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Dl Fra ucise Kossuth s’a gân
dit una și... bună. Retras în ca
binele stabilimentului balnear dela 
izvoarele de pucioasa din Buda, 
unde își caută de sănătate, a venit 
la ideea de a fondâ un ziar sap- 
t ă m â n a 1 românesc men it să 
iacă propagandă kossuthistă prin
tre Români.

Intre împrejurări normale am 
juotestâ cu *toată puterea cu
vântului contra unei asemenea ini
țiative. a câr$i realizare este aptă 
a introduce o otravă nouă în viața 
politică a poporului nostru.

Ce naiba, doar nu suntem noi 
Românii, și peste tot naționalitățile 
nemaghiare ale țerii, material poli
tic brut, pe care să-l poată exploatâ 
toți adversarii noștri politici. Până 
acum mai ales guvernul își recrută 
prin abuz de putere și mituiri ta- 
bera de mameluci din cercurile noa
stre electorale Acum au căpătat 
gust șl socialiștii, cari sau găsit în 
treabă printre oamenii noștri Și 
drept pupăză pe colac \mai vin 
acum și... kossutliiștii.

între împrejurări normale ar 
trebui să protestăm cu toată ener
gia contra încercării lui Kossuth, 
între actualele împrejurări însă, 
când partidul nostru național este 
legat în obezi, zicem: Unde ar 
ti norocul, ca Kossuth să fondeze 
ziarul din chestiune! Un serviciu 
mai prețios procesului de lămurire. 
Ja caro tindem cu toții, nu ne-ar 
putea face kossutliiștii decât tocmai 
prin o asemenea foaie românească.FOITA „DRAPELULUI1
HO FU A BEA...

— Reflexii. —

----- Foiță originală a «Drapelului•. —

I.

«... celce afirmă, că stând in fața 
noastră «vom ști, că Iloria bea, 
Horia plutește!», acela — 
dlor jurați! — atât de tare agită 
și resvrătește, încât ar merită obezi, 
pentrucă celce provocându-se la 
Horia vrea să facă propagandă pen
tru ideile sale scrintite, — acela n u- 
m a i dela Dumnezeu s ă a ș- 
tepte grație, pentrueâ Horia a 
fost cel mai ordinar tâlhar și uci
gaș, care în fruntea bandei sale a 
jefuit Ardealul din oraș în oraș și 
din sat în sat, care a omorît fără 
cruțare chiar și copii nevinovați, 
chiar și mame lăuze, care a pă
truns în biserica Maghiarilor și 
acolo a călcat cu picioarele icoa
nele sfinte, care necinstind potirul 
sfânt a murmurat: «aceasta e cu
minecătura Maghiarilor», și la acest 
Horia se provoacă.... servul sânțit 
al lui Dumnezeu, un diacon!».

Rechizitoriul făcut de acuzatorul 
public P. J a k a b f f y la 4/17 Aprile 
1905 în procesele de presă ale 
• Drapelului', pertractare în 
fața Curții cu jurați din Timișoara.

Apostrofa aceasta strașnică a în- 
nainte de vreme încărunțitului procu
ror îmi resună și astăzi încă în urechi

N’avem adecă să uităm, că sunt 
peste 20 cercuri electorale unde au 
obținut kossutliiștii mandate cu 
ajutorul grosului voturilor românești 
in ciuda presiiinei guvernului, care, 
bineînțeles, a căutat să mâne aceste 
voturi în strunga sa.

Cei ce stau departe de noi se 
vor mira cum de se poate una ca 
asta Se vor miră vum de poporul 
nostru, dacă își prinde odată mintea 
cu guvernul și supoartâ toate fati- 
giilo și peripețiile unei campanii 
electorale exasperate contra guver
nului, nu-și găsește altă flamură de 
luptă decât pe cea kossuthistă.

Pentru cei ce cunosc împrejură
rile mai de aproape este starea lu
crurilor de tot limpede. Poporul 
nostru, care se înrolează sub stea
guri kossuthiste în campania elec
torală, nu vede în kossuthiști repre
zentanții unui program pozitiv, 
ci numai pe dușmanii neîmpăcați 
ai sistemului de guvernament sub 
care geme poporul nostru.

Cine a văzut cum au agitat 
kossutliiștii până acum în sinul po
porului nostru știe, că aceștia nicăiri 
nu și-au desfășurat progra
mul lor propriu, ci pretutindeni 
au exploatat numai în favorul lor 
adânca nemulțumire a poporului cu 
actualul regim.

La aceste se mai adauge în unele 
cercuri și nenorocitul amestec al 
«catolicismul»-ui în politică, unde 
preoți de ai noștri — aparținători 
bisericei unite — au dus cu alaiu 
poporul în tabăra lui Ugron și soții, 
sub cuvânt că aceștia apără caiac- 
torul catolic al Ungariei și înțoli
și tabloul întunecos ce mi-1 oferiă per
tractarea se desfășură și astăzi încă 
înaintea ochilor mei sufletești, par’că 
l-ași vedeă aievea.

Trei prietini pe banca acuzaților, 
în colțul de cătră noi, unde la așa 
zisa masă a presei stăm claie pe gră
madă mai mulți gazetari, de câți ajun
geau a face însemnări, ședeă cu 
resigna ție Dr. O. .Turca, liniștit și 
nemișcat, par’că gândul i-ar sburâ de
parte departe și clipoceala mersului 
neîntrerupt al pertractării nu l-ar privi 
de loc. La mijloc ședeă Dr. St. Pe
tr o v i c i, care urmăriâ cu vedit interes 
fiecare fază și făcea necontenit însem
nări, gesticulând viu din cap și mâni, 
par’că ar zice: Las’că vă răspund eu. 
Ear în colțul de lângă procuror ședeă 
smerit ca o fată mare, ti nărui nostru 
diacon vedit emoționat de peripețiile 
pertractării. Se vedeă, că aceasta e 
prima pertractare la care asistă și 
nu-și puteă ascunde surprinderea de 
cele ce vedeă și auziă. Pare-mi-se că 
aveâ cu lotul altă idee despre sala 
unde zeița cu ochii legați ține cum
păna în mână.

La spatele acuzaților ședeă apără
torul Coriolan B red i cea nu cu bra
țele în cruce, răzimat de speteaza scau
nului, privind când la procuror când 
la vravul de hârtii de naintea sa, pe 
care odihniâ în liniște o ceruză și o 
părecho de ochelari. E om vechiu în 
această sală și îi știe toate chițibușurile.

Față în față cu acuzații ședeau 
cei doisprezece cetățeni din Timișoara, 
străini de noi în cugetare și simțire, 
chemați aici a face pe judecători cu 

cisinul este un is vor de bunătăți’ 
deopotrivă pentru Maghiari și Ro
mâni.

Agitația aceasta improprie și 
străină de interesele vitale de exi
stență națională a poporului <1 pu
tut să se răspândească cu atât mai 
netulburată, cu cât partidul nostru, 
legat fiiind în obezi, nu a putut 
face aproape nimic pentru lumina
rea poporului, nu a putut arătă 
celor rătăciți că ei prin înrolarea 
sub flamură kossuthistă contra gu
vernului fac calea dela Hanna la 
Caiafa.

Dacă fondează deci kossutliiștii 
o foaie românească, aceasta mai 
curând sau mai târziu dacă 
și nu direct, dar indirect trebue 
să ne facă prețiosul serviciu, ca 
deschide ochii oamenilor noștri și 
le arată, că tocmai precum nu au 
ce căută în tabera guvernului nu 
au ce căută nici în tabera kos- 
suthistă.

Și acesta este pentru noi un 
câștig real, căci deschide calea par
tidului național în acele cercuri, 
unde pană acum nu am putut 
străbate.

Foaia din chestiune, dacă va 
vedea lumina zilei — ceea-ce noi 
nu prea credem — sau va căută 
să ascundă și mai departe poporului 
nost: u adevăratul program al kos
suthiști lor sau îl va da pe față și 
va..căută sâ-1 facă popular între 
Româui.

