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în politică este ca și la jocul 
de cărți. Nn există nici prietinie 
și nici sinceritate. Interesul poartă 
fesul. De aceea se și constitue 
alianțele și prietiniile politice după 
grupuri de interese. Ce alta susține 
alianța Franței și Rusiei decât in
teresul de a contrabalansa alianța 
Austro-Ungariei cu Germania și 
Italia? în momentul când încetează 
acest interes a primă celelalte, în
cetează de sine și alianța.

N’are deci să ne prindă mirare, 
dacă vedem, că acum deodată se 
trezește dragostea Nemților din 
Austria pentru naționalitățile 
din Ungaria, dragoste isvoritâ 
din cel mai cras egoism național 
german în fața pericolului ce ame
nință heghemonia germană în par
tea de dincolo a Monarhiei, și ală
turea cu această dragoste a Nem
ților pentru noi vedem peste noapte 
întărindu-se legăturile de prietinie 
între Slavii Austriei și Maghiarii 
noștri, bine înțeles iarăși din inte
res curat, căci acum speră Slavii, 
că politica maghiară va reuși să 
doboare sistemul dualist, a cărui 
premisă a fost tocmai heghemonia 
artificială a Germanilor din Au
stria asupra Slavilor.

Deputatul tirolez dl Dr. Schop
fer (creștin social) a vorbit Joi în 
camera imperială din Viena la des- 
baterea generală asupra bugetului 
șj — fiind chestie de actualitate — 
s’a ocupat și de afacerile din Un
garia și mai ales de situația cre- 
eată prin ultima criză. El este con
trar declarat al aspirați ani lor se
paratiste maghiare și propagă ideea 
unității Monarhiei.

Nu ne-ar importă îndeosebi expu
nerile dlui Dr. S chop fer, dacă în 
marele seu discurs nu ar fi adus

FOIȚA „DRAPELULUI11.

Tom, Trine și cucul lor.
— Novelă. —

De Paul Undau.

----- Traducere pentru «Drapelul». =

Asta mi-a povestit-o mama, când 
eram mic. Și mama mea a auzit-o în 
copilăria ei, la șezătoare. Căci pe atunci 
femeile torceau, fetele și nevestele se 
adunau cătră sară, când se îngână 
ziua cu noaptea, și fieeare își aducea 
roata de tors; și pe când roata se în
vârtii și caerul se făcea ață pe fus, 
își povestiau torcătoarele povești fru
moase. Și cu cât se făcea mai întune- 
rec, cu atât erau mai frumoase po
veștile.

Trebue că s’a întâmplat deci tare 
•de mult...

Trăia atunci sus pe țermul lacului 
mare un pescar, care de sigur eră de 
70 ani și mai bine. Se chemă Tom și 
avea o nevastă, care se chemă Trine. 
Ea încă eră tare bătrână. Poate cu 
vre-o 2—3 ani mai tinără decât băr
batul ei; mai mult sigur nu. 

vorba și la naționalitățile din Un
garia.

Și lucru curios! Același domn 
SchOpfer. care conduce lupta de 
oprimare contra Italienilor în Tirol, 
împiedecând cu mijloace brutale in- 
activarea despărțirii administrative 
a Trento-ului (Tirolul italian) de 
Tirolul german, același domn 
SchOpfer deschide de odată o 
inimă mare și generoasă pentru 
Românii, Croații, Slovacii, etc din 
Ungaria.

Explicarea este de tot firească!
Interesele heghemoniei germane 

artificiale în țerile și regatele Au
striei reclamă susținerea duali
smului, căci acest sistem politic 
este mai potrivit pentru a împie
decă emanciparea națională a po
poarelor negermane din Austria 
Și câtă vreme au fost Maghiarii 
sprijinul cel mai puternic al ace
stui sistem politic, până atunci 
n'au avut pe suprafața pământului 
prieteni așa devotați ca tocmai pe 
Germanii din Austria.

Ultimul stadia de evoluțiune din 
Ungaria a sguduit și temeliile si
stemului dualist și pare a pune în 
mișcare procesul firesc de diferen
țiate a Monarhiei, proces care a 
încremenit în transacția dela 1867.

Nu discutăm acum chestiunea, 
că ce este mai prielnic pentru in
teresele hi perșovi niște maghiare, 
susținerea sau abandonarea tran- 
sacției dela 1867. Nu o discutăm, 
pentrucâ astăzi nu știm încă de 
este desființarea transacției dela 
1867 voința serioasă a poporului 
maghiar, sau este numai — ca în 
trecut — un mijloc de a stoarce 
avantagii și mai mari pentru Ma
ghiari din actuala stare de drept 
public. Constatăm însă că ultimele 
evenimente politice din Ungaria au 
trezit în Austria temerea, că Ma-

Bătrânilor le mersese bine în viață, 
în tot satul ziceau pescarii: «Tom are 
mână norocoasă!». De câte ori se du
cea cu Nickel, băiatul care-i ajută la 
pescuit — copilul vecinului — să prindă 
pești, se știa : astăzi vine acasă cu bună 
pradă! Asta nu eră numai întâmplare : 
Tom cunoștea ca nime altul țermurele. 
El cunoșteă toate căile și stradele de sub 
apă, pe cari se preumblau peștii, el le 
eunoșteă șl toate năravurile și obiceiu
rile lor de tot precis. El știa: azi plă- 
tițele nu es, azi vremea nu-i bună pen
tru ele! Ear scrâmbiile călătoresc azi 
departe în largul lacului. Atunci Tom 
rămânea frumos acasă. Dacă el însă 
ziceă: azi vin scrâmbiile earăși la noi 
și de va fi senin ca acum, cu toată 
siguranța ele iau calea cutare și cutare; 
atunci el eșiă la pândă, aruncă unghița 
cu nada strălucitoare ca argintul, și 
eată! îndată ciupiâ cineva nada și trăgea 
de sfoară; și el scoteă unghița din apă 
și de ea eră atârnat un pește frumos, 
mare. Și asta o repetă el cât puteă de 
des. Când se rentorceau apoi pescarii 
acasă, Tom avea totdeauna mai mulți 
pești, uneori de 3 4 ori mai mulți de
cât cel mai norocos între ei. Și apoi 
veniâ negustorul din oraș și cumpără 
dela Tom tot.

El eră și sârguincios șl cuminte. 

ghiarii voese în mod serios sâ 
rupă legăturile creeate prin tran
sacția dela 1867 între Austria și 
Ungaria.

Și temerea aceasta a fost sufi
cientă ca să schimbe peste uoapte 
simpatiile popoarelor austriene pen
tru popoarele Ungariei.

Germanii din Austria, prietenii 
de până acum ai politicei maghiara, 
uzează deodată de un limbagiu 
foarte aspru contra Maghiarilor, 
iar popoarele slave ale Austriei, 
cari pâuă acum au simpatizat cu 
frații lor oprimați din Ungaria, de
vin peste uoapte prieteni devotați 
ai politicei kossuthiste, dela care 
așteaptă resturnarea sistemului dua
list și prin aceasta și resturnarea 
atât de odioasei heghemonii ger
mane artificiale din Austria.

