul casei, etagiul și 
ușa.

Locul de destinație este a se indică 
precis (comitatul) și dacă n’are postă 
proprie, apoi posta ultimă.

4. Adresa este a se scrie pe pachet, 
ear dacă aceasta nu se poate apoi pe 
o tablă de lemn sau pe un carton tare, 
aplicat durabil pe pachet.

Adresele scrise pe hârtie sunt a 
se lipi pe întreaga suprafață.

Este îndeosebi de dorit ca tri- 
mițătorul să-și scrie numele și lo
cuința precum șl toate d,etalii.le 
ad,resei pe o hârtie ce se așează în 
interiorul pachetului, pentru cazul 
că perzându-se adresa de pe pachet 
și deschizându-se pachetul prin o co
misie să se poată inmanuă pachetul pe 
baza acelei însemnări.

Este de dorit mai departe, ca tri- 
mițătorul să-și indice numele și locuința 
pe partea de sus a pachetului, deasupra 
adresei.

Conținutul pachetului este a se in
dică precis și clar în adresă precum șî 
pe buletinul de expediție.

Pe adresele coletelor adresate la 
Budapesta ori Viena, cari conțin vic- 
tualii și peste tot obiecte supuse dării 
de consum (cămării, spirtuoase etc.), 
precum șî pe buletinele de expediție este 
a se indică conținutul după cantitate 
și calitate (d. e. 2 kgr. slănină, 3 kgr. 
curcă, 2 litri vin etc.)

Indicarea aceasta -amănunțită este 
necesară din punctul de vedere al dării 
de consum și promovează în mod esen
țial înmanua^ea grabnică.

Timișoara, 28 Nov. 1905.
Petheo m. p.

Predici pentru popor.
— ApsfW societății de lectură «inocențiu M. Clain» 

din Blaj. —

. în literatura noastră bisericească, 
nu prea- bogată, s’a simțit foarte tare 
șl pănă acum lipsa opurilor de predici 
pentru popoPfSe simte însă mai ales în 
zilele noastre, când mulțămită Domnului 
și unoivpreoți zeloși, din zi în zi sa 
înmulțește/ numărul misiunilor popo
rale, a căror isvor limpede curgător e 
adevărata iubire de biserică și neam, 
și dragostea față de Isus Hristos, cel 
restignit și față de poporul nostru cu
fundat în patimi și mizerii. Spre a sa
tisface acestor lipse și spre a da în 
mânile preoților noștri o carte bună de 
predici, care să corespundă nu numai 
misiunilor poporale, ci totodată să fie 
un magazin abundant de material pen
tru orice predici de Dumineci și sărbă
tori, ne-am decis a traduce în 
românește vestita carte a pă
rintelui I. P. Toussaint, preot 
misionar în Svițera, Germania și Italia, 
apărută în originalul german sub ti
tlul : Bette deine Seele ! (Mântuește-ți sufletul l).

Cartea, care în Germania a pro
dus adevărată senzație, e extinsă cam 
pe 500 pagini, format octav, conține 
50 de predici, bine lucrate, cari predici 
tractează adevărurile cele mai de frunte 
ale religiunei noastre, cum sunt: jude
cată, păcat, raiu, iad, credință, rugă
ciune, s. liturgie, preacurata Vergură, 
constanță, etc. și combate unele viții, 
cari s’au săpat adânc în inima oame
nilor, cum sunt beția, răpirea averii 
altora, păcatele limbei ș. a.

Spre a ne putea însă îndeplini 
acest frumos propus, suntem avizați la 
sprijinul binevoitor al onoratului cler» 
care dându-și bine seama de-o parte 
de greutățile, ce avem să le întimpi- 
năm cu prelucrarea și tipărirea acestui 
op, ear de altă parte dorind a posede 
o carte atât de prețioasă, ba indispen- 
zabilă chiar, să binevoiască a ne spri
jini înscriindu-se între prenumeranții 
acestei cărți și îndemnând șî pe alții, 
ca să o facă aceasta. Listele de prenu- 
merație ne rugăm a ni-se trimite în de
curs de 3 săptămâni (pănă în 25 De
cembrie st. n.) la adresa: «Soc. de 
lectură „Inocențiu M. Clain* a teo
logilor din Blaj (Balăzsfalva) Als6- 
feher-rnegye, spre a ne putea orientâ 
cu privire la numărul exemplarelor, ce 
vom avea a le tipări.