în cazul prim — adecă dacă 
va continua jocul frivol de astăzi, 
ascunzând poporului adevăratele 
ținte la care tind kossuthiștii, — 
verdictul lor spus pe conștiință. Pănă 
la un timp au urmărit cu interes cele 
ce se desfășurau înaintea ochilor lor, 
apoi se putea observă cum îi prinde 
oboseala. Eră vorba de dureri, pe cari 
ei nici nu ie cunosc și nici nu le simt. 
Mai mult păreâ că îi interesează dara- 
verile dela cari erau reținuți prin împli
nirea acestei datorințe cetățenești.

Tribunalul sta în fruntea salei pe o 
estradă. Presidentul bătrân, alb ca oaia, 
vorbiă din când în când cu demnitate so
lemnă, ear cei doi judecători votanți 
steteau nemișcați ca turnați în scau
nele lor. Numai din când în când tradă 
câte-o mișcare reflexă că nu sunt statue, 
ci oameni vii. Notarul ședeă alăturea 
la o masă separată, singurul din vasta 
sală, care făcea impresia omului cu 
oarecare ocupație determinată. Toți 
ceilalți păreau că nu-și găsesc locul și 
poza în fața unui aparat fotografic.

Fundul salei gemea de public, în 
majoritate absolută cu sentimente os
tile față de acuzați. Rar se gâsiâ prin
tre ei fața unuia din «ai noștri». Cei 
mai mulți erau de «ai lor», veniți aici 
ca să guste plăcerea satisfacerii senti
mentului lor iperpatriotic ofenzat. Ade
vărat, că nu cunoșteau nici pe acuzați 
și nici activitatea lor, dar știau din 
gazetele lor și din vorbe, că fala lui 
Uranos și a Găei, titanida cea cu ochii 
legați, fosta stăpână a oraclului dela 
Delphi, care ca a doua soție a lui 
Zeus i-a născut acestuia pe veselele 
Hore și sinistrele Parce, are să frângă 
bețigașul d’asupra capetelor a trei 
’.agitatori încăpăținați și fără suflet. 

ni-se facilitează acțiunea de de- 
mascare, căci pănă când vorbele 
abililor «corteși» kossuthiști se pierd 
în vânt necontrolate, pană atunci 
vorba scrisă și tipărită române 
fixată. Nu va fi lucru do tot greu, 
mai ales astăzi când jurnalistica 
noastră națională pătrunde tot mai 
mult în massele poporului, că po
porul îusuși să prindă pe kossuthiști 
cu ocaua mică.

In cazul al doilea — adocă 
dacă va desfășură pe față poporului 
nostru programul kossuthist — este 
deja partia noastră câștigată, căci 
poporul nostru chiar și în fundul 
Bihorului ține cu mult mai mult 
la limba și legea sa străbună, decât 
să se lase prins în cursă de aceia 
cari profesează pe față desnaționa- 
lizarea lui.

4 Situațiunea unei asemenea foi 
ar deveni în cel mai scurt timp 
imposibilă în mijlocul poporului 
nostru și ar discredita în mod în
semnat pe aceia, cari au astăzi 
trecere la o parte a poporului 
nostru și în al căror interes s’a 
fondat foaia.

Kossutliiștii aleși cu voturile 
românești cunosc prea bine situ
ația, de aceea nu credem că vor 
aderă la ideea lui Kossuth, căci 
interesul lor este ca peste tot să 
nn ajungă o foaie românească în 
mânile poporului.

Și de aceea am zis noi, că unde 
ar fi norocul ca Kossuth să-și împli
nească gândul. O asemenea foaie 
în ultima analiză nu poate face 
alta, decât a mâna apa pe moara 
noastră.

Cu temperament stăpânit de ner
vozitate vedită spuneâ procurorul de- 
a rostul rechizitorul, col avei înaintea 
sa litografiat. în pauzele oratorice ce 
le făcea, te loviâ sinistrul liniștei. Mo
mentele, când auzi cum tac sute 
și sute de oameni, sunt înfiorătoare.

Pentru un moment trecuse prin 
sală spectrul lui Horia, prezentat de 
procuror ca însotat de sânge maghiar, 
fără milă față de copii și fără cinste 
față de cele sfinte.... în razele de vă
paie sângeroasă ale acestui spectru ne 
arătă pe blândul diacon, pe servul sân
țit al lui Dumnezeu, care strigând lu- 
mei amorțite că-i trebuesc fapte.... 
conclude că «Horia bea... Horia p 1 ă- 
t e ș t e ».

Stăm ca isbit de un fulger! Trei 
imagini deosebite reclamau intrare în 
creerii mei și una împedecâ pe cea
laltă. Proverbul diaconului... Horia 
și... spectrul sacrileg, invocat de pro
curor.

înaintea ochilor bunului diacon se 
prezentase un simplu proverb, o vorbă 
volantă, când și-a scris articolul. N’a 
voit să zică altceva, decât că «eu mi-o 
fac și eu mi-o trag» și în belșugul do 
proverbe și vorbe frumoase al limbei 
românești i-se păru mai frumoasă, mai 
sonoră și mai sugestivă vorba : Horia 
bea, Iloria plătește.

Eu vedeam în Iloria al istoriei sin
teza necazurilor unui neam, care a bă
tut toate căile legii ca să-și caute drep
tul, pană ce nevoia l-a resculat, plătind 
capii rescoalei cu viața descărcarea 
amarului pe care poporul iobăgit nu 
l-a mai putut înghiți.
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Lugoj, 15/28 Decembrie 1905.
Dl Fraiicisc Kossuth s"a gân

dit una și... buna. Retras în ca
binele stabilimentului balnear dela 
izvoarele de pucioasă din Buda. 
unde își caută de sănătate, a venit 
la ideea de a fonda un ziar săp
tămânal românesc menit să 
facă propagandă kossuthistă prin
tre, Români.

între împrejurări normale am 
protesta cu 'toată puterea cu
vântului contra unei asemenea ini
țiative, a cărei realizare este aptă 
a introduce o otravă nouă în viața 
politică a poporului nostru.

Ce naiba, doar nu suntem noi 
Românii, și peste tot naționalitățile 
nemaghiare ale țerii, material poli
tic brut, pe care să-l poată exploată 
toți adversarii noștri politici. Până 
acum mai ales guvernul își recrută 
prin abuz de putere și mituiri ta- 
bera de mameluei din cercurile noa
stre electorale Acum au căpătat 
gust și socialiștii, cari s’au găsit în 
treabă printre oamenii noștri Și 
drept pupăză pe colac \mai vin 
acum și... kossuthiștii.

între împrejurări normale ar 
trebui să protestăm cu toată ener
gia contra încercării lui Kossuth, 
între actualele împrejurări însă, 
când partidul nostru național este 
legat în obezi, zicem: Unde ar 
fi norocul, ca Kossuth să fondeze 
ziarul din chestiune! Un serviciu 
mai prețios procesului de lămurire, 
la care tindem cu toții, nu ne-ar 
putea face kossuthiștii decât tocmai 
prin o asemenea foaie românească.

i,

HOB1A BEA...
— Reflexii. —

Foiță originală a «Drapelului».

I.

«... celce afirmă, că stând în fața 
noastră «vom ști, că Horia bea, 
Horia plătește!», acela — 
dlor jurați! — atât de tare agită 
și resvrătește, încât ar merită obezi, 
pentrucă celce provocându-se la 
Horia vrea să facă propagandă pen
tru ideile sale scrintite, — acela n ti
ni ai dela Dumnezeu să aș
tepte grație, pentrucă Horia a 
fost cel mai ordinar tâlhar și uci
gaș, care în fruntea bandei sale a 
jefuit Ardealul din oraș în oraș și 
din sat în sat, care a omorît fără 
cruțare chiar și copii nevinovați, 
chiar șî mame lăuze, care a pă
truns în biserica Maghiarilor și 
acolo a călcat cu picioarele icoa
nele sfinte, care necinstind potirul 
sfănt a murmurat: «aceasta e cu
minecătura Maghiarilor», și la acest 
Horia se provoacă.... servul sânțit 
al lui Dumnezeu, un diacon!».