Iată cum poartă interesul fesul!
Ar fi deci o naivitate politică 

regretabilă din partea noastră, dacă 
ne-am lăsă seduși de vorbele dulci 
ale dlui Schopfer și ale soților sei 
și am crede declarațiilor de drago
ste, cari ne cutropesc acum.

Nu! Cântecul de sireuă ce resună 
din Austria nu ne mai seduce. 
Ne-am deșteptat, dar nu în direcția 
dorită de dl Schopfer, ca să ne 
lăsăm exploatați pentru a susțineă 
pe pielea noastră heghemonia ger
mană în Austria! Ne-am deșteptat, 
ca să înțelegem, că a sosit vremea 
ca să facem excluzi v politică 
națională românească.

Dlui Schdpfer am crede nu
mai atunci dacă am vedea, că se 
întrepune pentru dreptul firesc al 
fraților noștri italieni din Tirol cu 
aceeași ardoare, cu care se între
pune acum pentru Croații, Slovacii 
și Românii din Ungaria.

Când știm insă că dl Schopfer 
stă în fruntea acțiunei, a cărei de
viză este perpetuarea robiei 
Nu se spăriâ de lucru și oboseală. Și 
când alții ședeau tolăniți pe bancă 
lângă sobă sau beau câte un uleior de 
bere neagră din păhare de cositor, 
pentrucâ li-se părea că afară e vreme 
prea furtunoasă, Tom plecă cu Nickel 
la pescuit și prindea cu unghița și 
mreaja scrâmbii, batoci și alte soiuri 
de pești. Și el câștigă bani, pe când 
ceilalți își cheltuiau banii.

Astfel aveă el cel mai mare câștig 
în sat; și fiind Trina sa o bună gospo
dină și știind strânge grămadă groși- 
țele, ajunseră cu vremea la frumoasă 
bunăstare.

Dar Tom și Trine erau totodată 
buni și milostivi. Pe ceice fără vină 
ajungeau în lipsă, îi ajutau; și în tot 
anul în Ajunul Crăciunului aprindeau 
luminile pe un pom frumos de Crăciun, 
iar sub pom se află pentru fiecare 
copil sărac din sat un dar frumos. Apoi 
un castron cu mere, nuci și turte dulci. 
Iar bolnavilor, cari puteau să mănânce, 
le aduceă Trine în tigaie batoc fript 
cu cartofi și ceapă, și celor de tot slabi 
supă întăritoare.

Așă se făcea, că bătrânul Tom și 
Trine erau în cea mai mare cinste în 
satul pescarilor.

♦
♦ * 

naționale a fraților italieni din 
Tirol când știm că dl Schopfer și 
soții sei aparțin acelei tabere, care 
cu mijloace de violență a îm
piedecat să se împlinească și mi
nimul de concesiuni culturale ce 
;e-a acordat guvernul vienez Italie
nilor din Austria, când știm toate 
aceste, este cu neputință sâ nu 
tragem Ia îndoială sinceritatea 
cuvintelor dlui Schopfer, cuvinte pri
mite Joi cu aplauze frenetice din 
partea Germanilor în camera impe
rială vie. eză.

Dar nu este destul cu atât. Tre
bue chiar sâ protestăm cu toată 
energia contra tendențelor ce rees 
din discursul de Joi al dlui S chap
ter, trebue să protestăm, căci aceste 
cuvinte ne așează politica noastră 
în o lumină de to t f a 1 ză și sunt 
apte a întări în opiniunea publică 
a poporului maghiar credința, că 
noi stăm gata a face ori și 
când servicii Vienei numai 
pentru a scurtă pe Maghiari 
în validitatea aspi rațiunilor 
lor naționale.

Politica noastră nu este con
dusă de ura contra Maghia
rilor, ci de dragostea pentru, in
teresele de existență națională a 
poporului român.

Dragostea aceasta ne îndeamnă 
la cea mai rezolută rezistență 
contra tendențelor utopistice de 
desnaționalizare, sprijinite de poli
tica de stat a Ungariei, dar dra
gostea aceasta e cu mult prea cu
rată și sfântă, decât să se poată 
profană prin manifestații de ură.

Declarațiile de dragoste ale dlui 
Schopfer au răsunat în vânt și 
sau pierdut în pustiu.

E doar timpul suprem să nu ne 
mai lăsăm trași pe sfoară.

------------ :------------

în amurgul unei seri minunate de 
toamnă ședeau amândoi bătrânii, ca 
în totdeauna, unul în fața altuia la 
cămin, unde un foculeț ținea caldă 
cina. Tom eră cu pipa’n gură, Trine 
își pusese manile pe genunchi și așteptă, 
ca apa să dea în clocot în căldare. Apa 
deja sisăiâ încet. Pe părete ticăia un 
orologiu mare cu cadran frumos zu
grăvit, care aveă sus în mijloc o fe
restruică chiar deasupra lui XII, și 
această ferestruică se deschideă de 
câteori se împliniă un ceas și la fiecare 
bătaie a orologiului își scoteă o păsă
rică capul pe ferestruică și strigă «Cucu». 
Lemnul de brad pârpăiă vesel pe vatră, 
uneori săriă o scânteie dintre așchii și 
trosniă ca o pușcă descărcată.

<Azi la ameazi eră așă de bine și 
de cald, ca în mijlocul verii», ziceă 
Trine.

«Iar acum ne cade tare bine puțin 
foc», ziceă Tom și trăgeă din pipă.

«Da, așă e toată viața», ziceă Trine, 
«la ameazi soare, senin și cald, seara 
moros, întuneric și rece».

«Drept ai, Trine, dar nu ne putem 
plânge. Nouă ne-a mers tare bine! Și 
ne merge șî acum tot bine. Noi avem 
căsuță prietinoasă, pat moale, mâncare 
întăritoare, n’avem să ne îngrijim de 
viitor; și când odată vom închide ochii,



Criza. Sâmbătă a fost contele An- 
drăssy iarăși la Maj. Sa în audiență. 
Nu s’au luat nici de astă dată dispo- 
zițiuni pentru formarea cabinetului. Si
tuația e deci neschimbată. Andrăssy 
s’a rentors la Budapesta și a conti
nuat pertractările cu bărbații de stat. 
Probabil vor fi invitați la audiență șî 
alți fruntași ai vieții politice ungare.

Alegerile din România. Alegerile pen
tru colegiul II de Cameră au fost iarăși 
o victorie surprinzătoare a partidului 
conservator - guvernamental. Din 70 
mandate conservatorii au obținut 63, 
iar opoziția coaliată liberală-junimistă 
numai 2. Cinci balotagii vor avea loc.

