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Ziua critică de rangul prim în 
meteorologia crizei actuale, preve
stită cu atâta siguranță de toți so
lomonarii partidelor resboinice șo- 
viniste pentru 19 Decembrie, s’a 
dovedit o zi pacinică, liniștită, cum 
nu am prea avut dela isbucnirea 
acută a crizei încoace.

Baronul Fejervăry nici nu s’a 
prezentat dietei cu cabinetul seu, 
ba nici nu a adus la cunoștința 
dietei că este de nou numit și încă 
cu pretenția de a trece ca guvern 
parlamentar.

Ba ce-i mai mult, nici «progra
mul» seu, dela a cărui putere vră
jitoare așteptă atâtea minuni, nu 
l-a desvoltat, numai Kris tâffy nu 
s’a putut rabdă a nu da în vileag 
proectul seu despre reforma elec
torală. Dar bine înțeles nici el nu 
a depus proectul pe biroul dietei 
— unde i-ar fi fost locul — ci l-a 
trimis ziarelor, cum s’ar zice, ca 
umplătură.

Dieta, se înțelege, n’a putut luă 
în mod oficios cunoștință despre 
acest proect, tocmai precum nu a 
putut luă cunoștință despre faptul 
împlinit că acum e cabinetul Fe
jervăry numit de nou cu program 
aprobat de Coroană, ci a trebuit 
să-l considere tot ca ministeriu de
misionat, însărcinat în mod provi- 
zor cu girarea afacerilor curente.

Tot așă nu s’a ales nimic din 
proectata demonstrație socia
listă. Vorbă multă treabă puțină. 
Dar nici gălăgioasa opoziție nu și-a 
ieșit din pepene.

Totul s’a redus la votarea unei 
moțiuni, care declară aceste nesfâr
șite ajurnări de dietă nelegale, dar 
ia la cunoștință autograful pentru 
anucreeădificultăți înțelegerii 
dintre cei doi factori ai legislației. 
Coroană și parlament.
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Călătorie gratuită.
— Din isprăvile unui pierde vară. -

— Schiță —

(Urmare și fine.)

— Te rog Sfinția Ta, încă odată 
de bilet, căci de nu fac arătare la 
șeful trenului.

— Dute și la......... Auzi acolo!
Să-mi mai ceară odată biletul, dupăce 
mi-l-a luat și reținut.

într’aceea conductorul se depărtase, 
trântind năcăjit ușa compartimentului. 

4-Ear preotul se întoarse spre mine 
furios, de mi-a înghețat sângele în 
vine :

— Ai mai auzit D-Ta așă ceva! 
Să ceară două bilete de pe om. Numai 
la dare trag șepte pei de pe om, dar 
la tren ajungeă pană acum un bilet.

— Adevărat scandal — zisei eu,

Și importanța acestei moțiuni 
residă în faptul, că s’a luat una
nim. Semn că șoviniștii își vin în 
fire și semn că mediațiunea lui 
Ladislau L u k ă c s uu a rămas tară 
rezultat.

De astădată s’a ajurnat deci 
dieta — deși între împrejurări mai 
grave decât până acum — între 
presemnele declarate ale păcii 
apropiate, bine înțeles, ale păcii 
între Coroană și majoritatea dietală.

Până la 1-ina Martie va pauză 
deci de nou dieta. Timp suficient 
pentru a găsi căi și modalități de 
împăciuire. A face astăzi prognoza 
acestei păci este prematur. Faptul 
important este, că deocamdată nu 
se vor fabe încercări agitante cu 
disolvarea dietei și alegeri noui, 
ci se va încercă de nou înodarea 
firelor, cari după 23 Septembrie 
păreau rupte cu desăvârșire. Și im
portant este, că de astădată încer
carea de a redeschide tratativele 
nu vine dela Coroană, ci dela 
dietă.

Și încă un fapt important!
Până ce ministrul Kristbffy 

a trimis ziarelor proectul seu de 
reformă electorală, a introdus în 
cartea de propuneri a dietei un 
membru al partidului independist 
o serie de propuneri, între cari și 
o propunere privitoare la reforma 
electorală, în senzul poziției luate 
în materia aceasta de partidul 
kossuthist. Prin aceasta s’a scos 
în planul prim chestia reformei 
electorale.

Negreșit e chestie de supremă 
importanță pentru direcția ce o va 
luă desvoltarea lucrurilor în viitor.

Proectul kessuthist încă nu este 
dat publicității, dai cunoaștem acum 
proectul lui Kristbfly, despre care 
s’a făcut atâta vorbă.

Acest proect, deși incomplet, 
căci rezervă arondarea cercurilor 

reirâgându-mă în colțul meu ca șî când 
ași aveă de gând să dorm.

Nu peste mult sosi conductorul cu 
controlorul. Acesta întră înainte și sa
lutând politicos se îndreptă direct 
cătră preot:

— Sfinția Ta, te rog de bilet.
— N’am! L-am dat conductorului 

și mi-l-a reținut sub cuvânt că dela 
prima încoace este o ordonanță nouă 
în vigoare.

— Mă rog dl de aici mi-e martor, 
că n’am primit nici un bilet, — zise 
conductorul abia stăpânindu-și mânia 
și arătând spre mine.

— Da! — zise preotul răstit — 
când ai fost a doua oară aici, dar 
când ai fost prima dată eram încă 
singur. Dl nu poate fi martor.

— Te rog Sfinția Ta încă odată 
de bilet — zise controlorul — căci de 
nu, trebue să vă predau poliției la cea 
mai apropiată gară.

— Ba eu vă dau pe amândoi! 
Asta-i jaf și hoție. Las’ că vă arăt eu! 
Două bilete! Ori credeți că eu mințesc. 
Nu știți cu cine aveți de a face. Las’ 
că vă arăt eu vouă. Scandal! Rușine.

Preotul meu eră în extaz, de mă 
temeam că pățește ceva. Am început 

electorale și stabilirea procedeului 
special electoral, altui proect de 
lege încă neelaborat, dela a 
cărui creeare însă depinde intrarea 
în vigoare a acestui proect, poartă 
signatura situațiunei.

Ceea-ce se resimte clar din 
dispozițiile speciale ale proectului 
de lege, se spune de tot lămurit în 
motivarea proectului. Aici nu 
putem reproșâ d-lui Kristdffy că 
nu este sincer. Nu că i-ar fi firea 
a face pe sincerul, ci pentrucă în 
situația dată corespunde scopurilor 
sale a spune pe față, ceea-ce simte 
și gândește întreaga lume politică 
ungară cuprinsă de șovinism.