Rechizitoriul făcut de acuzatorul 
public P. Jakabffyla-117 Aprile 
1905 în procesele de presă ale 
«Drapelului», pertractate în 
fața Curții cu jurați din Timișoara.

Apostrofa aceasta strașnică a in
nainte de vreme încărunțitului procu-1 străini de noi în cugetare și simțire, 
ror îmi resună șî astăzi încă în urechi | chemați aici a face pe judecători cu

N’avem adecă să uităm, că sunt 
pe>te 20 cercuri electo•/ale unde au 
obținut kossuthiștii mandate cu 
ajutorul grosului voturilor românești 
in ciuda presiunei guvernului, care, 
bineînțeles, a căutat să mâne aceste 
voturi în strunga sa.

Cei ce stau departe de noi se 
vor miră cum de se poate una ca 
asta Se vor miră vum de poporul 
nostru, dacă își prinde odată mintea 
cu guvernul și supoartâ toate fati- 
giile și peripețiile unei campanii 
electorale exasperate contra guver
nului, nu-și găsește altă flamură de 
luptă decât pe cea kossuthistă.

Pentru cei ce cunosc împrejură
rile mai de aproape este starea lu
crurilor de tot limpede. Poporul 
nostru, care se înrolează sub stea
guri kossuthiste în campania elec
torală, nu vede în kossuthiști repre
zentanții unui program pozitiv, 
ci numai pe dușmanii neîmpăcați 
ai sistemului de guvernament sub 
care geme poporul nostru.

Cine a văzut cum au agitat 
kossuthiștii până acum în sinul po
porului nostru știe, că aceștia nicăiri 
nu și-au desfășurat progra
mul lor propriu, ci pretutindeni 
an exploatat numai în favorul lor 
adânca nemulțumire a poporului cu 
actualul regim.

La aceste se mai adauge în unele 
cercuri și nenorocitul amestec al 
«catolicismul»-ui în politică, unde 
preoți de ai noștri — aparținători 
bisericei unite — au dus cu alaiu 
poporul în tabăra lui Ugron și soții, 
sub cuvânt că aceștia apără carac
terul catolic al Ungariei și catoli- 
și tabloul întunecos ce mi-1 oferiă per
tractarea se desfășură șl astăzi încă 
înaintea ochilor mei sufletești, par’că 
l-ași vedea aievea.

Trei prietini pe banca acuzaților, 
în colțul de cătră noi, unde la așa 
zisa masă a presei stăm claie pe gră
madă mai mulți gazetari, de câți ajun
geau a face însemnări, ședea cu 
resignație Dr. C. Jurca, liniștit și 
nemișcat., par’că gândul i-ar sbură de
parte departe și clipoceala mersului 
neîntrerupt al pertractării nu l-ar privi 
de loc. La mijloc ședea Dr. St. Pe
tro viei, care urmăriâ cu vedit interes 
fiecare fază și făcea necontenit însem
nări, gesticulând viu din cap și mâni, 
par’că ar zice: Las’că vă răspund eu. 
Ear în colțul de lângă procuror ședeă 
smerit ca o fată mare, tinărul nostru 
diacon vedit emoționat de peripețiile 
pertractării. Se vedea, că aceasta e 
prima pertractare la care asistă și 
nu-și puteâ ascunde surprinderea de 
cele ce vedea și auziâ. Pare-mi-se că 
aveâ cu totul 
unde zeița cu 
păna în mână.

La spatele 
torul Coriolan 
țele In cruce, răzimat. de speteaza scau
nului, privind când la procuror când 
la vravul de hârtii de naintea sa, pe 
care odihniâ în liniște o ceruză și o 
păreche de ochelari. E om vechiu în 
această sală și îi știe toate chițibușurile.

Față în față cu acuzații ședeau 
cei doisprezece cetățeni din Timișoara, 

altă idee despre sala 
ochii legați ține cum-

acuzaților ședeă apără-
Brediceanu cu bra-

cismul este un isvor de bunătăți 
deopotrivă pentru Maghiari și Ro
mâni.

Agitația aceasta improprie și 
străină de interesele vitale de exi
stență națională a poporului a pu
tut să se răspândească cu atât mai 
netulburată, cu cât partidul nostru, 
legat fiiind în obezi, nu a putut 
face aproape nimic pentru lumina
rea poporului, nu a putut arătă 
celor rătăciți că ei prin înrolarea 
sub flamură kossuthistă contra gu
vernului fac calea dela Hanna la 
Caiafa

Dacă fondează deci kossuthiștii 
o foaie românească, aceasta mai 
curând sau mai târziu dacă 
șî nu direct, dar indirect trebue 
să ne facă prețiosul serviciu, ca 
deschide ochii oamenilor noștri și 
le arată, că tocmai precum nu au 
ce căută în tabera guvernului nu 
au ce căută nici în tabera kos
suthistă.

Și acesta este pentru noi un 
câștig real, căci deschide calea par
tidului național în acele cercuri, 
unde până acum nu am putut 
străbate.

Foaia din chestiune, dacă va 
vedea lumina zilei — ceea-ce noi 
nu prea credem — sau va căută 
să ascundă și mai departe poporului 
nosti u adevăratul program a! kos
suthiști lor sau îl va da pe lață și 
va .căută să-l facă popular între 
Români.

în cazul prim — adecă dacă 
va continuă jocul frivol de astăzi, 
ascunzând poporului adevăratele 
ținte la care tind kossuthiștii, — 
verdictul lor spus pe conștiință. Pănă 
la un timp au urmărit cu interes cele 
ce se desfășurau înaintea ochilor lor, 
apoi se puteâ observa cum îi prinde 
oboseala. Eră vorba de dureri, pe cari 
ei nici nu le cunosc și nici nu le simt. 
Mai mult păreâ că îi interesează dara- 
verile dela cari erau reținuți prin împli
nirea acestei datorințe cetățenești.

Tribunalul sta în fruntea salei pe o 
estradă. Presidentul bătrân, alb ca oaia, 
vorbiâ din când în când cu demnitate so
lemnă, ear cei doi judecători votanți 
steteau nemișcați ca turnați în scau
nele lor. Numai din când în când tradă 
câte-o mișcare reflexă că nu sunt statue, 
ci oameni vii. Notarul ședea alăturea 
la o masă separată, singurul din vasta 
sală, care făceâ impresia omului cu 
oarecare ocupație determinată. Toți 
ceilalți păreau că nu-și găsesc locul și 
poza în fața unui aparat fotografic.

Fundul salei gemea de public, în 
majoritate absolută cu sentimente os
tile față de acuzați. Rar se găsiâ prin
tre ei fața unuia din ai noștri». Cei 
mai mulți erau de ai lor», veniți aici 
ca să guste plăcerea satisfacerii senti
mentului lor iperpatriotic ofenzat. Ade
vărat, că nu cunoșteau nici pe acuzați 
și nici activitatea lor, dar știau din 
gazetele lor și din vorbe, că fata lui 
Uranos și a Găei, titanida cea cu ochii 
legați, fosta stăpână a oraclului dela 
Delphi, care ca a doua soție a lui 
Zeus i-a născut acestuia pe veselele 
Hore și sinistrele Parce, are să frângă 
bețigașul d'asttpra capetelor a trei 
-agitatori încăpăținați și fără suflet. 

ni-se facilitează acțiunea de de
mascare, căci pănă când vorbele 
abililor «corteși» kossuthiști se pierd 
în vânt necontrolate, pănă atunci 
vorba scrisă și tipărită remâne 
fixată. Nu va fi lucru de tot greu, 
mai ales astăzi când jurnalistica 
noastră națională pătrunde tot mai 
mult în massele poporului, că po
porul însuși să prindă pe kossuthiști 
cu ocaua mică.

în cazul al doilea — adecă 
dacă va desfășură pe față poporului 
nostru programul kossuthist — este 
deja partia noastră câștigată, căci 
poporul nostru chiar și în fundul 
Bihorului ține cu mult mai mult 
la limba și legea sa străbună, decât 
să se lase prins în cursă de aceia 
cari profesează pe față desnaționa- 
lizarea lui.