Prețul cărții va fi 3—4 cor. bine 
însemnându-ne, că cu cât prenumeranții 
vor fi mai mulți, cu atât va fi mai 
ieftină.

Blaj, Novembrie 1905.
Simeon Gocan, Silviu Poșiar, 

president. secretar.

O coală de prenumerațiune se află 
și la Redacția ziarului nostru «Drapelul».

VARIETĂȚI.J
Vifor năpraznic. Pe lacurile Supe

rior, Lake și Michigan din America a bân
tuit zilele trecute vifor uriaș, în urma 
căruia s’au scufundat 16 năi ear despre 
12 năi nu se mai aude nici o știre. 
Foarte mulți oameni și-au pierdui viața. 
Paguba materială e de peste 1 milion 
dolari.

Oglinda ca leac contra boalei 
de mare. Toți cari călătoresc mult timp 
pe mare, capătă boala de mare. Medicii 
și-au spart mult capul ca să preaîntim- 
pine această boală neplăcută, dar fără 
rezultat. Acum însă nu un medic, ci un 
diplomat, ambasadorul italian din Was
hington Major des Planches recomandă 
ca leac sigur oglinda. Bolnavul, simțin- 
du-se atacat de boală, să se uite necon
tenit în oglindă și va scăpă. Mai mulți 
călători au șî probat acest mijloc, luând 
o oglindă în mână și uitându-se necon
tenit în ea, în vreme ce se preuroblâu în 
sus și în jos pe bord. Toți aceștia au 
rămas sănătoși.



Convertiri favorabile de împrumuturi vechi și soumpe

patentat
Reprezentanți căuUm în toate comunele

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

â> de autoritățile publice

dame și

Arveresi hirdetnienv

!!! Ocaziune rară !!!
Pentru cadouri de serbători

Bluze
Jupoane
Șorțuri
Corsete
Rufe de dame
Mănuși
Cordoane 
Evantaie
Rufe de tricot

copii, precum șl restul asortimentului 
stofe, barchete, șifoane și pânze se vor

Aduc la cunoștința on. mele clientele, că am arangiat 
în noul edificiu Szvoboda, alăturea cu prăvălia mea

„DRAPEJ-UL11

pe lângă întabulare și pe 
durata de 10—70 ani. Banca 
n’are dreptul a abzice nici 
când, pană ce datorașul ori 
când poate plăti restul ne

amortizat al datoriei.

Din cauza părăsirii tuturor articolelor de modă de dame, se vind 
acelea cu

hatâridotll kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dâkozek oly megjegyzessel hivatnak meg, 
bogy erintett ingdsâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtObbet ige- 
rdnek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingdsâgo- 
kat mâsok is le- es felttlfoglaltattâk es 
azokra kielegitâsi jogot nyertek volna, 
•zen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§. ârtelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Lugoson 1905. evi decz. ho 5-en.

Sohieszler Viimos
Nr. 239 (1—1) kir. birbsâgi vegrehajtd.

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 ocaziune 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

Ghete pentru
nostru în lucruri de mână

vinde de asemenea cu prețul cumpărării.
Recomandându-ne sprijinului on. public, semnez cu profundă sti

S. WOLF & FIU.
Lugoj, str. regală, vis-ă-vis de otelul «Regele Ungariei».

SALVATORI A1

____  prețul de cumpărare. __
Acest anunț al nostru nu este simplă reclamă, ci fapt cert și 
publicul cumpărător se poate convinge, că desfacem acești articoli 

cu prețul cum i-am cumpărat noi.

Alulirott birosâgi vegrehajtd az 1881. evi 
LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel 
kOzhirre teszi, hogy a lugosi kir. jârâsbiro- 
sâg 1905. evi V. I. 35. szămu vegzese I 
kdvetkezteben Martineszku Gyorgy tlgyved 
âltal kepviselt Szvoboda Gyorgy javâra 
Barbony Nicolae es Ruszalin ellen 371 
kor. 60 fill, es jar. erejeig 1905. evi okt. 
ho 19-en foganatositott kielegitesi vegre- 
hajtâs uțjân lefoglalt es 640 kor.-ra becsult 
2 okor, 1 szeker es ket boglya szenâ-bol 
âllo ingosăgok nyilvânos ârveresen ela- 
datnak.

