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Mersul crizei întră în stadiu nou 
Astăzi se începe ancheta mai largă, 
chemați fiind în audiență de Maj 
Sa — la propunerea contelui Ti
sza — politician! de diferite nu
anțe politice.

Cu totul sunt chemați 16 po
liticiani și anume 7 liberali și 9 
opoziționali. Din liberali sunt 
chemați: contele A. Csâky. Br. E 
Daniel, M. Falk. Emeric Ho- 
dossy, Ludovic Lâng și conte R. 
Zselănszky. Din Croați e che
mat: N. Tomasi cs. Din kossuth- 
iști: conte A. Appouyi. Coloman 
Thaly, Iuliu Justh și Ion Toth. 
Din poporali: Stefan Rakov
sky și conte Ferdinand Z i c h y. 
Mai sunt chemați: Br. D. Bânffy. 
Ign. D a r â n y i (disident și conte L 
Zichy (fără partid/ E de uotat. 
că la compunerea acestei ste -a 
ținut cont de toate partidele fi 
fracțiunile din dietă, numai de 
naționaliști nu s’a ținut cont. 
Caracteristic !

Va să zică rolul contelui An- 
drăssy s’a terminat deocamdată ș; 
contele Tisza iarăși se află 
în planul prim, întru cât Invită
rile recente la audiență nu s’au 
mai făcut Ia propunerea contelui 
Andrăssy, ci la a contelui Ti
sza, care a fost chemat urgent 
Mercuri la audiență în Burgul din 
Viena.

E firesc, că întorsătura aceasta, ne 
așteptată de cetele «învingătoare», 
a produs mai ales în tabăra kos- 
suthistă o agitațiune din cale afară 
mare, căci ajungerea de nou a lui 
Tisza în planul prim le pare peri
culoasă pentru «roadele» campa-

FOITA „DRAPELULUI".”

Buchetul de camelii.
— Novelă —

de

Gabriela Sniezko-Zapolska.

ZZZ Traducere pentru «Drapelul». ----

De Iuliana Iovescu.
încetați cu d’astea Domnilor, 
Că’s glume răutăcioase, 
Vouă vă par bagatele, 
Nouă însă ne rup inima.

— «Domnișoară Marie, te rog lasă 
lucrul din mână și te du cu omul acesta ; 
pare-mi-se că e lipsă de d-ta la probarea 
hainei».

La cuvintele acestea se ridică o 
fată tineră și sveltă și’și puse lucrul 
din mână pe o masă rotundă. își luă 
apoi tăcută paltonul tocit din cuier și 
se pregătiă de plecare, fiind urmărită 
cu ochi invidioși de cătră colegele sale.

Rare-ori se dă ocaziune așâ de 
frumoasă. Fericita Marie se duce la o 
damă bogată, poate să-i vadă saloanele 
și pe deasupra poate că mai primește 
șl vre-o două ruble.

Aerul se umplu de șoapte înfundate,

nier electorale Nu este deci de 
mirat, dacă le-a intrat frica în 
oase, că se vor tace alegeri 
nouidietale. <*a In modul ace
sta să se recul «-agă pol it cește 
partidul care a deținut pâuâ acum 
puterea publică.

Kossuthiștii arată acum mai 
mare frică de Tisza, rid acesta 
este «omul căzut», decât arătau 
pe vremea, când Tisza eră încă 
«omul omnipotent».

Și totuși au avut kossathișt i 
mai rar un adversar atât de loial 
cum este tocmai contele T sza. 
care nu a umblat nici ca scbrepti- 
cii, nici cu intrigi, ci a încercat cu, 
vizir deschis să salveze pariameo- 
tul de boala, care »’a dovedit ul
terior incurabilă sub actualul 
stern bazat pe hegbemonia artifi
cială.

Tisza a violat la 18 Novembre 
a_ tr. litera legii in «copal bine 
definit al salrării spiritului 
legii, căci doer spiritul legi: nu 
poate fi altui decât a astgură cea 
mai largă libertate a dezbateri: 
parlamentare ș: la nici un caz nu 
poate fi împiedecarea funcționării 
mașinăriei parlamentare prin mij
loace tehnice. în scopul de a ză
dărnici orice desbatere.