Situațiunea unei asemenea foi 
ar deveni în cel mai scurt timp 
imposibilă în mijlocul poporului 
nostru și ar discredits în mod în
semnat pe aceia, cari au astăzi 
trecere la o parte a poporului 
nostru și în al căror interes s’a 
fondat foaia.

Kossuthiștii aleși cu voturile 
românești cunosc prea bine situ
ația, de aceea nu credem că vor 
aderă la ideea lui Kossuth, căci 
interesul lor este ca peste tot să 
nu ajungă o foaie românească în 
mânile poporului.

Și de aceea am zis noi, câ unde 
ar fi norocul ca Kossuth să-și împli
nească gândul. O asemenea foaie 
în ultima analiză nu poate face 
alta, decât a mână apa pe moara 
noastră.

Cu temperament, stăpânit de ner
vozitate vedită spunea procurorul de- 
arostul rechizitorul, ce-1 aveâ înaintea 
sa litografiat. în pauzele oratorice ce 
le făceâ, te loviâ sinistrul liniștei. Mo
mentele, când auzi cum tac sute 
și sute de oameni, sunt înfiorătoare.

Pentru un moment trecuse prin 
sala spectrul lui Horia, prezentat de 
procuror ca însetat de sânge maghiar, 
fără milă față de copii și fără cinste 
față de cele sfinte.... în razele de vă
paie sângeroasă ale acestui spectru ne 
arătă pe blândul diacon, pe servul sân
țit al lui Dumnezeu, care strigând lu- 
mei amorțite că-i trebuesc fapte.... 
conclude că «Horia bea... Horia p 1 ă- 
t e ș t e».

Stăm ca isbit de un fulger! Trei 
imagini deosebite reclamau întrare în 
creerii mei și una împedecâ pe cea
laltă. Proverbul diaconului... Horia 
și... spectrul sacrileg, invocat de pro
curor.

înaintea ochilor bunului diacon se 
prezentase un simplu proverb, o vorbii 
volantă, când și-a scris articolul. NT 
voit să zică altceva, decât că «eu mi-c 
fac și eu mi-o trag» și în belșugul di 
proverbe și vorbe frumoase al limbe 
românești i-se păru mai frumoasă, ma 
sonoră și mai sugestivă vorba : Hori; 
bea, Horia plătește.

Eu vedeam în Horia al istoriei sir 
teza necazurilor unui neam, care a b< 
tut toate căile legii ca sâ-și caute drej 
tul, pănă ce nevoia l-a resculat, plătin 
capii rescoalei cu viața descărcare 
amarului pe care poporul iobăgit n 
l-a mai putut înghiți.
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Puterea noastră este conștiența 
ațională a poporului. Aceasta se 

poate exploata și seduce un timp 
oare-care în serviciul unor cauze
străine ari chiar dușmane față de 
interesele vitale de existență nați
onală a poporului, dar nu se mai 
poate înăbuși.

Și de puterea aceasta trebue să 
se frângă toate uneltirile dușmănești.

Ghimpele din proectul reformei elec
torale. Proectul de reformă a legei 
electorale, publicat de guvern în foi, 
nu satisface pe nimeni din țeară. Dar 
în special contra «agitatorilor naționa
liști» conține acest proect o alinee de §, 
prin care tinde guvernul să taie dea- 
dreptul în carnea vie a naționalităților 
nemaghiare. Aceasta e alinea 2 a §-lui 
3: «Nu poate fi ales acela, care 
a fost condamnat cu putere de 
drept pentru o crimă sau delict prove
nit din poftă de câștig, sau care a fost 
condamnat — după intrarea în vigoare 
a acestei legi — cu putere de drept 
pentru agitație la ură a vre
unei naționalități contra ce
leilalte». Această dispoziție o mo
tivează ministrul Kristdffy cu urmă
toarele :

«Intenționează lucru nou dis
poziția, ca nici acela să nu poată fi 
ales, care după intrarea în vigoare a 
acestei legi a fost condamnat — cu 
putere de drept — pentru agitația la 
ură a vre-unei naționalități contra ce
leilalte (art. V ex 1878, § 172). Cauza 
că — deși sunt mai multe fapte de 
drept penal, cari din punctul de ve
dere al politicei de stat trag cu deo
sebit pond în cumpănă —, proectul de 
lege califică tocmai agitația națio
nalistă ca astfel de faptă, care ni
micește pentru totdeauna po
sibilitatea de a fi ales, se află 
ascunsă în relațiunile noastre specifice. 
La noi agitația naționalistă are deo
sebită însemnătate și aceia, cari uzează 
de ea în așa măsură, încât vin în con
trast cu legea penală, dau cauză la 
aceea, ca să fie exchiși pentru totdea
una din reprezentanța națiunei. De alt
fel a atribui acestei dispozițiuni putere 
retroactivă n’ar fi just și motivat din 
destul».

Pentru unii drepturi, 
pentru alții jug.

Multe păcate de-ale strămoșilor au 
să ispășească compatrioții noștri ma
ghiari de nici pană azi nu le-a venit 
conducătorilor lor firești și nefirești

mintea la cap ca să priceapă, că fără 
noi nu poate înflori această țeară bân
tuită de atâtea furtuni, ear a ne seceră 
de pe fața pământului ungar sau a ne 
alungă din* țeara aceasta, care este și 
a noastră, e tot așă de imposibil, ca a 
sbură în lună.

în loc să caute pace cu noi, 
caută acești conducători, cari nu înțe
leg interesul popoarelor acestei țeri, 
. . . . vrajbă, în loc să ne ocrotească, 
ei caută să ne despoaie, în loc să ne 
împărtășească de drepturile noastre 
firești, ei ne răpesc și ce mai avem 
câștigat prin truda noastră. Guvernul 
ne taie un picior, coaliția cere să ni-se 
taie și o mână, guvernul ne taie o 
mână, coaliția cere să ni-se taie și 
gâtul.

Kristbffy proectează o reformă 
electorală, care asigură mai mult decât 
pană acum heghemohia și supre
mația rdssei maghiare, ear organul 
cel mai de frunte al coaliției Bud. 
Hirl.» într’un lung articol (nrul de 
Sâmbătă 23 Dec. n.); scăldat în șovi
nismul cel mai cras, pretinde ca monai 
acela să aibă drept de alegător. cart știe ceti 
ft scrie ungurește, și declară deci proectul lui 
Kristdffy ca «vătămător și hotârît pe
riculos din punctul de vedere al po
liticei naționale maghiare și al supre
mației maghiarimei.»

«Limba de stat a acestei țeri e 
maghiară; dacă aici stabilim cenz inte
lectual, atunci acest cenz poate fi singur 
și excluziv numai cenz referitor la in
teligența maghiară.» Ear mai departe 
zice, că prea mulți oameni cu senti
mente dușmănoase au și azi influință 
asupra afacerilor publice. Să nu mai 
sporim numărul lor. Căci și așă cei-ce 
nu știu scrie și ceti ungurește, nu pot 
pricepe manifestațiunile pouticei ma
ghiare. Ear massa, care nici azi nu 
poate umblă în politică pe picioarele 
proprii și după mintea sa. va fi și în 
viitor în măsură și mai mare pradă 
inteligenței naționaliste (române, slo
vace, germane, etc.), care în mare ma
joritate dă zi de zi dovezi de nepa- 
triotism.

«Consider ca imposibil, ca noi 
înșine (Maghiarii) să dăm armă în mâna 
dușmanilor noștri deschiși și în mâna 
celora, cari pot ușor deveni dușmani 
ai noștri. Și mai puțin, ce putem pre
tinde pentru siguritatea națională a 
Statului, e ca fiecare lacuUor al patriei, care 
vrea să aibă infmnță tn afacerile ferii^ să în
vețe limba statului Să fim in fine în curat 
cu aceea, că cei-ce la noi se adapă de 
cultură străină în limbă străină, pot 
să fie de folos României, Serbiei și.. . 
Austriei, dar aceia sunt pentru nați
unea maghiară nu numai perduți, ci 
la ocaziune dată chiar dușmani impla
cabili ai națiunei maghiare.»