Lărgirea dreptului electoral o 
consideră ca un postulat al timpu
lui ce nu se mai poate amână, dar 
ținând în vedere satisfacerea acestui 
postulat nu caută rădăcinile ade
vărate din cari s’a nutrit acest 
postulat, pană ce a ajuns la puterea 
de nu se mai poate amână satis
facerea lui fără pericole serioase, 
ci caută ca dintre reformele po
sibile, care corespunde mai bine 
intereselor... specifice maghiare.

Nu discutăm acum, că aceste in
terese specifice maghiare sunt re
ale sau închipuite, ci constatăm 
numai faptul că din punctul acesta 
de vedere judecă ministrul țerii 
care din modalitățile de soluțiune 
este mai recomandabilă.

Enumera rând pe rând toate 
aceste modalități și arată că mo
dalitatea depusă în proectul seu 
asigură mai bine supremațiunea 
elementului maghiar asupra celui 
nemaghiar.

Aceasta De spune totul.
Și dacă din partea majorității 

dietale se va tace critică acestui 
proect, se va face num a fdin acest 
punct de vedere. Și dacă această 
majoritate nu va acceptă proectul 
lui Kristdffy, ci va prezenta alt 

să-l mulcomesc, că poate e vre-o neîn
țelegere. Să caute bine în buzunare. 
Poate i-s’a părut numai. Preotul meu 
își roscoliâ buzunarele, tot declamând, 
că doar nu e beat să nu știe ce face. 
Și povestiâ detaliile cum a intrat con
ductorul în compartiment, când stă 
încă trenul în gară, și cum i-a zis — 
la întrebarea expresă — că e ordin 
nou dela prima etc. etc.

Astfel am ajuns în prima stație.
La raportul conductorului a întrat 

șeful de gară în compartiment, invi
tând pe preotul meu să se dee jos și 
să se legitimeze.

Acesta țineă morțiș la cele ce 
spuneă.

într’aceea venise șî sergentul de 
poliție, care eră de serviț în gară. 
Publicul din compartimentele vecine 
ieșise pe coridor și discută agitat con
flictul. Pe peron de asemenea se adu
nase public, care credeă că a pus po
liția mâna pe un defraudant celebru, 
care fuge cu milioane la America.

O femee leșinase de spaimă că s’a 
dat de niște revoluționari români, cari 
tocmai voiau să arunce trenul în aer 
cu dinamită. Ce să te miri în vremuri 
așă agitate, când e destul ca un tinăr 

proect, va face-o din simplul motiv» 
că în proectul seu vede și mai bine 
asigurate interesele exclusiviste ex
puse pe față de Kristdffy în proec
tul seu de lege.

Eată de ce am zis, că acest 
proect poartă signatura situațiunei.

Sub aceleași auspicii, sub 
cari pornește reforma electorală, 
pornește și lucrarea pentru rezolva
rea ori cel puțin delăturarea actua
lei crize acute de parlament.

Pentru noi, cari suntem cetățeni 
ai Ungariei, cari ne împlinim dato
ri nțele față de patrie ca ori care 
alt cetățean, dar nu voim să abdi
căm la individualitatea noastră na
țională, la drepturile firești ce ne 
revin ca element eminamente al
cătuitor de stat, este de tot evident 
ce ne așteaptă. Nu binecuvântarea 
adevăratei păci, ci suferințe îndoite 
și înzecite.

Dar tocmai de aceea știm că 
pe calea pornită se poate suprimă 
pentru un timp oare-care isbucnirea 
crizei, dar nu se poate înstăpâni 
pacea în țară.

Și fără această pace nu este 
dată posibilitatea consolidării inte
rioare a țerii, ci se perpetuează neno
rocitul sistem de pană acum, care 
a adus țara din criză în criză. Pe 
calea aceasta ajunge țara la cata
strofa iuevitabilă.

Telegrama deputaților români cătră 
Maj. Sa în urma faimelor tendențioase 
și absolut neîntemeiate ale foilor șovi- 
niste din țeară despre o pretinsă «ră
scoală» a Românilor, deputății români 
naționaliști din dietă — pe lângă 
energica desmințire a știrilor infame — 
a trimis și Majestății Sale o telegramă 
de următorul cuprins :

«Maj. Voastră Regală! Pe te
meiul unor știri de groază, împră
știate cu anumite tendențe, autori
tățile se folosesc cu predilecție de 
oștirea de linie, trimițându-o asupra 

român să fie complezant față de o ac
triță maghiară pentru ca toți perciu
nații să miroase prav de pușcă în aer !

între toți eră cel mai calm șeful 
de gară, care văzând că are de a face 
cu un om cum se cade, care se crede 
pe deplin în drept, i-a dat sfatul prie- 
tinesc să plătească biletul și amenda 
și apoi se va găsi deslegarea enigmei.

S’a redigiat la fața locului un 
proces verbal. Preotul, un nume cu
noscut din o localitate mai mare, a no- 
minat martorii cari au fost de față 
când a liberat biletul la gara plecării, 
ear conductorul m’a nominat pe mine 
martor că nu a cerut în două rânduri 
bilete.

Sfârșitul a fost că între amenințări 
că vor vedea ei cu cine au de a face, 
a plătit preotul meu încă odată prețul 
biletului și amenda reglementară, ca 
să nu fie silit a se da jos din tren. 
Ear conductorul a anunțat că va face 
preotului proces pentru vătămare de 
onoare.

După o întârziere, provocată prin 
acest incident, s’a pus trenul în mișcare 
și noi doi — adecă preotul și eu — 
am rămas ear singuri în compartiment.

Din când în când își ștergeă pre-
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satelor Idpriite de Românii pacinici, 
deși prwi» părțile locuite de Români 
nu s’a ivit nicăiri această necesi
tate, de cumva nu i-se socotește 
drept păcat faptul, că poporul ro
mân e cu asemenea neclintită
credință cătră Maj. Voastră, 
precum și cătră patrie.

«Cu profundă supunere rugăm 
pe Maj. Voastră să nu lase ca în 
poporul nostru pacinic și departe 
de ori-ce disordine să se clatine 
strămoșasca dragoste pen
tru armată prin faptul că miliția 
se înfățișează în rol provocator. Și 
azi s’a trimis la Hălmagiu o 
companie din regimentul 33, iar 
un batalion la Brad. Ai Majestății 
Voastre cu omagială supunere: 
Arad, 13 Decembrie 1905. Dr. 
Teodor Mihali, loan Russu Șirianu, 
Dr. St. C. Pop, Vasile Damian, Dr. 
Ioan Suciu, Dr. Aurel Novacu, Dr. 
Aurel Vlad, Dr. Nicolae Comșa, 
deputați în camera Ungariei.»