Procesul „Libertății" din Orăștie.
La 16 Februarie s’a pertractat la Curtea 
cu jurați din Cluj procesul contra dJui 
Vaier I. Ioanovici, fost redactor la 
«Libertatea» din Orăștie, pentru 
poezia «Roata del a Bălgrad», 
scrisă de dl V. E. Moldovan, în care 
poezie procurorul a aflat agitație 
contra Maghiarilor și glorificarea lui 
Horia și Cloșca. Acuzatul, care s’a 
prezentat fără apărător, a fost con
damnat la un an temniță de stat 
și 1000 coroane amendă (amenda 
poate fi schimbată în 50 zile închisoare). 
Condamnatul a anunțat recurs în cas- 
sație.

Procesele „Poporului Român". Afară 
de sumedenia de procese, intentate con
tra «Poporului Român» din Budapesta, 
au mai fost intentate contra aceluiași 
ziar alte procese mai noui. Anume sunt 
incriminați șî articolii «în sfârșit» și 
«Dreptatea stăpânitorilor» din Nr-ii 51 
și 52 a. tr. Apoi contra dlui Dimitrie 
Birăuțiu, redactorul «Poporului Ro
mân», s’a pornit proces șî pentru dis
cursul ținut la Răcășdia cu ocaziunea 
«adunărilor poporale din Bănat».

și învoit a conduce pertractările dietei, 
altcum nici n’ași conduce pertractările».

*

Sâmbătă s’a cetit autograful p. î. 
de deschidere. Autograful, în partea 
sa esențială, cuprinde următoarele :

«Intervenind unele pedeci și 
neputând deschide dieta după dorința 
inimei noastre cu Mesagiu de Tron, o 
declarăm deschisă prin rescriptul no
stru prezent».

Deputății își prezintă apoi manda
tele, cari sunt împărțite în 9 clase.

Criza ungară
în camera imperială din Viena.

în legătură cu desbaterea bugetu
lui, mulți deputați au luat în camera 
imperială din Viena cuvântul șî în che
stiunea crizei acute ce domnește în Un
garia.

Spre a ne face idee clară despre 
opinia generală din camera imperială 
față de criza din Ungaria și față de 
pretenziunile partidelor maghiare, 
mai schițăm următoarele 2 discursuri, 
rostite Joi în camera imperială din 
Viena referitor la criza din Ungaria:

Dep. G. Baumgartner (centru): 
Austrienii-de-sus conservativi stau ca șî 
mai înainte pe baza comunității politice 
și economice cu Ungaria în interesul 
statului întreg, precum șî în interesul 
singuraticelor popoare, pentrucă numai 
ținuturi economice mari închise au astăzi 
valoare în lume. Cu toate aceste Au
strienii-de-sus sunt foarte îngrijați, ba 
chiar descuragiați pentru stările din 
Ungaria. Portretul Țarului nu poate 
fi batjocurit în Cracovia și cu drept 
cuvânt. în Ungaria însă insigniile Mo
narhiei sau, mai bine zis, ale împăra
tului din Austria au fost batjocurite, 
călcate în picioare sau arse (Aprobări), 
în Ungaria suntem considerați numai 
ca obiecte de spoliare. Nu-i deci mirare, 
dacă șî în Austria-de-sus câștigă tot 
mai mulți aderenți lozinca: «Los von 
Ungarn!» Dela noi depinde să ră
mânem uniți, puternici și înțelepți pe 
partea guvernului. Atunci poate venî 
orice, vom află totuși odată o bază, 
care va fi mai dreaptă și deci șî mai 
solidă, decât cea din 1867.

Dep. Dr. Schopfer (socialist cre
știn) constată, că prin concesiunile mi
litare oferite Maghiarilor, în defavorul 
comunității și în defavorul Austriei, se 
potențează agitațiunea în Austria. 
Maghiarii vreau anume deplină inde
pendență de stat în relațiunile cu 
Austria și numai o comunitate la plată. 
(Aplauze vii). Și există metod în «po
litica lor de rezultate».
care la fiecare vorbă a lui Tom da 
aprobător din cap. «Ai drept! Așadar 
noi serbăm astăzi nunta noastră de 
aur!»

«Da, Trine, să o serbăm!»
«Cum putem să uităm așa ceva», 

zise Trine sculându-se. «Vezi tu, bătrâ- 
neța, bătrâneța! Atunci devii cu totu 
nepăsător, uituc». Ea voiâ să zimbească, 
dar ochii i-se umplură de lacrămi. Ea 
era adânc mișcată și singură nu știa 
de ce; și când Tom văzu pe baba 
plângând, i-se umeziră șî lui ochii, apoi 
o atinse mângăitor pe umere.

«Buna mea babă!»
«Bunul meu moș!» suspină Trine. 
Ceasul bătu șease. Ferestruica se 

deschise și păsărică strigă de șease ori 
«Cucu».

«Hai să ne petrecem odată, să ne 
petrecem bine! Ziua trebue serbată, 
de bună samă! Colo jos în dulap mai 
este o sticlă veche, de Rostpon, plină 
de praf. Mi-a dăruit-o căpitanul — îți 
mai aduci aminte? — căpitanul ce 
blond, căruia i-am scos mâța (pisicaî 
din apă. Ai uitat ? Sunt 30 ani de atunci. 
El mi-a spus: «din cel mai bun!». Și 
noi să-l bem la o serbătoare deosebită. 
Trine, apa îndată va ferbe, ia-o dela 
foc! Adu zăhar, o felie de lămâie și nuc
șoare. Avem să bem vin fert, cum nici 
un rege nu beă mai bun. Și pe când 
vom beă, să ne gândim la zilele tre
cute, la zilele din tinerețe!».

(Va urmă).

Dieta din Budapesta.
Vineri s’a ținut prima ședință a 

dietei noui. Pănă la constituirea ei va 
preside deputatul kossuthist Iosif M a- 
darâsz, cel mai bătrân între deputați.

*Lex Daniel* anulată.
Presidentul Madarăsz deschi

zând ședința, face următoarele enun- 
țiațiuni: «Mai întâiu toate, ce s’au 
făcut fie prin president, fie prin guvern, 
sau prin oricine altul, contra regula
mentelor noastre vechi și contra legilor 
constituțiunei noastre, am datorința să 
l& declar ulterior din acest loc ca ile
gale și ne valabile». «Din aceasta 
urmează a doua datorință a mea, 
anume că numai pe baza regulamen
telor vechi și adevărate sunt capabil 
vor griji toți săracii și bolnavii din sat, 
ca să rămânem în bună pomenire. Asta 
încă-i ceva!»

«Asta-i încă ceva’», repetă Trine 
aprobând din cap. «Dar ți-aduci aminte, 
Tom, înainte eră totuși altă viață, 
atunci eram tineri! Și a fi tinăr este 
încă ceva !»