Autorul articolului face apoi de
stăinuirea deamnă de t fi fixată că 
«pe această bucată de pământ expusă,

singur, și excluziv numai pentru aceea 
am puîîit — că stat național există, 
pentrucă politicei maghiare dela început 
până la mijlocul secolului trecut i-a dat 
direcție -mai ales ideia, că a luat în nați-\ 
unea politică, în șanțurile constituției numai pe 
aceia, can sau prin rassa și originea lor s'au 
ținut de națtunea maghiară, sau în urma me
ritelor câștigate pentru afacerile patriei au oferit 
siguranță despre patriotismul lor și despre aceea, 
că's vrednici a avea influință în rezolvarea 
afacerilor țeni.* Iar la 1848 numai de aceea 
s’a Introdus «principiul drepturilor și 
datorințelor egale», pentrucă Maghiarii 
aveau speranța că «naționalitățile vor 
fi cu iubire față de patria maghiară» 
și pentrucă atunci nu există regatul 
român etc. Dar azi, când atât România, 
cât șî Serbia, ba chiar și Boemia arată 
o desvoltare liotărît națională, azi de 
2 ori trebue să ne gândim la aceea, 
că: e permis nouă să ne întoarcem de 
pe calea înaintașilor noștri ? e permis 
să punem — în politică naționali
tățile pe grumazii noștri ? Doar nici 
până azi n’am putut să ne vindecăm 
de ranele cauzate prin politica de na
ționalități slabă (!) și impotentă, ce 
a urmat după dualism.»

în patria noastră naționalitățile lo
cuesc în masse compacte și probabila 
validitare a Maghiarimei în sinul lor 
numai așă se poate asigură, dacă în 
cazul extinderei dreptului electoral pu
nem ca pretenziune cardinală cenz ui 
intelectual maghiar. Ungaria 
numai așa își poate câștigă indepen
dență, dacă urmează o politică con
știentă, național maghiară. 
Acest scop pretinde în primul rând, ca 
în toate instituțiile statului maghiar să 
se validiteze dreptul limbei statului, 
dreptul limbei maghiare... Pentru vali- 
ditarea Maghiarimei pe întreagă linia 
nu putem cunoaște târguială sau con
cesiuni noui!»

Am reprodus toate aceste, ca să 
arătăm pănă unde merge insolența șo- 
vinistă chiar la ziarul cel mai serios 
maghiar. După ordonanțele ilegale și 
volnice ale ministrului Lukâcs despre 
maghiarizarea școalelor române etc., 
după proectul lui Kristdffy despre re
forma electorală, care tinde la întărirea 
potențată a heghemoniei rassei ma
ghiare și intenționează să des
poaie pe cei mai buni fruntași 
români de dreptul a merge în 
casa țerii sub pretext că sunt 
«agitatori», și după isbucnirile păti
mașe și pretenziunile exorbitante ale 
presei șoviniste, —după toate aceste nu 
se poate nimeni miră, dacă abizul ar
tificial între poporul ocrotit și popoa
rele despoiate crește tot mai amenin
țător, grație activității acelora, cari 
cred că au patentă de «patriotism».

Date statistice
privitoare la reforma electorală.

Referitor la reforma electorală plă
nuită de Kristdffy a apărut o broșură, 
în care se publică datele statistic^ 
despre proporția de azi a alegătorilor 
maghiari și nemaghiari și despre pro
porția alegătorilor în cazul introducere, 
reformei electorale, luându-se ca bază 
etatea de 20 ani, sau de 24 ani și 
cenzul intelectual (scrierea și cetirea 
în ori-ce limbă) sau sufragiul universal 
fără restringere. Toate cu deosebită 
privire șl la Ardeal.

Datele aceste sunt următoarele: 
în Ungaria sunt 4,322.960 bărbați 

trecuți de 20 ani, și anume :
o//o

Maghiari 2,248.166 52-3
Români 756.374 17-4
Germani 494.350 11-4
Slovaci 477.269 11
Sârbi 121.758 2-8
Ruteni 92.260 2-1
Croați 48.960 1-1
Alți 83.823 1-9

Din aceștia locuesc în Ardeal
661.276 și anume:

0/0

Români 370 944 56'1
Maghiari 215.504 32'6
Germani 59.521 9
Alți 15.307 2-3

Din bărbații trecuți de 20 ani, știu 
ceti și scrie 2,964.207 (68'6%) și anume: 

%
Maghiari 1,820.410

/o
61 5

Nemag. 1,143.797 38-5
Cești din urmă se :împart astfel:
Germani 428.405 14-4
Slovaci 339.713 11-5
Români 219.587 7-4
Ruteni 13.285 0-4
Croați 35.764 1-2
Sârbi 69.297 2-3
Alții 37.746 1'3

Din cei 2,964.207 bărbați trecuți de
20 ani, cari ști u scrie și ceti, se vin pe
Ardeal: 299.637 și anume:

Maghiari 148.639 49-6
Români 95.741 32
Germani 
etc. etc.

53.800 18

Luând ca bază etatea de 24 ani:
Numărul tuturor bărbaților din

țară, trecuți de 24 ani, este de 3,895.541
Din aceștia sunt:

0/

Maghiari 2,015.445
/o

sau 51'7
Români 684.265 sau 17'6
Germani 450.126 sau 116
Slovaci 433.445 sau 11’1
Sârbi 108.194 sau 2-8
Ruteni 84.193 sau 2-2
Croați 44.154 sau 1 1

Din aceștia locuesc în Ardeal
600.070 și anume:

Procurorul vedea în Horia crimi
nalul oribil, pe care setea barbară de 
sânge îl împinge să-și bată joc de tot 
ce are poporul maghiar sfânt, să spin
tece femei neputincioase, să înfigă în 
lăncii copii nevinovați la rumeneala 
flăcărilor ce înghițiau sate și orașe 
bogate ungurești.

în fața mea se deschisese pagina 
istoriei, care îmi arătă, că întreaga 
mișcare a lui Horia a fost numai întru 
atâta cu fond național, întru cât iobagii 
resculați erau Români, ear nemeșii, 
contra cărora a împins nevoia cetele 
lui Horia la rescoală, erau în mare 
parte Maghiari.

O rescoală de iobagi, cum s’au re- 
pețit multe în istoria nefericitei noa
stre țeri, ca în toate țerile unde a fost 
iobăgie așă grea și fără milă.

Auziam sunetele de tobe, cari cău
tau să înăbușe gemetele celor frânți 
în roată, vedeam cifrele reci ale co
misiei care a investigat și a constatat 
că numărul persoanelor omorîte de 
resculați a fost cu totul 133, după cari 
au rămas 38 văduve și 77 orfani, pe 
când mii de iobagi, au căzut pradă 
rescoalei... Cine i-a numărat pe ace
știa ?! Deși ei încă erau oameni cu ace
leași drepturi divine la existență, oa
meni obidiți și schingiuiți pănă la 
sânge ! Oameni cari în nemărginita lor 
nefericire au dat crezământ peceții ce 
le-a adus Horia dela împărat.

Frământările naționale, cari țin 

această nenorocită țeară în agitație 
continuă, au împedecat ca istoria ne
părtinitoare, aceeași la Maghiari și 
Români, să-și spună definitiv judecata 
asupra acestui incident sângeros al 
istoriei noastre comune.

Astăzi iobăgia este desființată și 
privilegiile nobililor 6unt șterse. Umbra 
bietului Vasile Nicola, are dreptul 
să reclame această judecată nepărtini
toare a istoriei, ca să i-se recunoască 
bunăcredința și să i-se înțeleagă du
rerile, cari l-au istovit și sfârșit.

Nu de flori de meri a bătut de 3 
ori lunga cale pănă la Viena, ca să 
dee față cu înălțatul împărat, ultimul 
refugiu al dreptății pe acele vremuri. 
Ce amărît a trebuit să fie în sufletul 
seu, când pentru 300 de galbini l-au 
tradat aceia, pentru cari a adus crucea 
și pecețile dela împărat și pe cari i-a 
chemat la arme când a văzut că pe
cețile împăratului nu au trecere în țeara, 
peste care credea că împăratul este 
stăpân.