Revoluția. Faimele resărite din creerii 
înfierbântați ai unor indivizi demni de 
compătimit, au îndemnat pe ministrul 
Kristdffy să dispună: 1) ca auto
ritățile comitatenze să ceară armată 
pentru satele unde socotesc că e pri
mejdie; 2) să se sporească gendar- 
meria unde s’ar putea ivi primejdie;
3) s’au trimis soldați în mai multe 
locuri «primejduite»; 4) procurorii să 
fie cu dosebită luare aminte asupra 
«agitatorilor» români; 5) «Deoarece 
ațițările sunt mai ales urmările a d u- 
nărilor poporale, ce se țin sub 
deosebite pretexte, ministrul de interne 
— în interesul ordinei statului, al sigu
ranței și al păcii — a ordonat au
torităților poli ți ale de pe teri
toriul a 11 comitate, ca pănă la alt 
ordin să nu ia la cunoștință în
științarea nici unei adunări.»

Reforma electorală. Guvernul n’a 
prezentat dietei proectul de lege des
pre reforma electorală, ci l-a trimis 
ziarelor spre publicare. Punctele prin
cipale ale proectului sunt: 1) Drept 
de alegător are fiecarebărbat, 
care a împlinit etatea de 24 ani, 
e cetățean ungar și știe cetî și 
scrie (§ 1). 2) Ales poate fi numai 
acela, care decel puțin 10 ani e 
cetățean ungarșiștie ungu
rește. Mu poate fi ales deputat 
acela, care după intrarea in vi
goare a acestei legi a fost con
damnat pentru agitația unei na
ționalități la ură contra alteia 
(§ 3). 3) Fiecare oraș, fiecare comună 
mare și fiecare notariat cercual for
mează cercuri de votare separate (§ 4 .
4) Alegerea se face nemijlocit și se
cret prin țidule de votare (§ 6). 5) Re-

otul meu bobii de sudoare de pe frunte 
murmurând : — Ne mai pomenit! Să-mi 
facă mie așa o scenă!

— Grozav! Nici în fundul Africei 
între Zulucaferi nu se poate una ca 
asta!

— Auzi acolo ! Să mă facă pe mine 
de minciună. Când eu cu mâna mea 
i-am dat biletul.

— Ne mai pomenit, ne mai po
menit !

— Asta-i țeară! Eștia-s oameni! 
Las’ că le arăt eu cu cine și-au prins 
ei mintea.

Și asta mergea așa într’una.
Pe urmă mă plictisisem și am 

ațipit. Ce-mi mai păsa mie! Aveam 
biletul în buzunar. Eram șî martor 
«de coroană» în două afaceri celebre.

Dimineața am ajuns la locul, unde 
trebuiâ să fiu neapărat. Am ajuns așa 
cum am plecat, fără o pară frântă în 
buzunar.

Ear acum aștept să călătoresc pe 
spesele statului ca martore la pro
cesul îndoit. Preotul contra erariului 
și conductorul contra preotului. Fără 
mine nu se poate judeca nici unul din 
procese.

Autentic.
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feritor la împărțirea nouă a'cercurilor 
electorale se va creeâ o lege noua, pe 
care guvernul o va prezentă dietei. în 
decurs de un an (§ 9).

Premierul Fejervâry despre sufragiul 
universal. Cu ocaziunea unui interview 
între ministrul president Fejervâry și 
corespondentul ziarului englez «Stan
dard», Fejervâry a zis că prin refor
ma electorală proectată proporția 
reprezentanței naționale în 
dietă nu va fi în defavorul Ma
ghiarilor. Rassa maghiară e rassa 
dominantă șieatrebuesă’și sus
țină supremația. Aceasta trebue 
însă să se îndeplinească pe față și nu 
prin un sistem electoral arbitrar. Heghe- 
monia noastră (a .Maghiarilor} 
trebue să rămână și va rămânea 
intactă.

Votul universal in comitatele ocuite 
Șl de Sași. Dl Dr. G. Gratz publică 
următoarele date referitoare la pro
porția alegătorilor Sași, Români și 
Maghiari în 11 comitate ardelene, în 
urma reformei electorale a lui Kri- 
stoffy. în comitatul Sibiiuiui nu
mărul alegătorilor Sași ar crește dela 
2866 la 9997, al Maghiarilor dela 417 la 
1235, al Românilor dela 1629 la 
12.512. Prin aceasta proporția alegă
torilor sași s’ar cobori dela 57-7% la 
41’9° 0, a alegătorilor maghiari s’ar 
cobori dela 8-4° , la 5-2* „ a alegătorilor 
români ar crește dela 32’7° 0 la 
52-4° 0. în com. Brașov proporția 
alegătorilor sași ar scădea dela 53T% 
la 40 6%, a alegătorilor maghiari s’ar 
urcă dela 26-3*» la 35-1%, a alegă
torilor români s’ar urcă dela 16'8 , la 
238°în com. Târnava-mare pro
porția alegătorilor ar fi: 625 Sași 
(azi 68%), 12% Maghiari (azi 16’2%), 
24-8% Români (azi 14 4%). In comitatul 
Bistrița ar fi: 104% alegători ma
ghiari, 41-6% Sași și 47 4% Români. 
In com. Alba-inferioară ar fi: 6’6°, 
Sași, 54 90 , Români. In com. Făgăraș 
ar fi: 66% Sași, 857% Români. în 
Hunedoara ar fi : 8 70 0 Sași, 353% 
Maghiari și 54-8°, Români. în com. 
Târnava-mică ar fi: 4152 alegători sași, 
4018 Maghiari și 2395 Români. în 
com. Cojocna ar fi: 10° „ Sași, 56-7* 0 
Maghiari și 32 8®, Români. în corn. 
Mureș-Turda ar fi: 6’5% Sași, 771% 
Maghiari și 16 2*, Români. în com. 
Solnoc-Dobâca Sașii ar aveă din 12.900 
alegători numai 949. Din aceste date 
vedem, că Românii ar fi în majoritate 
absolută în comitatele: Sibiiu, Alba-infe- 
rioară. Fagăraș yî Hunedoara.

Sufragiul universal In Austria. Pre
mierul austriac Gautsch a declarat 
din nou în camera imperială, că în 
Februarie va depune pe masa dietei 
proectul despre reforma electorală, de
oarece a dispărut din sinul guvernului 
șî ultima îndoială referitoare la posi
bilitatea de executare a reformei elec
torale.

Deschiderea și amânarea dietei
Fără să fie de față nici un ministru, s’a 

deschis la 19 Decembrie n. dieta, pen- 
truca imediat să fie amânată din 
nou pănă la 1 Martie. Momentul 
important al acestei ședințe este, că șî 
partidul liberal, în frunte cu Tisza, 
s’a alăturat la protestul coaliției contra 
amânării repeți te a dietei și astfel pro
testul s’a primit unanim de întreagă 
dieta.