«Asta-i încă ceva!», aprobă Tom 
dus pe gânduri și suflă un nor vânăt 
de fum de tabac în flacăra deschisă. 
«Atunci eram tineri... dar asta-i tare 
de mult... tare de mult!»

încet ridică el capul și privi gân
ditor înaintea sa. Apoi seoase deodată 
dintre buzele strânse țapăn laolaltă 
și subțiri pipa, care de obiceiu îi atârnă 
din unghiul stâng al gurii dela primu 
pănă la ultimul fum, și scuturându-o, o 
puse pe scăunel lângă sine. Se 
sculă și merse la fereastră. Vedeâ ul
tima rază arămie-aurie a discului so
lar cufundându-se în mare și stingân- 
du-se. Trine se uita mirată la el; ce 
i-a trăsnit lui Tom prin cap? El venî 
iar cătră ea.

«Se potrivește, Trine, se potrivește 
pe deplin! Astăzi ziua e tot așa de 
mare ca noaptea, și acum fă socoteala. 
Eu am împlinit la sf. loan 72 ani, și 
când m’am însurat cu tine, eram chiar 
de 22 ani, și ziua cununiei noastre eră 
toamna, chiar când ziua și noaptea 
sunt deopotrivă. Atunci eră 21 Septem
brie și azi avem iar 21 Septembrie».

?Da, se potrivește», zise Trine,

Oratorul spune apoi, că între par
tidul independist și partidele din Un
garia, cari stau pe baza transacției din 
1867, nu există deosebire. Toate parti
dele maghiare au aceleași aspirațiuni. 
Toate conlucră la independența 
Ungariei. A fost deci greșit, când 
s’a crezut în Austria, că prin concesiuni 
pot fi regulate relațiunile. Prin această 
politică de concesiuni Monarhia 
a ajuns într’o stare, din care abia mai 
este salvare. Cine știe, dacă Maghiarii 
nu se îndestulesc acum cu un provi
zoriu și apoi peste câteva luni vor face 
alegeri noui și soldații austriaci vor 
avea să dea la alegeri ajutor kossu- 
thiștilor, ajunși acum la iesle.

Oratorul susține, că nici un deputat 
din cameră nu poate vota astăzi pentru 
creditele militare extraordinare, ca să 
acorde astfel Maghiarilor tunuri, pe 
cari apoi să le îndrepteze contra noa
stră. Maghiarii n’au idee, ce slabi sunt. 
Dacă ei pretind nimicirea transacției 
din 1867 și restabilirea stărilor din 1848, 
atunci Croații pot zice: «Stimați domni 
Maghiari, dacă d-voastră sguduiți ba
zele din 1867, trebue să ne separăm 
șî noi unul de altul și să ne alăturăm 
Ia Austria, precum a fost șî dorința 
dietei croate din 1712». Și de fapt: 
dacă se sdruncină baza din 1867, atunci 
se sdruncină o întreagă serie de pro
bleme de drept public și fiți convinși, 
că a 6-a parte a populațiunei nu e 
în stare să oprească sdruncinarea și 
atunci toată afacerea va necesită o re
gulare, care de sigur nu va fi pe pla
cul acestei mici elice maghiare. 
(Aplauze frenetice).

Oratorul continuă apoi astfel:
«Dr. Lueger a zis odată: «Ce mă 

încurajează în această luptă penibilă, 
este ținuta naționalitățilorun- 
ga re. Croații nici odată nu se 
vor învoî, ca să fie comandați 
ungurește». Dr. Lueger a arătat, 
cu ce violență brutală sunt oprimați 
Germanii în Ungaria. Oprimați 
sunt șî Românii, numeroșii Ruteni 
și Slovaci. E necesar — zise Dr. Lue
ger — ca aceste naționalități 
să fie deșteptate din somn și 
atunci avem o armată uriașă, ca să 
elibereze patria noastră de presiunea 
iudeo-maghiară și noi putem să termi
năm victorios lupta. Aceasta e expre- 
siunea relațiunilor faptice. Trebue 
numai să lăsăm chestiunile să influin- 
țeze dela sine și apoi vom vedea, că 
criza se rezoalvă de sine. Se înțelege, 
asta nu depinde numai dela noi. Noi 
putem oferi ajutorul nostru și-l vom 
șl oferi, ca să susținem Monarhia în 
forma ei onorifică. Un austriac ve
ritabil e aderent fidel al Mo
narhiei, dar niciodată nu va 
ajută ca să facă Austria și 
provinciile ei sclave uneiclici 
mici din Ungaria. Ne trebue numai 
curaj și avetn să ne punem pe funda
mentul faptic al stărilor existente și al 
istoriei, și atunci criza va fi rezolvată».

Din Bozoviei.
Pentru ocuparea postului de notar 

comunal din marea comună a frumo
sului Almăj, a fost pus terminul de 
alegere pe 17 1. c. Recurenți au fost 
mulți. înainte de alegere o deputăție 
a alegătorilor a rugat pe protopreto- 
rul Macâszy să-i candideze pe toți, la 
nici un caz însă să nu candideze recu
renți «pentru ochii lumei», așâ numiți 
«Strohmănner», la ce protopretoru 
le-a răspuns, că i-s mânile legate.

Fostu-i-au protopretorului mânile 
legate sau nu, și dacă da, de cine și 
cum, nu se știe. Destul, că în ziua 
alegerei protopretorul, fără să comu
nice reprezentanței comunale, câți și 
cine au competat, a candidat numai 
pe trei inși, anume: pe substitute 
V â r n a i, care reflectă serios la postu 
de notar, apoi de candidați «pentru 
ochiilumei» pe notarul Osterreicher 
din Orșova și pe vicenotarul Marosi 
(Mureșian) din Șopotul-nou. Dintre re- 
curenții români repășiseră doi, se zice 
că la cererea protopretorului. Mai re- 
măsese un recurent român, anume cel 
mai cualificat și mai plăcut ma
jorității alegătorilor, dar . . . . ne
candidat.

Majoritatea alegătorilor, ca să nu

iîe ales protegiatul Vârnai, a început 
să voteze pentru Marosi, care văzând 
însă că va fi ales, în contra voinței 
sale, a repășit. Văzând aceasta alegă
torii, cari erau încă în majoritate, au 
început să voteze pentru Osterreicher, 
dar șî acesta a repășt ca să nu fie 
ales el în contra voinței sale, ci Vârnai 
— conform voinței protopretorului —- 
și în contra voinței alegătorilor. Atunci 
alegătorii, ca să poată alege, au insi
stat, ca protopretorul să candideze în 
locul celor doi repășiți pe alți doi re
curenți și să ordineze votare nouă, 
dar înzadar. Protopretorul, deșî era 
de față șî pretorul, a cedat (!) presi- 
diul apotecarului Husovszky, apoi s’a 
îndepărtat. Ce s’a întâmplat după 
aceea, alegătorii nu știu, pentrucă ma
joritatea lor covârșitoare încă s’a de
părtat din localul electoral, fără a fi 
votat. E verosimil, că presidentul (!) 
Husovszky a declarat pe Vârnai de 
ales cu ... . unanimitate.