Buna sa credință a plătit-o cu vârf 
și îndesat când roata dela Bălgărad 
i-a rupt bucată de bucată membrele, 
pănă ce s’a închegat sângele în vinele 
uriașului.

Staturei sale de uriaș avea să da- 
torească numele de Ursu, ear viersu
lui dulce și puternic cu care cântă frumoa- 
sele doine în cari se resfrângeâ durerea 
unui neam, avea să mulțumească po
recla de Horia.

Nume din cântare zămislit, dulce 
ca cântarea însăși, ajuns nume de 
groază și teroare, nume de care se 
cutremură șalele de judecată, când noi 
— fii ai altor vremi și altor generații — 
suntem chemați a respunde pentru 
lupta ce o purtăm noi!

Păcatele legate în mod fatal de 
acest nume nu sunt încă expiate prin 
judecata vremii, care a șters iobăgia, 
contra căreia s’a purtat acea sânge
roasă luptă a desperării ajunse la ex
trem ?! Oare această judecată a vremii 
nu a verificat sângele vărsat ? !

Istoria, care stă deasupra frămân- 
tăriler dintre popoare, mai are aici un 
cuvânt de zis.

Nu mă gândesc numai la procu
rorii, cari în iperzelul lor de a scăpă 
patria de primejdii închipuite, zugră
vesc în colori așa negre imaginea 
unui trecut ap îs, ci mă gândesc șî la 
noi, la fiii altor zile, cari legăm me
moria acestui nume de niște viersuri, 
cari numai în mod arbitrar pot fi 
aduse în legătură cu umbra neferici
tului Nicola dela Albac.

Ce ne-a greșit nouă, cari nu jude
căm prin prisma dlor procurori, să ți
nem memoria acestui om treaz în le
gătură constantă cu... beutura ?!

Fenomen, care merită să ne atragă 
atențiunea.

Mă mir de acei procurori, cari ne 
învinuesc că noi preamărim memoria 
lui Horia când zicem și cântăm, că 

«Horia bea..dar șî mai mult mă mir, 
când ai noștri nu observă ce insultă 
conține la adresa memoriei persoanei 
istorice nenumăratele versuri, cari în
cep cu vorbele

«Horia bea ....»
Ei bine, fost-a Horia un bețiv ?
Istoria nu știe nimic despre aceasta. 

Din contra, toate datele și actele ne 
prezentă pe Horia ca om treaz și cum
pătat la vorbe și la fapte.

E șî aproape de mintea omului a 
presupune, că împăratul, înainte de a 
sta de vorbă cu iobagiul dela Albac, 
și-a dat bine seama cu cine vorbește. 
Negreșit și-a avut informațiile sale. Și 
evident că împăratul nu stă cu un 
bețiv de vorbă. Dar nici poporul nu 
se lasă resculat de un bețiv.

Mai caracteristic este, că procurorii, 
cari nu aleg notele când e să dee o 
imagine înfricoșată despre Horia, nu 
împletesc în plăsmuirea lor șî nota de 
bețiv, deși versurile noastre poporale 
conțin material abundant. Și ce este 
mai înfricoșat decât... beția !

Cum a ajuns numele treazului și 
cumpătatului Horia în legătură cu 
această notă respingătoare în cântecile 
poporului nostru ?

Chestiunei acesteia dedic aceste șire.
Dr. If. Branisce.
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Români 336.436 56
Maghiari 195.078 32-5
Germani 54.791 9-1

Din cei 3,895.541 cetățeni de sex 
bărbătesc, trecuți de 24 ani, știu scrie 
și ceti 2,621.894. Din aceștia sunt:

/o°/

Maghiari 1 608.770 sau 61'4
Germani 387.440 sau 14-8
Slovaci 301.965 sau 11-5
Români 188.599 sau 7-2
Sârbi 59.445 sau 2-3
C’roați 31.543 sau 1-2
Ruteni 11.139 sau 0-4
Alte neamuri 32.984 sau 1-2

Din aceștia se vin pe Ardeal
263.461 și anume î 0,

Maghiari 131.305
/

49
0
8

Români 81.627 31
Germani ‘ 49.298 18 7
Alții 1.231 0 5

Dintre bărbații din Ungaria în etate 
de peste 20 ani (4,322.960 Ia număr) 
știu scrie și ceti în limba maternă și pe 
lângă aceea știu vorbi ungurește 
2,274,295 adecă 52-6°/0 și anume:

%
Maghiari 1,820.410 80’1
Neinag. 453.885 19 9

Din acești 2,274.295 bărbați de peste 
20 ani, cari știu scrie și ceti în limba 
maternă și știu vorbi și ungurește, se 
vin pe Ardeal 202.110 și anume :

°/o
Maghiari 148.639 73’5 
Români 28.028 13’9 
Germani 24.362 12.1

Proporția alegătorilor maghiari și 
nemaghiari acum și în cazul întrodu- 
cerei reformei electorale se vede mai 
bine din următorul tablou:

Bărbați de peste
24 am cari știu

L. maternă Alegători acum scrie și ceti
0//o °/o

maghiară 589.738 56 2 1,608.770 61-4
germană 133.127 12 7 387.440 148
slovacă 119.644 11-4 301.965 115
română 117.468 11-2 188.599 7-2
ruteană 30.980 2-9 11.139 0'4
croată 12.107 1-2 31.543 1-2
sârbească 29.512 2-8 59.445 2-3
alte 16.400 1-6 32.993 12
Suma 1,048.976 2,621.894

Din aceștia se vine pe Ardeal:
0//o %

maghiară 45.958 54-2 131.305 49-8
română 26.412 312 81.616 31
germană 12.216 144 49.298 18'7
altele 179 0-2 1.242 0'5
Suma 84.765 263.461

Și mai pe scurt. Dintre toți bărbații 
trecuți de 24 ani, cari știu ceti și scrie 
(cari ar fi deci să capete drept de ale
gător) sunt:

Maghiari 1,608.770 61’4
Nemag. 1,013.124 38 6

Ear în sistemul electoral de astăzi 
sunt alegători!

%
Maghiari 589.738 56’2 
Nemaghiari 459.238 43-8

Proporția între bărbații (dela 20 
ani) cari știu ungurește și între băr
bații (dela 20 și dela 24 ani în sus) 
cari nu știu ungurește, dar știu scrie și 
ceti în limba maternă, se poate șl mai 
bine vedea din următorul tablou:

Infoirmațiuni.
Dl Romul Veliciu, fiul fruntașului 

român Mihaiu Veliciu adv.^in Chișineu, 
a fost promovat doctor' în științele 
iuridice la universitatea din Cluj.

Numărul studenților la universitățile și 
academiile ungare. în semestrul prim al 
anului 1905 06 au fost înscriși la uni
versitățile și academiile din țeară 12,081 
studenți și anume: la universitatea din 
Budapesta 6675, la universitatea din 
Cluj 2386, la tehnică 1348 și la acade
miile de drept 1672. între cei 12.081 
studenți din întreaga țeara ceva mai 
mult de jum. sunt înscriși la drepturi.

Atentat anarhist contra unui cardinal, 
în Ajunul Crăciunului un anarhist a 
voit să junghie cu un pumnal pe 
cardinalul C asanas din Barcelona 
(Spania) când a ^șit din biserică, dar 
în momentul când eră să execute fapta, 
un călugăr a lovit pe atentator cu 
pumnul în obraz și astfel cardinalul a 
scăpat teafăr. Anarhistul se numește 
Iosif Comas, de profesiune țesător. 
La el s’a aflat un revolver și o sticlă 
plină cu venin, pe care anarhistul a 
beut-o în grabă pănă la fund și astfel 
a doua zi a murit de otravă în spital, 
fără să poată fi ascultat.