Imediat după deschiderea ședinței 
la 10 30 ore, s’a cetit rescriptul regal 
prin care fusese amânată dieta la 10 
Octombrie până la 19 Decembrie.

Presidentul Justh: «Azi dimineață 
generalul de corp baron Geza F e j 6 r v â r y 
(Strigăte: Cine este acela ?) mi-a adre
sat următoarea scrisoare. (Mulți isbuc- 
nesc în aplauze frenetice pentrucă 
presidentul nu i-a zis baronului Fejer
vâry «ministru president», ci numai 
«general»). Se citește scrisoarea lui 
Fejârvâry, prin care trimite rescriptul 
regal de amânare a dietei pănă la 
1 Martie și-l roagă să publice acest 
rescript în dietă.

Se citește rescriptul regal, prin 
care se amână dieta.

Contele Apponyi într’un mare 
discurs declară sistemul actual de gu
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vernare ca o negațiune intenționată și 
răutăcioasă a constituționalismului; prin 
amânările continue devine iluzorică 
ori-ce fel de responzabililate a guver
nului, prin ce se dă constituției o lovi
tură de ’moarte. Dela această lovitură 
pănă la absolutism nu mai e decât o 
potecă foarte îngustă. Guvernul vatămă 
conștient și răutăcios legea. Oratorul 
se ocupă cu chemarea rezerviștilor la 
serviciu militar și cu situațiunea gravă 
în comitate. Declară că majoritatea e 
gata a căuta împăcarea cu Regele, dar 
ori-ce descurcare, care s’ar întemeia 
pe îngenunchiarea și renunțarea nați- 
unei, e simplu imposibilă. (Aplauze).

.Deputatul Lad. Rătkay: Atunci 
urmează 14 Aprilie al anului 1849! (Presi- 
dentul roaga pe Râtkay să nu folo
sească astfel de expresiuni și-l îndrumă 
la ordine).

Contele Apponyi prezintă apoi 
următorul protest:

«Dieta declară de ilegală amânarea 
«de azi a dietei cu rescript regal, care
< amânare e în contrazicere cu dispo
ziția lămurită a art. de lege 10 ex 
1867. Dieta publică acest rescript și 
ordonează să fie comunicat șî Casei

<Magnaților. își exprimă însă adâncul 
«seu regret pentru acest fapt, con-
< damna procedura consilierilor re- 
«gelui, cari au făcut propunerea de 
«amânare — și despre a căror numire de 
«altfel nici n’a fost încunoștiințată dieta 
«în modul obicinuit, — și numai de 
<aceea ia la cunoștință rescriptul de 
«amânare și se acomodează dispo- 
«zițiunilor lui, pentrucă nu vrea să 
icreeze între cei 2 factori ai legisla- 
«țiunei o astfel de situație, care ar în- 
«greună foarte mult atingerea con- 
«stituțională între ei. Totodată însă 
«dieta protestează contra faptului, ca
din această procedură inspirată de 

«contemplarea îngrijită a intereselor 
«naționale să se tragă în viitor orice 
«consecvență în detrimentul puterii ab- 
«solut deobligătoare a legei sau în de- 
«trimentul drepturilor reprezentanței 
«naționale».

Contele Stefan Tisza însă consi
deră amânarea prezentă a dietei ca o 
vătămare pe față a legei și constituției.

Se alătură șî el, împreună cu în
treg partidul liberal, la protestul coa
liției.

Dep. socialist Mezofi propune ca 
dieta să nu ia la cunoștință rescriptul 
de amânare, ci să continue ședințele.

Propunerea (protestul) lui Apponyi 
se pune apoi la vot și se primește 
unanim.

în pauză toți conducătorii coaliției, 
în frunte cu A n d r â s s y, S z e 11 și 
Justh au felicitat ostentativ pe T i s z a 
pentru ținuta lui de astăzi.

Ziarul «Neue Freie Presse» spune, 
că deputății naționaliști români au părăsit 
înainte de votare sala de ședințe.

„Revoluția“_Românilor.
Cu răutate fără seamăn continuă 

foile șoviniste a aduce fel de fel de 
știri, controlate și necontrolate, despre 
pretinsa «mișcare» revoluționară a Ro
mânilor din țerile Coroanei sf. Stefan.

Ziarul <Bud. Hirl.» comentează 
chiar șî în articol de fond (nr-ul de 
Duminecă 17 Dec. n.) «mișcarea ro
mână», lăudându-se că toate «dreptu
rile» și «libertățile», ce le avem, avem 
să le mulțămim Maghiarilor și sfârșind 
cu amenințarea, că «ultimul cuvânt va 
fi al nostru, al constituției maghiare, al 
națiunei maghiare».

Nu inzistăm în deosebi asupra 
articolilor tendențioși și dușmănoși pănă 
la cuțit ai foilor șoviniste. Toată lumea 
le cunoaște modul de a scrie când e 
vorbi a discredita tot ce este românesc. 
Aducem însă știrile mai noui despre 
«revoluția română», din cari ușor putem 
constată, că toate faimele ivite sunt 
sau nălucire bolnăvicioasă, sau rea- 
voință, și că aceste faime au adus și 
aduc totuși mult năcaz poporului 
român.

Acțiunea deputaților români.
Deputății naționaliști români au ți

nut Duminecă o conferență la Buda
pesta și au hotărît să trimeată din si- 

I nul lor o d e p u t a ț i u n e la mini

■

strul de interne și să-l roage a da 
o declarațiune oficială referi
toare la faimele de groază despre miș
carea Românilor. Conferență a încre
dințat pe deputatul Dr. Aurel Nov acu 
să pregătească o adresă cătră mi
nistrul de interne în această afa
cere odioasă și a enunțiat, că dacă 
ministrul nu împlinește cererea, 
deputaților, vor merge personal în 
audiență la Maj. Sa și înaintea 
Maj. Sale vor protestă contra pro- 
cedurei autorităților maghiare, cari au 
trimis și trimit armată și gendarmi pe 
capul Românilor pacinici și loiali.

Marți toți 8 deputății români au 
mers la ministrul Fejervâry (de 
față eră șî ministrul Kristoffy) și 
l-au rugat să depărteze din 
sate armata și gendarmeria și 
să pornească procedură penală 
contra ziarelor, cari au continuat 
să răspândească vești false despre re
voltă între Români.

Ministrul Kristoffy le-a promis 
că în cel mai scurt timp va retrage 
armata și gendarmeria din satele ro
mânești și ta împlini cererea deputaților ro
mâni întru toate.

Premierul Fejervâry le-a comu
nicat, că telegrama trimisă Maj. Sale 
a ajuns la locul cel mai competent.

Deputății români au luat cu satis
facție la cunoștință răspunsul mini
strului president.