Ziua următoare a șl fost — sub 
conducerea preoților Brinzei și Bihoi 
și a primarului comunal — o depută
ție de 18 reprezentanți comunali la 
vicecomitele Carol F i a 1 k a de s’a 
plâns în contra procedural abuzive a 
protopretoralui.

Ar fi timpul suprem, ca domnii 
protopretori să-și înțeleagă drepturile 
și datorințele, anume să înțeleagă, că : 
dreptul de candidare li l-a dat legea 
impunându-le totodată datorința ca 
să uzeze de el în interesul public, 
iar nu ca să a&u-zeze de el reducând 
prin acest abuz la nimica dreptul elec
toral al alegătorilor, cari au să 
plătească pe notar și eventual să 
respundă pentru eventualele lui 
abuzuri.

Lugoj, 19 Februarie n. 1905.

ffemeea română,
— Studiu original —

De E. Lungu-Puhallo.
De un oarecare timp încoaci, prin 

multele noastre neajunsuri, mai întâl
nești șî plângeri contra luxuriosuhii 
risip, vârît în portul femeilor noastre 
țerane.

Bărbați în asemenea porniri, ar 
părea ca un nedrept amestec. Dar 
pentru noi Românii, tocmai portei e 
unul din cele mai vitale interese, eăci 
pe el — pe limba și religiozitatea fe
meilor noastre stă temelia morală a 
poporului întreg.

Și când cu aste învinuiri, arhierei 
de pe amvon cu glas pătruns de griji 
sfătuesc: «a ne întoarce la vechiul port*, 
fără vrere năpădit ești de întrebarea: 
oare de când portul țeranei noastre a 
degenerat în lux și risip? Și cine 
a păcătuit întâiu, reformându-1 spre 
greaua îngrijire a fruntașilor noștri ?

Femeea română? Urmașa acelor 
femei, cari prin crunți secii cu furca 
în brâu lângă vatra străbună a păzit 
limba, legea și moravurile, cu un cu
vânt întreaga originalitate a națiunei 
române ?

Grele învinuiri au căzut pe jumă
tatea națiunii; mai cu seamă asupra 
tineretului crescut la școale mici și 
mari, luminat de o instrucție, cum 
mamele lor nu avuseră parte !

Simptoame rele pentru halosul no
stru veac, gata a înghiți poporul, ce 
uită a-și supraveghea toate ale sale 
interese de viață.

însă pripit să nu osândim. Ani
mozități proprii ne-au stricat mai tare, 
ca șireag de vrăjmași.

Calmi și obiectivi să ne înțelegem. 
Amintind recentul trecut, fie prilej 
spre a pipăi greșelile lui. Nu mai pu
țin șî momentul spre a ne sfătui, cum 
să se tămăduiască nevinovății lui îm- 
primejdiați!

Anii 1881 — 1882 au lansat chestiu
nea portului național cu o însuflețire 
aproape generală.

Prin centrele române se înscenase 
o acțiune, cum numai spre laudă pu- 
teâ fi. Femei și bărbați, floarea inteli
genței se angajase la această mișcare 
Și foarte mulți cu frățească râvnă a 
scoate în fața lumei mari» por
tul țeranei noastre, lucrul mânilor ei 
destoinice, notificate de erudiți străini, 
ca unicele neîntrecute în genialitatea 
lor.



Ce vorbe mari pentru femeea ro
mână din cătrință și opinci!

Și de crezut e, că femeile din 
munți și văi au tresărit ia solia, că 
fruntașele ei surori, adăpate cu carte 
și școli, vor adoptă portul ei, lucrul și 

^gompoziția talentelor ei inăscute...
Ce nădejdi întemeiate pentru avân

tul industriei ei ? Ce mijloc de hrană 
pentru multe femei și familii?

Dar ce se văzu mai încolo ?
Pănă ce adevărații prieteni nizniau a 

stârpi aurul din mâneci, cătrințe și 
tulbent — mod cumpenit spre a ridica 
„curăția stilului în portu, preste cap se po
meniră cu focul unei noui acțiuni, trase 
spre o directivă cum folositoare nu
mai speculanților gheșeftari putea fi. 

întâiele costume se iviră, între aplau
zele ziarelor. Zeci, sute, ba un potop de 
altele năvăliră în văzul public — dar 
așa cum nicăiri din mâna țăranei noa
stre nu a eșit, mlădiosul ei corp nu 
l-a purtat, nici cum vre-un ținut ori 
provincie cândva n’a ocrotit!

Mută și umilită de strania vedenie, 
a fost femeea română. Dar neconsi- 
derarea asta, unora nu fu destulă.

Fiica opincii cu virtuți și geniali
tăți neajunse chiar de femeile popoa
relor mai progresate — femeea ro- 
Inână — a primit cea mai înjositoare 
ofenză atunci, când unele din procop- 
sitele ei surori au scris în public: «că 
portul țăranei noastre s’a dai la o parte, ca 
brut fi nedemn de salon. Ear amestecul 
din rămășițe turco-greco-bulgare s’a 
decretat ca costum din țeară, reprezentat de-o 
femee Regină».

Mulți s’au mâhnit atunci, zicând: 
«acest fuvoiu de focațenie o să ne despoaie de 
hărnicia moștenită neamului nostru. Costumul 
eu zavelcă din catifea, mâneci cu isloci ți vâl- 
nic cumpărat din oraț — vor scurge banii no
ștri în pungile fabricanților. Pentru aste în
noiri femeia țărână sau ne va urî, sau la alt 
caz ne va imită. Și asta ar fi bătaia lui 
Dumnezeu pe poporul român -.

Dar în loc să urmeze o stâmpă- 
rată înțelegere, părerile se învrăjbiră 
ca la toaca morții. Slăvirea eroinelor 
din costum făcuse, ca înseși ziarele 
să-și peardă din al lor credeu: econo
mia și industria noastră națională.

Numai «Biblioteca română» a lui 
Alexi și mai vârtos «Observatorul* 
prin profeticul glas al lui George Ba- 
ri.țiu sfătuia: «doamnelor române! 
Nu așă reformați portul țăranei noa
stre, căci exemple rele strică moravuri 
bune. Ambele nouă drage, înțelege- 
ți-vă laolaltă; nu facă una progres, 
spre paguba celeilalte!...»

într’aceste costumul se localizase prin 
baluri și conveniri, cu înverșunarea 
epidemielor.

(Va urmă». 

Atentatul dela Moscva.
Catastrofa dela Moscva, întâmplată 

Vineri în 17 Februarie, are asemănare 
îngrozitoare cu atentatul, care a repus 
acum 24 ani la Petersburg viața Ța
rului Alexandru II, tatăl marelui duce 
Sergius. Tatăl și fiul .... amândoi 
uciși prin bombă de dinamită, ambii 
căzuți victimă anarhiștilor, revoluțio
narilor.