Modificarea examenelor de maturitate. 
Ministrul instrucțiunei a dat la 18 De
cembrie o ordinațiune prin care face 
mai multe schimbări referitoare la exa
menul de maturitate. Ministrul a redus 
numărul lucrărilor scripturistice pentru 
examenul de maturitate dela 5 la 3 și 
a pus pondul principal pe examenul 
oral. Șî examenul oral va deveni 
mai simplu, dar șî mai unilateral, fiind 
condus ministrul șî în această chestiune 
importantă de principii șoviniste. Mi
nistrul adecă zice, că pentru a putea 
constată gradul de cultură generală» 
și de inteligență al școlarului, e destul 
dacă școlarul dă examen din «limba și 
literatura noastră națională» (— ma
ghiară), din istoria Maghiarilor în le
gătură cu istoria universală, din mate
matică și fizică și în gimnazii din limba 
latină, iar în școalele reale din limba 
și literatura germană. Astfel ministrul 
a luat numai 5 studii la examenul de 
maturitate și a șters la examenul 
oral în gimnazii limba și literatura 
greacă și germană, și în reale limba 
franceză. Ministrul a șters dispoziția 
severă de pănă acum, în urma căreia 
dacă școlarul a picat la examenul scrip- 
turistic din limba maghiară sau din 
limba latină în gimnazii și în reale din 
matematică, a fost respins dela examen 
pe un an întreg, și a dispus că numai 
în acel caz nu trebue admis școlarul 
la examenul oral, dacă cel puțin 2 lu
crări scripturistice ale lui au fost rele.

„Luceafărul11. Ultimul nr. (15 Dec. 
1905) al revistei de mare valoare «Lu
ceafărul» din Budapesta a apărut deja 
și se prezintă în condițiuni admirabile. 
Coperta e opera recunoscutului nostru 
pictor Virgil Simonescu. în text se 
mai află 2 ilustrațiuni, reproducând 2 
capd’opere ale picturei clasice: «Con- 
cepțiunea Măriei» de Murillo și «Ma
dona Sixtină» de Rafael. Sumarul in
teresant și ales este următorul: «Tha
natos» de Alex. Ciura; «Mângăere» 
poezie de Maria Cunțan ; «Atât mi-a 
mai rămas» poezie de Maria Popovici ; 
«Dascălul Vintilă» de I. Agîrbiceanu ; 
«Tăcere» poezie de Zaharie Bârsan; 
«Ada-Kaleh» de G. C. Ionescu; «Sece
rișuri» de A. Toma; «Victimele peșterei 
Ialomicioara» de Vasile Pop; «Verde, 
frunza-i verde» poezie de G. Prut; 
Din «Mănăstirea Argeșului» : «Visul lui 
Manole» compoziție muzicală de Iacob 
Mureșianu; «Iacob Mureșianu»; Cro
nică; «Dări de seamă și notițe biblio
grafice» de X.; Posta Redacțiunei etc. 
Revista «Luceafărul» nu trebue să lip
sească din nici o casă de Român căr
turar. Abonamentul e 12 cor. pe an, 
ediția de lux 20 cor. Redacția și admi
nistrația : Budapesta, IV Str. Zoldfa 7.

Revista română umoristică «Nuelușa». 
în editura «Luceafărului» din Buda
pesta va apare dela 1 Ianuarie 1906 re
vista română umoristică «Nuelușa», 
ilustrată în colori. Abonamentul pe an 
8 cor., pe 6 luni 4 cor., pentru învă
țători, studenți și preoți săraci pe un 
an 6 cor., pe 6 luni 3 cor.

Răsboiul absinthului. în Elveția s’a 
pornit o campanie energică contra lico- 
rului numit absinth. în urma unei crime 
fioroase comise la Oommugny, autori
tățile acestui orășel au pornit lupta can- 
tra absinthului, care a jucat mare rol 
la crima din chestiune. Rezultatul com
paniei e că delegații tuturor orașelor 
și județelor din Elveția s’au întrunit la 
Bern și au decis că nu mai e permis să 
se vindă nicăiri absinth pe teritoriul 
Elveției.

Revoluția din Rusia. La Mosc va au 
avut loc în 25 Decembrie noui lupte 
crâncene între revoluționari și armată. 
Revoluționarii au ridicat pe toate stră
zile baricade, ca să se poată opune mai 
cu succes armatei. Armata însă a puș- 
cat chiar cu tunuri asupra baricadelor, 
dărimându-le. Numărul morților e mare, 
dar nu e încă pe deplin fixat, numărul 
răniților e de 200—300 oameni. Re
voluționarii au jefuit șî 2 magazine de 
arme. — Pe linia ferată între Nisni-Now- 
gorod și Moscva rebelii au jefuit 70 
vagoane încărcate cu alimente.

Noul ministeriu italian s’a compus în 
modul următor: ministru president și 
de interne Fortis, externe marchizul San 
Giuliano, tesaur Carcano, finance Bachelli, 
agricultură Gorio, lucrări publice Tedesco, 
instrucție De Marinis, justiție Finochiaro 
Aprile, al poștelor Marsengo Bastia, răs- 
boiu generalul Mainoni d’Istignano.

Convocare.
în senzul §-ului 19 al Statutelor

convocăm

Adunarea generala ordinară
a «Reuniunei române de lectură din 
Lugoj» pe
Sâmbătă în 7/20 Ianuarie 1906 
cu următoarea ordine de zi:

1. Deschiderea adunării și consta
tarea membrilor prezenți.

2. Raportul general al comitetului.
3. Alegerea comisiunei cenzură-

toare.
4. Raportul comisiunei cenzură-

toare.
5. Alegerea biroului și a corni-

telului pro 1906.
6. Stabilirea bugetului pro 1906.
7. Eventuale propuneri.
Din ședința comitetului «Reuniunei 

române de lectură din Lugoj», ținută la 
10 Decembrie
27 Novembrie

Dr. Dimitrie florescu. Alexandru Qnae,
v.-președinte. secretar.

Calendare.
Calendarul Românului pe anul 

comun dela Hristos 1906. Anul al 18-lea. 
Prețul 50 bani. Caransebeș editura și 
tipariul tipografiei și librăriei diecezane. 
Are 200 pagini format 8°, hârtie fină, 
ilustrații bine reușite, tipar curat, con
ținut bogat. *

Calendarele din editura W. Krafft in 
Sibiiu tocmai au apărut pentru anul 1906. 
Aceste calendare ca și în aiți ani sunt redac
tate cu îngrijire și bine ilustrate. Consem
nării târgurilor s’a dat deosebită atenție, 
făcâridu-se din nou întrebări la toate comu
nele, cari pănă acum nu au dat informații 
destul de exacte. Târgurile de mărfuri și 
de vite s’au orânduit și însemnat prin semne 
particulare caracteristice.

„POSNAȘUL“, calendar umoristic ilus
trat pe anul 1906, anul XI. Partea hazlie 
redactată de Haralamb Călămăr. In anul 
acesta cuprinsul acestui bine apreciat ca
lendar și în „Sămănătorul“ dini Iorga, eset 
foarte variat și plin de glume reușite și de 
actualitate pentru viața noastră socială. 
Adausul original al jurnalului „Bazaconia14, 
monitorul fleacurilor, care „apare și di
spare» și care „se începe acolo unde alte 
ziare se gat.ă“ va stârni și de astădată 
mult ris și bună dispoziție la cetitori. Pre
țul de 50 fileri este de tot minimal pentru 
voia bună pe care „Posnașul" o aduce în 
casa Românului.