Faime și desmințiri.
Din Deva se anunță «biroului te

legrafic maghiar» că gendarmeria a 
arestat Luni pe preotul Adam Lup- 
șor din Dordoș, care ar fi ținut în 
biserică un discurs agitatoric credin
cioșilor și ar fi cântat cu ei doina lui 
Iancu. Afară de aceasta s’a trimis ar
mată de infanterie și husari în mai 
multe comune, ca : Brad, Baia-de-Criș, 
Criscior, Hațeg, Chitid și Pui și s’a 
înmulțit numărul gendarmilor. De altfel 
situația e pe deplin liniștită.

Tot din Deva se anunță, că gen
darmeria a arestat pe candidatul de 
preoție Ign. Vișoi din Chitid și pe 
țăranul Simion Ion aș, care fiind în 
birt ar fi zis cătră țăranii români: 
«Maghiarii sunt aici numai venetici, 
pământul e al nostru și totuși Maghiarii 
sunt stăpâni. Băgați de seamă, în 
curând va resărî șî soarele nostru, 
atunci să fiți toți în picioare.»

Știrea despre revolta Românilor 
din com. Bistrița-Năsăud se desminte 
energic chiar dela fața locului. Poporul 
e liniștit și-și vede de lucru.

Fișpanul comitatului Făgăraș Guido 
Bausznern a făcut în plenul con- 
gregațiunei următoarea declarațiune: 

«Cu privire la știrile de groază, 
ce se respândesc de un timp încoace 
în țeară, despre Românii din patrie — 
înțelegându-se și Românii din corn. 
Făgăraș, —că adecă ei se înarmează în 
secret și se pregătesc la revoltă contra 
Maghiarilor, îmi țin de datorință ur
gentă — în interesul păstrării reputa- 
țiunei poporului român din comitatul 
Făgăraș — să constat din acest loc, 
că în com. Făgăraș nu numai că nici 
vorbă nu este de înarmare și de revoltă 
în pregătire, ci în genere nu se ob
servă nici vre-o mișcare politică mai 
serioasă și — în calitate de fișpan 
vechiu al comitatului cunoscând destul 
de bine poporul român din comitat — 
sper cu toată siguranța, că acest popor 
șî în viitor își va dovedi natura paci- 
nică și sentimentul loial.» Declarația a 
fost luată cu mare mulțămită la cuno
ștință, căci — zice membrul municipal 
Dr. I. Tur cu — această declarație e 
acomodată șî pentru promovarea vie- 
țuirei pacinice împreună a tuturor lo
cuitorilor din patrie șî pentru întărirea 
patriotismului.

Turburănle din Rusia.
Mare vărsare de sânge la Rostov^

La Rostow lângă Don s’a întâm
plat o groaznică luptă între revolu
ționari și armată. Cam 300 oameni 
au fost uciși și grav răniți. Mun
citorii din port au aruncat mărfurile 
de pe corăbii în mare, sau le-au dat 
foc. Negustorii au suferit pagube uri-



Nr. 141.—1905. „DRAPELUL»

așe. Orașul e cuprins de panică mare. 
Locuitorii părăsesc în masse orașul.

Revolta militară din Basarabia.
Mai rnulți Ruși refugia ți la Bucu

rești povestesc, că în Basarabia au 
®bucnit revolte militare serioase. în 
citiși n eu s’a răsculat toată garni
zoana și a denegat supunerea și as
cultarea. Un regiment, rentors din Se
bastopol, s’a răsculat în Tiraspol.

Ciocniri sângeroase.
O ceată de revoluționari a atacat 

moșia Kaipen în Litvania sudică. Cei 
19 dragoni, cari păziau moșia, n'au 
putut rezistă contra atacului. Zece 
dragoni au fost uciși, trei greu 
răniți, iar ceilalți 6 au fost siliți să de
pună armele.

Revolta militară din Afoscva.
La Moscva s’a răsculat un regi

ment de grenadiri din cauza mâncării 
rele și neîndestulitoare și din cauza 
arestărilor dese de soldați. Regimentul 
a eliberat cu forța pe camerazii ares
tați și au jefuit arme și munițiune. 
Comandantul regimentului a fost silit 
să demisioneze. în locul lui comanda 

►n luat-o asupra-și un comitet de 20 
persoane, ales de soldați. La regimen
tul revoltat s’a mai alăturat un regi
ment. Cazacii, trimiși să sugrume răs
coala, n’au voit să puște asupra rebe
lilor.

Svon despre o republică.
Din Riga vine vestea senzațională 

despre înființarea unei republici în 
imperiul rusesc, republica litvană. 
Țăranii din Litvania și Curland au ținut 
un congres în Riga și au decis înființarea 
republicei. în Litvania oficianții admi
nistrativi au fost alungați și înlocuiți 
cu alții, aleși de popor. Toate legă
turile cu guvernul rusesc au fost de
clarate ca rupte. Pământurile au fost 
împărțite între popor. Cine nu se 
supune noului sistem de guvernare, 
e ucis.

Guvernul rusesc a răspuns la miș
carea republicană din Litvania cu aceea, 
că a pus în fruntea provinciilor baltice 
un guvernator general.

Informatiuni.>

Maj. Sa Regele Carol al României e 
pe deplin restaurat, încât și-a reluat 
ocupațiunile de mai nainte.

Parastas. La 23 Novembrie împli- 
nindu-se 15 ani dela moartea distin
sului român Antonie Mocsonyi de 
Foen, s’a săvârșit în mausoleul fami
liar din Foeni parastas pentru odihna 
sufletului acestui mare bărbat. La acest 
act de pietate a participat tinerimea 
școlară, antistia comunală, oficianții 
domeniului și mult popor.

La temniță. Dl. Iuliu V. Io a no vi ci, 
fost redactor responzabil al <Libertății» 
din Orăștie, și-a început eri în 20 De
cembrie n. la Seghedin pedeapsa de 
un an temniță de stat pentru poezia 
«Roata dela Belgrad» scrisă de dl V. E. 
Moldovan și publicată în «Libertatea». 
Totodată redacția foii «Libertatea» a 
plătit pedeapsa de 1000 coroane, 
dictată tot în procesul contra dlui 
Ioanovici. Toate aceste în numele li
bertății de presă, atât de mult luată 
în deșert în Ungaria liberă!

Hirotoniri. P. Sf. Sa dl episcop Ni- 
colae Popea din Caransebeș a hiro
tonit în zilele de 29 Novembrie pană 
la 8 Decembrie întru presbiteri pe can- 
didații de preoție : Alexandru D o - 
brescu din Lugoj, paroh în Bărbosu, 
Nicolae Muntean, capelan în Deli- 
nești, Liviu Radu, administrator pa
rohial în Moniom și George C o s t e s c u, 
adm. par. în Poeni; și întru diacon 
pe dl George Joandrea, învățător 
în Lugoj. F. D.