Marele duce Sergius, unchiu 
Țarului N i c o 1 a e II, a fost ucis 
prin o bombă de dinamită.

Explozia bombei, aruncate sub tră
sura marelui duce, a fost așâ de ve
hementă, încât capul și picioarele ma
relui duce au fost rupte dela trup, 
hainele au fost total sfârticate, trupu 
acoperit cu mulțime de rane, ferestrile 
dela palatul justiției — unde s’a în
tâmplat fiorosul atentat — toate spar
te, trăsura prefăcută în țăndări, caii 
uciși, birjarul rănit grav și mort în 
spital.

Pe când o femee săracă adună în- 
tr’o batistă resturi din creerii marelui 
duce Sergius, mai mulți oameni și-au 
muiat degetul în sângele cald al uci
sului și făcură cu degetele semnu 
-crucii pe ziduri, strigând: «Prin acest 
sânge se va curățî Rusia».

Atentatorii au fost, pe semne, mai 
mulți. Doi din ei au fost arestați. 
Unul a recunoscut crima zicând: 

Acum nu-mi pasă. Mi-am făcut lucrul 
meu». Atentatorul a refuzat să-și spu
nă numele și poziția socială. Numai

atâta a spus, că e membru al par
tidului socialist revoluționar. 
Există bănuiala, că atentatorii sunt 
studenți universitari.

Vestea grozavă a produs conster- 
națiune colosală la Curtea Țarului. 
Țarevna a leșinat, Țarul câteva mi
nute n'a putut grăi nici o vorbă, apoi 
strigă în culmea durerii: «Doamne, 
pentru ce această crimă îngrozitoare?»

De mult timp primiă marele duce 
Sergius scrisori amenințătoare. Toate 
aceste scrisori se terminau astfel: 
<Adu-ți aminte de Plehwe! Tu vei 
merge pe calea, pe care a mers el. 
Mare duce Sergius, ești condamnat». 
Marele duce rideâ de aceste amenin
țări.

Se svonește, că comitetul revolu
ționar rusesc condamnase la moarte 
14 persoane distinse, între cari primul 
eră marele duce Sergius.

-Țarul a lansat următorul manifest: 
«Provedinței i-a plăcut să ne lo

vească eu jale grea, răpindu-ne în 17 
Febr. pe iubitul nostru unchiu, marele 
duce Sergius Alexandro wits, 
repus de mâna unor ucigași scelerați, 
cari iși puseseră de gând să-i ia viața. 
Deplângem în el pe unchiul și amicul, 
care toată viața sa, toată activitatea 
și grija sa a dedicat-o nouă și patriei. 
Avem credința, că toți supușii noștri 
vor luă în modul cel mai călduros 
parte la durerea, ce a lovit casa noa
stră imperială, și rugăciunile lor fer- 
binți pentru odihna sufletului eterniza
tului le vor uni cu ale noastre».

Guvernorul Petersburguhii, T r e- 
p o w, a ordonat perchiziție domiciliară 
la locuințele nihiliștilor și ale studenți
lor revoluționari. 

Informatiuni.
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Petrecerea meseriașilor români. Petre
cerea de alaltăeri a bravilor noștri me
seriași a avut succes desăvârșit și a 
fost foarte animată. Toate clasele so
ciale românești au fost bine reprezen
tate. Ca în totdeauna, inteligența ro
mână prin prezența sa în număr frumos 
a încurajat și sprijinit nizuințele nobile 
ale măestrilor noștri bine organizați. 
Corul Reuniunei rom. de cântări din 
Lugoj a oferit acestei petreceri un deo
sebit farmec, cântând între dansuri mai 
multe cântări alese din repertoriul bo
gat al compozitorului nostru național 
I. Vidu. Corul a cântat: «Resunetul 
Ardealului», «Fetița din Toscana», «Ne- 
gruța», «Logojana» și — la inzistența 
publicului fascinat — «Auzi valea» și 
«Pîc». Pentru binevoitorul concurs la 
înălțarea petrecerei, Reuniunea noastră 
de cântări merită toată recunoștința, 
in pauză a declamat dl Nic. Jugă- 
naru poezia: «Arcadeon» de G. Cre- 
țean. Petrecerea de alaltăeri va remâneă 
mult timp viie și plăcută in memoria 
pârtiei pan ți lor. Despre rezultatul mate
rial al petrecerei vom aduce dare de 
seamă în unul din Nr-ii viitori.

T Eusebiu Stefanelii iur. abs. a re- 
pausat Marți, în 14 Februarie Ia 11 ore 
dimineața în Cernăuți. Înmormân
tarea a avut loc Joi, în 16 Februarie. 
Osemintele defunctului, după ceremo
niile funebrale în biseriea catedralei, 
au fost depuse în cripta familiară din 
Cernăuți. Eusebiu Stefanelli a fost 10 
ani ca ziarist în serviciul cauzei națio
nale. A fost redactor intern la ziarul 
«Patria», ear după încetarea acestuia 
a semnat ca proprietar și editor 
ziarul «Deșteptarea». Vara trecută a 
condus biroul pressei la serbările dela 
Putna, organizate în memoria lui Ste
fan cel Mare. Fie-i țărâna ușoară !

Dl Dr. Oănilâ Szabo din Selagiu a 
dat cenzura de advocat la Târgu-Mure- 
șului.

Prelegerile dlui Dr. Aschke, cari s’au 
început Duminecă, au fost ascultate cu 
deosebit interes de publicul azistent. 
Dl Dr. Aschke este o figură simpa
tică și vorbește în mod captivant. Du
minecă a vorbit despre digestiune, iar 
eri seară despre reumatism. Astăzi va 
vorbi despre morburile de femei. La 
prelegerea aceasta este admis numai 
public de dame.

Rezultatul final al alegerilor. Acum 
sunt terminate toate alegerile de de
putat. Au fost aleși: independiști 168,

guvernamentali 157, disidenți 27, po
porali 25, partidul nou 12, naționaliști 
10, fără partid 10, democrați 2/ socia
liști 2. Laolaltă 413 mandate.

Facultatea teologică gr. or din Cernăuți 
a avut dela existența sa cei mai mulți 
ascultători în semestrul I al anului 
școlastic curent, adecă 81 ordinari și
4 extraordinari. între cei ordinari sunt 
și 9 tineri din Ungaria, și anume din die
ceza Caransebeșului: Corneliu Cornean, 
Avram Imbroane, George Iova, Stefan 
Jianu, Aureliu Mihaescu. Din arhidie- 
ceză: Ilie Beleuță, Pavel Roșea, loan 
Spânul și loan Vodă.