VARIETĂȚI.
Vorbe înțelepte. împăratul \\. 

hem a pus pe cineva să scrie pe păreții 
castelului seu de vânătoare Rominten 
următoarele vorbe înțelepte, scrise așă 
ca împăratul să le poată oricând ceti 
dela masa sa de scris: Fii tare în durere. 
Nu dorî ce nu poți ajunge sau ce n’are 
valoare. Fii mulțumit în toate zilele, 
bune sau rele. Caută binele în toate și 
bucură-te de natură și de oameni, așâ 
cum sunt. Cel care învață și poate să 
se mângăe pentru o mie ore amare cu 
o oră, care este frumoasă, și care dă 
totdeauna ce are mai bun din inima și 
puterea sa, chiar șî dacă în schimb nu 
e împărtășit de nici o recunoștință, acel 
om e fericit, liberal și mândru și viața 
lui va fi totdeauna frumoasă. Cine e 
nencrezător, face nedreptate altora și’și 
face șî sieși rău; noi avemdatorința să 
considerăm pe fiecare om ca om bun 
pănă când nu ne convingem de contrarul. 
Lumea e așă de mare și noi oamenii 
așă de mici, deci nu se pot învârti toate 
în jurul nostru. Dacă ni-se întâmplă 
ceva dureros, cine poate ști că această 
durere nu e în folosul întregei creați- 
uni ? în fiecare lucru din lume, fie mort 
sau viu, trăește voința mare înțeleaptă 
a Creatorului atotputernic și atotștiutor 
și nouă oamenilor mici ne lipsește nu
mai priceperea de a o înțelege.

Călătoria de plăcere. Un ziar 
din Paris a pus întrebare femeilor 
măritate, ce cred ele despre călătoria 
de plăcere (de nuntă), e bună ori rea? 
Răspunsuri au venit cu miile, dar nici 
o femee n’a votat pentru călătoria de 
plăcere, ci toate au aflat-o rea, plicti
coasă și perdere de vreme. Tot foaia, 
despre care vorbim, vrea să pună acum 
tot întrebarea aceasta fetelor cari stau pe 
pragul măritișului, deoarece e sigur, 
că aceste toate vor află călătoria de 
plăcere că este admirabilă, încântătoare 
și de mare folos.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit următoarele cărți din edi

tura librăriei Ciurcu, Brașov.
A fost odată..., șase povești pentru tine

rime, de E. P. Prețul 20 bani.
Carie de rugăciuni pentru tinerimea ev

lavioasă școlară, de un prietin al copiilor. 
Cu mai multe icoane. Ediția a IlI-a 
înmulțită. Prețul 32 bani.

Roxioara din spini, poveste pentru copii, 
de E. P. Cu mai multe ilnBtrațiuni în co
lori. Prețul 32 bani.

Bonetă roșie, poveste pentru copii, de 
E. P. Cu mai multe ilustrațiuni în colori. 
Prețul 32 bani.

Roxalbă, poveste pentru copii, de E. P. 
Cu mai multe ilustrațiuni în colori. Prețul 
32 bani.

Cursul pistei Lug&j.
ZhzL arfa

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 Petroșeui
Oloiu de rapiță 
Lumini de stearină

» topite .
Săpun
Carne de vită I. calitate 

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

« II .

90 14 60
85 14 —
80 12 40
75 11 80
80 12 80
75 12 40
45 13 —
40 12 50
85 13 —
85 12 40
10 - -
85 28
85 27
85 _
85 26
1- 40 —
80 32 —
70 15 60
90 56 —
85 72 —
80 36
70 40
— 6
— 6 —
— 5 —
— 1 —
— 6 80
— 4 40
— 4 40
— — 80
— 1 60
— 1 68
— — 72
— 1 28
— 1 20
— 1 761
— 1 84
— - 24
— 76 —
— 80
— — 30
— 1 50
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flfâonați „Calicul"!
jAlnstxat li^Axmic^Xi.istiie^.«și

„DRAPELUL"

A bela primarul orașului Lugoj.
Nr. 11682

• A
-

prețul anual ordinar de 6 coroane,
* pentru străinătate 7 franci.

«Calicul» e scriptura adevărului. Deviza lui: „RiS cu orice

preț“. Publică numai articoli originali de cuprins interesant,

cari zeci de afli își păstrează valoarea.

Abonament extraordinar redus la 4 coroane pe an.

Pentru: Studenți de oricare categorie, învățători și 
învățătoare, meseriași, militari dela tenente în jos.

Numerii singuratici, incluzive cei de probă, costă 
50 fileri. Ni. 246 (3—2).

Abonamentele se adresează la Sibiiu (Nagyszeben) cătră

ADMINISTRA ȚI A „ CALICUL UI“.

~i—i— -----r

adm. 1905 - . .

w Publicațiune.
Aduc la cunoștința publică, că 

Reuniunea economică a comitatului 
Caraș-Severin arangează în 29
Dec^imbrie 1905 st. nouj 
la 10 oare a. m. pe locul târgului 
mare (vis-â-vis de fabrica de spirt) 
în Lugoj pre^^iare d.e Tite 
comute, la care ocaziune se 
vor împărți următoarele premii și 
anume :

I-ul premiu ă 50 cor. 50 cor.
»
»
»

1
2
2
6

al H-lea premiu ă 25 cor. 50 
al III-lea premiu ă 20 cor. 40 
al IV-lea premiu â 10 cor. 60

Se premiază viței, juninci, vaci 
cu vițel și tauri de soiu roșu, alb 
curat de Bern, ori crucișări succese

Se poate concură numai cu 
vite de prăsilă proprie.

în cazul dacă vita premiată e 
vacă ori junincâ, este proprietarul 
îndatorat s’o mai tină încă doi ani.

1 a

Fiecare proprietar*, care se în
fățișează la premiare, trebue să do
vedească cu atestat comunal, că 
vaca dusă la premiare este de pră- 
sila sa proprie.

Lugoj, 23 Decembrie 1905.
Marsovszky,

P. P. 43 (3-2). primar.

Laolaltă 200 cor.
Aceste premii numai între pro

prietari mici se împăirțesc. Proprie
tari mari pot căpătă’numai ,<1» ate
stat de recunoștință sau l^țdă, ex
trădat de Reuniune. ■»

=======^

Un culegător-tipograf român di-

ligent și destqvnic pe caută pentru

Tipografia C. Traunfellner
Lugoj.

wr. Constantin 3gnea,
medic univ, specialist în boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

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

Lugoj, Piața Izabella.

!!! Ocaziune • • rară !!!
Pentru cadouri jde serbători.

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

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

Asortiment bogat. Cea mai potrivită 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—7)

IOSIF HÂZI BARBU
Recomandă onor, public următoarele vinuri excelente din

pivnița sa proprie

1 litră Vin roșu vechiu de Menes 80 cr.
1 « « « « « Silaș 50 cr.
1 « « alb « « « 50 cr.
1 « « auriu « « G-hioroc 40 cr.
1 « « rampaș 36 cr.
1 « Peli n (Wermuth) 80 cr.

Răchie prefriptă (Șllvoviț,ă) 1 litru â 60, 80, 100 și 120 cr. 

Mă rog a Vă adresă la 

ospătăria „Cazi" 
Lugojul român, Strada Comitatului.

Nr. 247 (6—1)

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul“,

Piața Isibella. Nr. 121 (x 48.)

§ g

Cărți și reviste.

RAMURI, novele de Zaharie Bârsan, 
Budapesta, 1906. Institutul tipografic și 
3e editură „Luceafărul", Budapesta str. 
Molnâr 10. Hn volum elegant de 154 pa
gini. Prețul 2 coroane, pentru România 2 

l iei 50 bani.
I — -------- --- - ________ - ............ ...

Dela (ară, 12 novele cu subiecte luate 
din viața poporului dela țară, de loan 
Agirbiceanu. S’a. tipărit în tipografia 
„Luceafărul" din Budapasta, Molnâr u. 10. 
Prețul 1 cor. 50 bani.

Doina, poveste originală de E. Lungu- 
Pllhallo. Timișoara, 1905. Prețul 10 bani.
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, ^u^șaua”
institut de credit și economii
COW&CCCC ea societate pe aeții in Lugoj.

Capital social 300 000 Cor. IAnul fondării 1889.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
De^’uneii spre frutc tifle are

------------------------ 1,500.000 Cor. -------------------------
acordă împrumuturi cambiale ca acoperire hi potecară și pe lombard cu 8% 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la

«ț

6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7-8°/„, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 %, cu auuuț 5°/0 .

BS” Darea după interese o solvește însuși institutul. "iHm

Nr. 8. (x—74)
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Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

Direcțiunea.
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