Secretar al doilea al „Asociapunii* în 
locul d-lui I. Lăpedatu, demisionat, a 
fost ales dl Octavian Goga.

Primpresidentul Curiei regești din Bu
dapesta, Nicolae Szabd, om de 84 
ani, a trecut la penzie. Postul de pre
sident al Curiei va remâneâ pe mai 
mult timp neocupat și conducerea agen

delor presidiale trece asupra presiden- 
tului al 2-lea, Oberschall.

Adunare poporală română .... oprită. 
Ministrul de interne a oprit telegrafic 
adunarea poporală, convocată la So- 
borșin, pentru discutarea situației po
litice și pentru votarea unei rezoluțiuni 
în favorul sufragiului universal fără 
restringeri. Opreliștea s’a făcut sub 
pretextul închipuitei -revoluțiuni» ro
mânești contra Maghiarilor.

Patriarhul sârbesc din Carloviț. George 
Brancovici, și-a serbat la 19 Dec. 
iubileul de 50 ani de preoție.

Fiica presidentului Statelor-Uiute. Mis 
Alice Roosevelt s’a logodit cu depu
tatul statului Ohio la congresul din 
Washington, dl Nicolae Longworth, 
om foarte bogat. Mis Roosevelt e de 
21 ani, dl Longworth de 36 ani.

Arhiducele Otto bolnav. Arhiducele 
Otto a trebuit zilele trecute să se su
pună unei operațiuni la gât. Opera
țiunea, făcută de Dr. Chiari, a reușit. 
Arhiducele se simte ceva mai bine.

Conflictul romăno-grec. Ministrul ro
mân de externe general La ho vary 
a declarat Joia trecută în senat, că 
pănă ce bandele ucigașe de Greci 
continuă masacrele și jafurile asupra 
Românilor din Macedonia și pănă ce 
patriarhul grec și metropoliți greci din 
imperiul otoman prigonesc pe preoții 
români, nu va fi pace între România și Grecia. 
Vom folosi toate mijloacele, ca să 
facem pe Greci să simtă supărarea 
noastră. Senatul a luat la cunoștință 
declarația ministrului cu aplause fur
tunoase.

Telefon între Budapesta și București. 
La 15 Decembrie a fost predată circu
lației publice linia telefonică între Bu
dapesta și București. Serviciul telefonic 
pe această linie e permanent ziua și 
noaptea. Taxa e 3 cor. pe 3 minute, 
la conversațiuni urgente 9 cor. pe 3 
minute.

Urcare de capital. în 15 Decembrie
1905 s’a ținut adunare generală extra
ordinară la institutul «Sentinela» cu 
care ocaziune s’a urcat capitalul de 
acții dela 80.000 la 260.000 coroane și 
s’au făcut câteva modificări-în statute, 
între cari e vrednică de amintit modi
ficarea, ca în comitetul de suprave- 
ghiere să se aleagă după posibilitate 
numai membri experți. Adunarea a 
decurs în cea mai bună ordine și ar
monie la Satul-nou (com. Torontal).

Foaie nouă în Brașov. La Brașov a 
apărut în 3/16 Decembrie o foaie nouă, 
culturală, economică și socială, înti
tulată «Dreptatea.» Apare odată 
pe săptămână. Proprietar și editor: 
Simion Theodor, redactor responzabil: 
George Drăghiciu.

Revistă română la Cluj. Dela anul nou
1906 va apărea în Cluj, tipografia «Car
men» (str. Ferencz Idzsef 58) o revistă 
română, care va fi întitulată «Orizontul». 
Editor și redactor responzabil va fi dl 
Vasile E. Moldovan. Colaboratori 
primi: Alex. Ci ura, profesor în Blaj, 
Dr. Cassiu M a n i u adv. î i Cluj și 
Dr. Vaier Moldovan adv. in Turda. 
Revista, care va apărea odată pe lună 
în formă de broșură cuprinzând 48 pa
gini 8° mare, va fi știențifică, literară, 
socială și politică.

Intervenția marilor puteri in favorul Ro
mânilor macedoneni. Puterile mari euro
pene au adresat înaltei Porți o notă, 
în care e vorba de terorismul nume
roaselor bande grecești asupra Româ
nilor macedoneni, terorism iscat în urma 
concesiunilor religioase și naționale, 
făcute de Sultanul pe seama Românilor 
macedoneni. Poarta are datorința abso
lută să ia măsuri eficace, ca să încete 
persecuțiunea din partea Grecilor, ca 
nu cumva situația să se agraveze șî 
mai tare.

«Foaia interesantă». La Orăștie apare 
o nouă foaie: «Foaia interesantă», ca 
supliment la ziarul «Libertatea». «Foaia 
interesantă», foaie «pentru petrecere și 
învățătură», se poate cumpără însă și 
separat, cu 1 cr. numărul. în numerii, 
cari au apărut pănă acum, aflăm schițe, 
poezii și varietăți interesante, precum 
șl ilustrațiuni frumoase și unele de 
mare interes pentru Români, precum: 
prințișorul Carol și Avram Iancu. 
«Foaia interesantă» e «întocmită» de 
loan Moța.

Parohie română gr.-cat. în America. Dl 
Dr.'Epaminonda Lucaciu a sosit la 
Cleveland. (statul Ohio, America) și 
în 19 Nov.- n. a servit prima liturghie 
in acel ^raș din lumea nouă. După 
serviciu) divin, s’a constituit prima pa
rohie română gr.-cat. americană.

Socie’atea acad. România Jună» din 
Viena s’a constituit pe anul adminis
trativ 1905 6 în modul următor : preș. 
George Cosma, când, ing., vice-preș. 
Teodor Fedoreac, când, for., secr.
I. loan Teii man, când, arh., secr.
II. Vasile Greciuc, stud, fii., cassier 
Toader Tovar n ițe hi, stud, mere., 
bibliot. Eugen F orga ci, stud, iur., 
contr. Silvian Dimitrov ici, când, 
for.

Moartea unui distins scriitor sârb. Unul 
din cei mai cunoscuți scriitori drama
tici ai Serbiei, Miloș Zw etici, care a 
avut mare succes în Serbia cu dramele 
sale istorice «Nemanja» și «Puternicul 
Dușan», a fost călcat din întâmplare 
de un car pe o stradă din Belgrad și 
din această nefericire i-s’a tras moartea.

Criză de cabinet în Grecia. Ministrul 
president al Greciei Rallis, care a 
contribuit foarte mult la iscarea conflic
tului între România și Grecia, și-a dat 
demisiunea. Regele George a luat la 
cunoștință demisiunea și a încredințat 
peTheotokis cu formarea noului 
cabinet.