Concert șî teatru in Foeni. Reuniunea 
română de cântări din Foeni aranjază 
Duminecă în 13 26 Februarie 1905, în 
șalele școalei române, concert și re- 
prezentațiune teatrală în favorul Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului român despărțămân
tul Torac. Prețul de intrare: locul I 2 
cor., locul II 1 cor., loc de stat 50 
bani. începutul la orele 7 seara. După 
reprezentațiune urmează joc în sala 
cea mare a ospătăriei Stober. Contri- 
buiri și oferte marinimoase se primesc 
cu mulțămită și se vor publică. Pro
gramul este următorul: 1. «M’aș mă
rită», cor mixt de T. Popovici. 2. «Co
pila remână», poezie de I. Vulcan, 
declamată de dșoara Valeria Popa. 
3. «Ce te legeni codrule», cor bărb. 
de *%. 4. «Poporul român», poezie de 
I. Vulcan, declamată de coristul Vasile 
Mate do le an. 5. «Logojana», cor 
mixt de I. Vidu. 6. Teatru: a) «Testa
mentul ucenicului», comedie într’un 
act de A. Pop. b) «Otrava femeească», 
comedie într’un act de N. Țințariu. 7. 
«Călușerul și Bătuta», jocuri naționale 
jucate de coriști.

Bal românesc în Timișoara. Ni-se scrie 
din Timișoara, că comitetul parohial 
dela biserica s. Ilie din Timișoara-Fa- 
bric a luat dispoziții pentru a țineâ șl 
în anul acesta, anume în 9 Martie n., 
balul seu îndatinat în favorul bisericei 
și școalei române. Invitările se vor 
expedâ cât mai curând.

Unde se va ținea adunarea generală a 
„Astrep ? Cetim în «Tel. rom.»: Comi
tetul central al «Asociațiunei pentru 
literatura română și cultura poporului 
român» a decis în ședința sa de Joi, 
ca adunarea generală proximă a «Aso
ciațiunei» să se țină anul acesta în
5 i b i i u.

Convenire socială în Dobra. Inteligența 
română din Dobra arangează Sâmbătă 
în 4 Martie st. n. 1905 convenire so
cială, împreunată cu dans în sala dela 
«otelul Husariu». începutul la orele 8 
seara. Prețul de intrare de persoană 
2 cor., de familie pănă la 3 persoane 
4 cor. Venitul curat e destinat școalei 
române din Dobra.

Primal protest. Mercuri a fost tri
misă Curiei prima petiție contra unei 
alegeri de deputat. Petiția e îndreptată 
contra deputatului «liberal» Moriț Re- 
v a i, ales in cercul S z £ k cu majori
tate de 133 voturi față de disidentul 
Nicolae S z e m e r e. In petiție se afirmă, 
că R£vai a fost ales numai prin mi
tuire și prin «tractația» alegătorilor cu 
mâncări și beuturi. în petiție se cere 
anularea alegerei.

Răsboiul ruso-iaponez. Iaponezii au 
reușit să arunce în aer podul, peste 
care Rușii puteau ușor să treacă și 
să pericliteze pozițiunile Iaponezilor. 
Acum Rușii nu mai pot înainta spre 
Snd. în lupta, ce s’a dat cu această 
ocaziune, Rușii au fost respinși 
cu pierderi mari, pierzând șî un 
tun. — Iaponezii au bombardat Mer
curi dealul Putilow cu tunuri de ase
diu aduse dela Port-Arthur. — în 
noaptea de 14 spre 15 Febr. voluntari 
Ruși au ocupat satul Waitnosan. Ia
ponezii au avut perderi considerabile. 
Perderile Rușilor sunt 2 morți și 10 
răniți.

Emigranți respinși. La ministeriul de 
interne a venit vestea, că e așâ de 
mare îmbulzeala celor ce emigrează la 
America, încât foarte mulți emigranți, 
sosind la New-York, sunt transportați 
îndărăt acasă. Ministrul de interne a 
provocat deci pe toate municipiile să 
spună aceasta emigranților, când cer 
pașapoarte și să-i facă atenți șî la 
aceea, că de prezent stările în Statele- 
Unite nu-s de loc favorabile pentru

emigrare, oamenii cu greu capătă de 
ucru, și altele.

Emigrare. Săptămâna trecută au 
emigrat la America 400 persoane din 
cercurile Cubin, Recaș și Perjamos, 
dupăce și-au vândut tot.

Bancă arsă. Edificiul cassei de pă
strare Kbrbsbănya es videke» din 
Baia-de-Criș a ars total. Registrele, 
banii și hârtiile de valoare, cari se 
aflau în cassa Wertheimiană, au ră
mas nevătămate.

Cruzime la culme. Un oficiant fran
cez in statul Kongo a comis cele mai 
îngrozitoare barbarii asupra indigeni
lor din Statul Kongo. Numele acestui 
oficiant crudei este Toquet și a fost 
arestat. Despre el se anunță, că în 14 
Iulie a prins un indigen din Kongo și 
i-a pus dinamită în gură, omorîndu’l 
în modul cel mai fioros. Altădată To
quet împreună cu alțî tovarăși barbari 
a decapitat un indigen, apoi au fert 
capul lui și zama astfel preparată a 
dat-o rudeniilor celui ucis s’o mânce. 
S’a pornit cea mai strictă cercetare.

Cu balonul dela Londra la Paris. Doi 
aeronauți francezi Jacques Faure și 
Henri Latham au călătorit în timp 
de 6 ore cu balonul dela Londra la 
Paris. E interesant și important, că au 
călătorit noaptea. Dela Londra au ple
cat Sâmbătă seara la 7.7 și au debar
cat lângă Paris noaptea la orele 7,2. 
Timpul a fost favorabil și direcția vân
tului egală cu direcția balonului.

Pelagra. în Bonțida (1. Cluj) bântue 
pelagra. Pielea bolnavului creapă și 
se uscă. Pănă acum s’au îmbolnăvit 
și zac în pat 300 persoane. Dintre 
bolnavi rar moare câte unul. Se susține, 
că pricina acestei boale e nutrirea slabă 
a locuitorilor.

Cunună eternă.
In loc de cunună paritoare pe sicriul 

fericitului Iulian Jure a, membru al Aso
ciațiunei meseriașilor români din Lugoj, 
s’au făcut următoarele contribuiri pe seama 
fondului pentru ajutorarea măestrilor ro
mâni lipsiți din Lugoj: Dr. George Do- 
brin 2 cor. Vasile Dobrin 1 cor. Const. 
Bogdan 60 bani. Porfir Oprișoni 40 bani. 
Const. Tuculia 40 bani. luliu Sintescu 40 
bani. Cornel Stoica 40 bani. Pavel Udria 
40 bani. Ioan Draghicescu 20 bani. Ștefan 
Dragomir 1 cor. Const. Serafinescu 20 bani. 
Antoniu Biffi 60 bani. Iosif Ignea 20 bani. 
Aureliu Iorga 20 bani. George Simicin 20 
bani. Ion Frenț 40 bani. Vasile Hoban 20 
bani. Avacum Tosici 1 cor. Pera Pastilla 
1 cor. Constantin Țibulia 20 bani. Iuliu 
Tuculia 40 bani. Gherasim Mezinca 20 b. 
Ioan Ruji 1 cor. Alexandru Suba l cor. 
Romulus Buciu 1 cor. Pavel Udu 40 bani. 
Din partea Asociațiunei măeștrilor români 
din Lugoj 5 cor. Suma 20 cor.