Mely ârverâsuek a lugosi kir. jârâsbiro- 
•âg 1905. evi V. L 35/4. szâmu vegzese 
folytân 37 kor. 60 fill, tokekdveteles, ennek 
1901. evi jun. ho 30. napjâtel jaro 6°0 
kamatai, */•% vâltodij As eddig osszesen 
41 kor. 10 fill.-ben biroilag mâr megâllapi- 
tott koltsegek erejeig Valealungân alpere- 
eek lakâsân leendo eszkăzlâsere

Ml• Parambescu 

------  se află de vențiare la ----------------  
REDACȚIA ,,DRAPELUL‘

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

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

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul“ — Lugoj

Boa și manșoane de blană. 
Șaluri de mătasă și de lână. 
Umbrele de dame.
Pălării de cibelină pentru dame. 
Căciuli de dame.
Gulere de dame.
Gulere de dantele.
Cravate de dame.
Voaluri. Nr 231

Constantin Brânduși
Lugojul-român. Strada

Red. (5—1) Timișorii.

Deoarece mandatul membrilor de 
încredere aleși lângă autoritatea indu
striașilor orașului Lugoj, în senzul 
articolului de lege XVII din anul 1884 
§§-ii 167 și 172 cu finea anului 1905 
expiră, iar pe anul 1906 sunt de a se 
alege de nou, se încunoștiințează prin 
aceasta toți industriașii și comercianții 
din orașul Lugoj, că în înțelesul inti
matului ministerial nrul 44644 884 ca 
membri de încredere vor putea fi aleși 
tiUmai acei industriași și comercianți, 
cari în anul expirat 1905 au solvit 
suma de 20 coroane, sau mai multă 
dare de câștig clasa III, precum șl 
aceia, cari în senzul art. de lege 44 din 
anul 1891 sunt scutiți de dare.

Dupăce listele nominale ale indu
striașilor și comercianților din loc au 
fost expuse în arhivul orașului la con
templarea publicului și contra acelora 
în timpul prescris nu s’a anunțat nici 
o reclamațiune, acelea, atât în privința 
dreptului de alegători, cât și in pri
vința dreptului de a fi aleși se privesc 
de stabilite, și pe baza acelora pen
tru alegerea membrilor de încredere 
pe anul 1905 se pune terminul pe 
29 Decembrie a. c. st. n. la 3 ore 
după ameazi în sala casei orașului 
Lugoj.

Sunt invitați toți meseriașii și co
mercianții din orașul Lugoj ca în ziua 
și locul mai sus expus să se înfățoșeze 
în număr deplin spre a predă ședulele 
de votare la mâna subscrisului.

Lugoj, la 12 Decembre 1905.
Marsovszky, 

P. P. 42 (3—1). primar.

Un culegător-tipograf român di
ligent și destoinic se caută pentru 
Ti p o grafi a C. Tra un felin er 

Lugoj.

g .... .... ...... . ... ( j
/f____  ^7^ _________ _ • ea ți-a dat să inventezi un mijloc așa puternic ca „Balzamul de

UllUllClTn ĂrOlTlTlUtUl viață Gheopghe“ eare mi-a ajutat mult la năcazurile mele. 
_________ Ț______________________ ________ Așa scrie Francisc Vas din Cupreg (corn. Zagreb).
Nenumărați bolnavi și-au regăsit sănătatea prin «Balzamul de viață Gheorghe», a cărui putere de lecuire e minunată, mai ales la morburi 
de ștomah, de mațe, lipsă de apetit, influența, colică, friguri, spurc, dureri de cap și măsele. 84,711 adrese de mulțumită dovedesc aceasta. 12 sticle 
mici ori 6 sticle duple costă franco 4 cor. 50 fii. La fiecare comandă de aceasta se dă o sticlă pe deasupra, dimpreună cu sfatul cum are 
aa se folosească. O trimite singurul producător: Farmacia orașului Timișoara (Temesvar) Piața Sf. Gheorghe Nr. 571. Nr. îio»)6-i

8ț_Gheorghe, marcă de «cutire. |____ Acest iniiloc «a JnHipoeațoă din nioi o casă, |~ Sf. Gheorgh~ma'r'că'de scutire

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

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

tuos și conștiențios din nou aminte on. 
public pravul de stins ai iui 
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.

Tipografia Carol Traunfellner. — Lugoj.