Socialist condamnat. Curtea cu jurați 
din Alba-Regală a condamnat pe ora
torul socialist Francisc Krâlik la 2 
luni temniță de stat pentrucă la o adu
nare poporală a agitat poporul contra 
preoților.

Proces pentru spionagiu. Tribunalul 
din Viena a condamnat pe inginerul 
Petru Conțin pentru spionagiu la 4 
ani temniță grea și la exil pe viață.

Atentatul contra Sultanului din Constan- 
tinopol. în procesul contra urzitorilor 
și făptuitorilor atentatului din Consta n- 
tinopol contra Sultanului s’a adus ur
mătoarea sentință: belgianul Joris, 
soția lui, 6 armeni, fostul portar al spi
talului austriac, femeia Rips și o fată 
cu numele Fein, în total 11 inși au fost 
condamnați 1 a m o a r t e, 13 armeni 
au fost condamnați la temniță pe viață 
și 3 la 15 ani muncă silnică.

Nefericire. Țăranul loan Mioc din 
Ecica-română vrând să zidească o casă 
nouă a pus oameni să dărime zidurile 
vechi. Lucrând ei, s’a dărimat un zid 
asupra lucrătorilor Iovan Moisin și 
Nicolae Mioc. Scoși de sub ruine, 
Moisin muri peste câteva secunde, Mioc 
a scăpat cu viața dar cu un picior 
rupt în două.

Știri ultime.
Curia In ședința sa de eri a 

respins cererile de nulitate 
presentate de domnii Dr. Stefan 
Petrovici, Dr. Cornet Jurca și Mihail 
Gaspar în procesele de presă ale 
„Drapelului", aprobând ver
dictul și sentința dela Timișoara 
in întregime.

Apărători au fost d-nii Cor. 
Brediceanu și Dr. George Dobrin.

Detalii vor urmă.

VARIETĂȚI.
»

Setea. Sven Hedin, renumitul că
lător, care acum se află pe drum spre 
Asia centrală, descrie ce-a pățit el într’o 
altă călătorie, când eră să moară de sete, 
«în călătoria mea am suferit mult de 
sete. în lipsă de apă eră să mă prăpă
desc de sete cu toți însoțitorii mei, dar 
în momentul cel mai de pe urmă tot am 
găsit puțină apă, ca să scăpăm dela 
moarte. Odată am observat că pulsul 
meu mai băteâ din cauza setei numai 
de 48 ori într’o minută, dar am avut 
noroc că am ajuns la un isvor și am 
beut 3 litri de apă în decurs de 10 mi
nute. Acum mi-erâ teamă că mă bolnă
vesc de apa prea multă, ce am beut-o, 
dar nu mi-s’a întâmplat nimic. Servito

rul meu Kasin însă, care a suferit mai 
niult decât mine, s’a îmbolnăvi^-^Erâ 
pe pragul morții când am ajiiifșsa -is- . 
vor. Am scos cu cizma apă din izbitor și 
i-am dat. Dar nu mai aveă putere c£$Aș: 
ridice mâna după apă și a trebuit să-i 
turnăm noi apă pe gât. După multă 
vreme și-a venit în ori și apoi a băut 
toată apa din cismă. Cisma eră plină 
cu apă».

a. r f a,

Grâu prima calitate
» de mijloc

Săcară prima calitate .
» de mijloc

Orz prima calitate .
» de mijloc .

Ovăs prima calitate
» de mijloc

Cucuruz prima calitate .
» de mijloc .
» nou .

Făină 0. . . .
» prima .
» II . . .
» brună IV . .

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

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

» de Petroșeni .
Oloiu de rapiță 
Lumini de stearină

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

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

« II.........................

. 3
s

co
ro

an
e
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06

X»

H

90
1

15
85 14 —
80 13 —
75 — —
80 14 —

■175 13 —
45 13 —
40 12 40
85 13 —
85 12 40
10 - —
85 28 —■
85 27 —»
85 -r
85 26 —
1- 40
80 32 —
70 15 G0
90 56 —
85 72 —
80 36 —
70 40 —
— 6 —
— 6 —’
— 5
— 1 —
— 6 80
— 4 40
— 4 40

1 — — 80
— 1 60
— 1 68
— — 72
— 1 28
— 1 20
— 1 76
— 84 —
— — 24
— 76 —
— — 80
— — 30
— 1 50

z s 1
In chestiuuea edițiunei a V-a a ma

nualului Abecedar și întâia carte pentru 
deprinderea limbei maghiare, 1906, de 
Kods-Goldiș, apărută zilele aceste în pre
lucrare nouă și cu ortografia Academiei 
române, editura H. ZEIDNER a primit 
dela d-1 Dr. Pinter Gabor inspector reg. 
școlar următoarea scrisoare, a cărei tradu
cere din cuvânt în cuvânt este urmă
toarea :
Cătră onoratul domn H. Zeidner, librar în 

B r a s s 6 (Brașov).
Despre cele două cărți prezentate mie 

și anume: a) „Abecedar...." de Kods Fe- 
rencz și Goldiș Vasile, a cincia edițiune, 
prețul legat 40 filări \ mai departe b) „A 
doua carte pentru deprinderea limbei ma» 
ghiare în șooalele pop. rom.“, ediția a doua 
corect. 1902, legat, prețul 50 fii. nu pot 
întrelăsâ a vă aminti, că amândouă cărțile 
de mai sus sunt manuale de școala foarte 
potrivite pentru a învăța elevii din școala 
poporală română conversarea în limba ma
ghiară. In loc de gramatică, conțin bucăți 
de pertractat cu un material ușor de în
țeles pentru elevi și luat din cercul de 
cunoștințe al elevilor și din viața popo
rului, și sunt acomodate treptat după gra
dul de desvoltare al cunoștințelor elevilor. 
Prin o tractare metodică a bucăților din 
partea învățătorilor, elevii din școala po
porală pot ajunge ușor la un rezultat bun 
în conversarea limbei maghiare și își pot 
câștiga cunoștințele cele de lipsă în limba 
maghiară pentru pretenziunile mai simple 
ale vieții. Deoarece pană âcum puține ma
nuale de școală sunt întocmite pe metoda 
dir-ctă, aceste două cărți insă în tot cu
prinsul lor sunt întocmite după metodul 
de mai sus și astfel este de dorit, ca să 
faceți dispozițiunile cele de lipsă pentru 
aprobarea ministerială *) a cărților sus 
numite și în această nouă edițiune.

Brasso (Brașov), în 29 Nov. 1905.
Dr. Pintdr Gabor,
inspector de școale reg.

*) Pentru aprobarea șî acestei ediții s’au 
făcut pașii necesari. După cum se știe ediția 
anterioară a fost aprobată. — Edit. H. Zeidner. 
Nr. 242 (2—1).



„DRAPELUL^

Dela primarul orașului Lugoj.