Cursul pieței Lugoj.
arfa,

u o o
CS

Grâu prima calitate 90 18 40
» de mijloc 85 18 —

Săeară prima calitate 80 14 20
» de mijloc 75 13 60

Orz prima calitate . 80 13 80
» de mijloc . 75 13 —T

Ovăs prima calitate 
» de mijloq

45 13 20
■10 12 80

Cucuruz prima calitate 85 16 60
• de mijloc . 85 16 40
» nou 10 — —

Făină 0. 75 30 40
» prima . 72 29 60
> albă 70 28 80
» brună . 68 28 20

Orez .... 1- 48 —
Gris .... 80 36 —
Arpăcaș 70 48 —
Mazăre 90 48 —
Linte .... 85 56
Fasole 80 36 •—
Mălaiu mărunt 70 36 —
Cartofi — 12 —
Fân prima calitate . — 9 —

» de mijloc — 8 —
Paie .... — 4 —
Stejar — 6 20
Cărbuni de peatră . — 5 50

» de Petroșeni — 4 —
Oloiu de rapiță — 96 —
Lumini de stearină — 1 08

» topite . — — 84
Săpun — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 12

» » * II. t» — — 96
Unsoare de porc — 1 52
Sămânță de chirnin — 1 12
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar — 96 —
Vin ... . — 80 —
Spirt I. — 15 —

« II. , , . — 14 —



invitare.
Reuniunea pompierilor voluntari 

din loc va ținea

Adunarea generală 
ordinară, 

în 5 Martie 1905 d. a. la 3 
ore în sala casei orașului, la care se 
invită respectuos membrii reuniunei.

ORDINEA ZILEI:
1. Examinarea socoților pe anul 1904.
2. Darea absolutoriului comitetului și

revizorilor.
3. Statorirea bugetului pe anul 1905.
4. Alegerea membrilor și a șargelor

onorare.
5. Modificarea statutelor.
6. Complinirea prin alegere a posturilor

devenite vacante.
7. Eventuale propuneri, cari însă tre-

bue anunțate comitetului cel pu
țin cu 8 zile înainte de adunarea 
generală.

Lugoj în 17 Februarie 1905. 
Balogh, Marsovszky.
secretar. președinte

P. P. 6 (3-1).

HM
GRĂDINA

care se află pe malul stâng al Ti
mișului lângă promenada «Au- 
drăssy». așa numită „Schneider 
Garten**, împărțită în parțele mai 
mici e de vânzare.

Deslușirile mai în detail servește 
inginerul orașului Stefan Griindbock 
Nr. 47 (3—2)

Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărit să vindă 

„Istoria. Romanilor" 
de Petru Maior 

cu preț redus de 1 COI.
A se adresă la cassarul Socie
tății MIHAIU ȘERBAN stud. fiL 
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20. EL 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—16)

Medalia de aur dela Exposiția sciințificâ din Bucuresci, 1903,

ASOCIAȚIUNH

p cultura poporalul român

Dr. C. Diaconovich.

Ed-Lr-a șa tiparul

3 tonuri 
lagata laioa

K 80.—

W. Krafft, Sibiiu.

33 fasc.
broyurat®

K 70—

.... .... —patentat_zz.oz=

Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat

de autoritățile publice .4* 

se poate căpătă

în cantități mici și mari 

la ferăria ?&&&&

Habereiiin
Nr. 10 țx - 61

—.. Lugojul-român ...

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

O®®® @® ®@

I ,,£u$oșana”
g institut de credit și economii
B ca societate pe acții în Lugoj.

OI Capital social 300.000 Cor.

Cărți si reviste
bitrate la redacția diarului ..Drapelul".

Am primit:
A eșit de sub tipar în editura libră

riei C. Sfetea București: „Teatru șeolar“ 
de d-na Ana Tănăsescu, cuprinzând 
piesele: Iubirea meseriilor, Fiica pocăită și 
Prietenii și neprietenii țăranului, aprobate de 
ministrul cultelor și instrucțiunei publice 
din România pentru serbări școlare din 

' orașe și sate, pentru biblioteci școlare, 
cercuri culturale și șezători sătești. Pre
țul 1 leu. De vânzare la toate librăriile.

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

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

tuos și conștiențios din nou amm‘e on. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficavo 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

Anul fondării 1889.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Eepuneri spre fiuctificaxe

■----------------------  1,500.000 Cor. -----------------------
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipote. ară ș: 1
eșcom£țează^cambii^ci^3_evențual^cu^2_șubșcnen^ț^m£jJ^o^_șUM
6 luni, de aie privaților și de ale corporațiunilor cu 7 *'«,
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 cu anunț o*, .

SflT* Darea după interese o solvește Însuși institutul.

Direcțiunea.Nr. 8. x—5.

- -

Premiat* In Arad
-4 la 1890. H-

» ------ă TIPOGRAFIA *

Premiat* tn Timișoara

-F la 1891. -F

4CAROL TRAUNFELLNER
în Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului

primește spre efeptuire «a ‘fcft w* ■%». r<iS w

tot. felul de
1 -j.'. cu prețurile
Comandele clin afar’ se

tipărituri
cele mai moderate. ---- -
rfejttue.se în timpul cel mai scurt

Un învețăce! român se primește imediat.

B8IMM

Victor

4

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

ff
**

\<|

ui

La comandele din provință este a se alătură și porto-ul poștal.

Comaudele se pot face sau prin redacția farului „Drapelul", sau direct la secretariul Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în mărci poștale. s& sjf. sjs sjs. sjtf xK sm u> -jr

cdițiunile despărțământului £ugoj
al /

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român.

I.
Vlad Delamarina. 
POESII.

Bănățenesc!. — Întocmiri.
Adunate și arangeate de Dr. Valeriu

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
________ : Prețul 30 bani. ------z 

n. 
Bănățeanul.

DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

Seria primă. Edițiune îngrijită cu con
simțământul autorului de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8* cu 68 pag. 
.......  .= Prețul 30 bani. ,

nW 
if

III.
Dr. Athanasie Marienescu.

= DIALECTUL ROMAN BANÂTIAN.
9 

Studiu scris pe baza poeziilor dialec
ticale ale lui Victor Vlad Delamarina.

1 broșură 8# cu 28 pag.
—- Prețul 15 bani. - -

g 
f«

rfejttue.se