Nr. lt#66 
adm.1905

*
Publicațiune.
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 puteă fi aleși 
numai acei industriași și comercianți, 
cari în anul expirat 1905 au solvit 
suma de 20 coroane, sau mai multă 
dare de câștig clasa III, precum șî 
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 șî în 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 învitați 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—2). primar.

Cărți și reviste.
RAMURI, novele de Zaharie Baârsn, 

Budapesta, 1906. Institutul tipografic și 
de editură „Luceafărul", Budapesta str. 
Molnăr:10. Un volum elegant de 154 pa
gini. Prețul 2 coroane, p mtru România 2 
lei 50 bani.

:d

!!! Ocaziune rară !!!

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

Nr. 237 (12-4)

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

IGN. GROSZ, succesor.
Magazin de sticlărie și porțelană. 

Lugoj, Piața Izabella.

Pentru cadouri de serbători.

un bazar de serbători

3Vnz

Dela țară, 12 novele cu subiecte luate 
din viața poporului dela țară, de loan 
A g i r b i c e a n u. S’a tipărit în tipografia 
„Luceafărul“ din Budapasta, Molnâr u. 10. 
Prețul 1 cor. 50 bani.

Doina, poveste originală de E. Lungu- 
Puhallo. Timișoara, 1905. Prețul 10 bani.

_ Nr. 141.-—1905

A TT Ț O celor ce știu apre-
▼ -L cj£ un pahar de 

= vin vechiu și excelent! = 
Pun în vânzare vin vechiu 

din viile proprii dela Ghioroc 
veritabil și bine îngrijit.

Vin roșu din 1888, litrul cu 80 
cruceri.

Vin alb din 1888, litrul cu 70 
cruceri.

Constantin Brânduși 
Lugojul - român. Strada 

Red. (5—2) Timișorii.

---------m----------------------------------------------------.. |
I

Calendare. I
A apărut: «Călindarul Poporului* pe I 

1906 eu un cuprins bogat atât calenda- I 
ristic-statistic, cât și literar. Afară de I 
partea calendaristică, cuprinde statistica I 
instituțiilor noastre culturale-bisericești- I 
economice (biserici, școale, reuniuni etc.) I 
Partea literară, bine îngrijită, cuprinde : I 
Alegorie (Un pom nobil), poezii (serioase I 
și comice), novele (Șanta de N. Ganek I 
poveste (Femeia credincioasă de G. N. I 
Coatu), articli economici, anecdote, glume p 
ilustrate, legende, gâcituri, poezii popoZ'W 
rale etc. și Răvașul nostru, în care se I 
face istoricul anului cu toate întâmplările I 
mai îusemnate dela noi și din străinătate. I 

j Călindarul e împodobit cu frumoase ilus
trații, în număr de 19, în cari, în fruntea 
Călindarului, chipul executat artistic al 
nouei și frumoasei catedrale ortodoxe ro
mâne din Sibiiu. Prețul 40 bani și 5 
bani porto. Se află do vinzare la librăria 
„Foii Poporului" Sibiiu (str. Măcelarilor | 

l Nr. 12) și la librăriile dela noi. Revânză- 
i lorilor se dă rabat cuvenit.
I

V-

patentata

Mijloc excelent și sigur

Aduc la cunoștința prea stimați- 
lor mei oaspeți resp. vizitatori ai 
cafenelei mele, că începând cu ziua 
de azi voiu servi în localul meu de 
cafenea c&rți de joc uzate cu 20 
/7/ef*/ de persoană.

Rog a luâ aceasta la plăcută cu
noștință.

Cu distinsă stimă >
Armin Neuberger X

Nr. 244 (1—1) cafetier. i

0-04»

P. T. acționari dela «SENTINELA» institut de econo
mii și credit ca societate pe acții, sunt rugați a răspunde 
ratele de 1O% de fiecare acție din emisiunea nouă la urmă
toarele termine:

31 Decembrie 1905, 28 Februarie, 30 Aprile, ■ 30 Iunie, 
August, 31 Octombrie și 31 Decembrie 1906.

I
31

Satul-nou în 15 Decembrie 1906.

Nr. 243 (3—1) Direcțiunea.

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

â> de autoritățile publice

se poate căpătă Ml Ml

în cantități mici și mari

»» la ferăria

STOFE
pentru îmbrăcăminte.

-triton Haberehrn.
Nr. 10 (x-93)

---------- Lugoj ul-român

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

ZZ Vânzare în mare și în mic. ZZ A apărut Nr-ul 23 din
Domnii doritori ca să se îmbrace moclsrn, 

elegant și bine, să ceară dela croitorii lor 
numai colecția de mostre a lui

Ioan Stlkarovszky
Budapesta,

Strada Băthory Nr. 6 și str. Honvâd 6,
(aproape de parlament).

Casă exportatoare pentru depozit de 
stofe și de mărfuri aparținătoare la croi
torie. Depozit stabil de fabrică. Liferare 
în mare pentru funcționarii de stat, pentru 
pompieri și alte societăți.

Cel mai ieftin loc unde se pot pro
cura
----------- Resturi de stofe -----------  
pentru îmbrăcăminte în ori-ce fel de mă
rime pentru pardesiu, havelock, palton de 
iarnă, căptușeală, vestă, nădragi etc.

Despre cele înșirate nu se dă mostre.
La comande e destul să se trimită 

măsură, farbă și prețul stofei.
Stofele necorespunzătoare vor fi schim

bate în bani sau se trimit înapoi.
Croitorii și neguțătorii capătă co

lecția de
Mostre gratis. «*>*- 

Nr. 241 2-1.

„Banatul"
Foaie pentru poporul român.

Proprietar și redactor responzăbil: Dr. Vaieriu Branisoe.

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

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

tuos și conștiențios din nou aminte on. 
public pravul de stins ai iui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

CONȚINUTUL:

Despre socoteli — — — — — 
Drepturile de proprietate ale Gră- 

nițerilor la averea comună —
Averea națională — - — — 
Nunta Zamfirei (poezie) — — 
Convocare — — — — _ _

Redacția și Administrația: Lugoj,
Prețul de

Lucrarea și repaosul — — — 
Turburările din Rusia — — — 
Noutăți — — — — — _ _
Revolta armatei din Mangiuria —
Îndurați-Vă spre săracii noștri — 
Bibliografie— — — — — —

strada

abonament:
Pe trei luni 1 coroană, pe jumătate an 2 coroane, pe anul întreg 4 coroane.
Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.

Timișorii Nr. 7. — (Hotel Posta)

• PoîWfttescu
-------- se află de vențiare la ---------------------
REDACȚIA „DRAPELUL"

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

La comande prin postă este de

50 bani. .
>
»
>

50
50
50
25

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

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.