A violat deci litera legii, dar a8 
tacut-o pe față și cu vizir deschis. 
Urmând apoi revolta parlamentară 
a cerut dela alegători sancțiunea 
politică. A privit cu încredere la 
rezultatul alegerilor, căci în Unga
ria multe lucruri par posibile, dar 
căderea partidului guvernamental 
la alegeri apailineă până acum 
domeniului lucrurilor imposibile.

Măsuri teroriste a folosit regi
mul tiszaist numai față de can- 

priviri răutăcioase pătrundeau figura 
plăpândă a fetei ce se depârtâ. Ea 
însă păreă a fi nepăsătoare față de 
norocul ce-i veni. Fața ei arătă liniștea 
marmorei și paloarea netedei fețe a 
apei.

Cu capul plecat părăsi atelierul plin 
de larma lucrătoarelor și de sgomotul 
mașinelor. Pe stradă domnia o îmbul
zeală nespus de sgomotoasă. Nu eră 
mirare! Peste câteva oare băețelul cu 
suris plin de mister avea să îmbrân
cească cu piciorușele-i trandafirii pe 
moșneagul înfrânt, care călătoria in 
mormânt, împovărat de lacrămile săraci
lor și de zimbetele avuților. Sute de 
oameni grăbiau încoaci și încolo pe 
stradă lovindu-se și împingându-se unii 
pe alții. Fie-care se simțiâ strâmtorat. 
Eră o adevărată noapte de Decembrie. 
Ea își întindea mantaua friguroasă și 
presărată cu stele de briliant, iar cu 
îmbrățișările-i înghețate străbăteă pe 
toți pănă la os. într’aceea miriade de 
stele sclipiau fără ca să răspândească 
lumină și licăriau și schinteiau ca ochii 
unei cochete. Vitrinele prăvăliilor mari 
ademeniau cete de femei prin varietatea 
de colori, cari par’că inundau prin 
oglinzile netede. Unde de tarlatan erau 
înfășurate cu decorații de atlas. Din 
sus se prăvălia la vale o cascadă de 
voal, în a cărei poale se cufundau legă
turi întregi de pene de struț și buchete 
de flori artificiale. Dinainte-le stăteau

didații naționaliști — căci 
numai aceștia periclitează heghe- 
mo:.:a artificială — pe când față 
de candidații coaliției opoziționale 

• tăcut pe cavalerul, căci Tisza 
: z; : la <anarea stărilor mor- 

parlamentare s’a ferit de a 
face alegeri după receta probată a 
baronului B â n ffy.

Această bună credință a lui Tisza 
— in Ungaria identică cu naivi- 
tatea - l-a trântit la alegeri. Și 
Tmo*. mare in cădere, a avut băr- 
ăpa --. i: ască pe față și fără 

mcungmr. câ a fost bătut
PreaMtăndo-ae la Maj. Sa în au-
-s'.ă na încercat măcar să

recomande, conform uzului de pănă 
acorn din Tiogaria ca succesor pe 
■a membra dm partidul governa
nce- tal ci a rec ma lat Maj. Sale 
pe cd mai mare adversar al gu
vernului din campania electorală, 
pe contele Iuliu Andrăssy. căci 
deja după prima zi de alegere eră 
evident, câ. pe lângă nemărginita 
lui bunâcredințâ. a contribuit mai 
mult tocmai contele Andrăssy 
la căderea regimului tiszaist prin 
alegeri. Ș: este fără îndoială, că tot 
contele Tisza a netezit calea pri
mitei lui Francisc Kossuth în 
«Burg»-ul din Viena.

Atât misiunea contelui A n - 
drăssy. cât și în special audiența 
lui Francisc Kossuth a rămas 
până acum fără rezultat pozi
tiv politic.

Din contra. Coaliția opozițio
nală s’a pus țață de Coroană pe 
puuctul rezistenței pasive.

Coroanei îi revine — conform 
constituțiune ungare — excluzivul 
drept de a numi cabinetul, precum 
§i dreptul de a sancționa prealabil 

femei și le priviau îndelungat, apoi se 
depărtau ascunzându-și fețele amârîte 
in gulere pufoase.

Noi femeile suntem deosebit făcute. 
Privirea unui petec, pe care nu-1 putem 
avea, ne umple inima de nespusă tri
stețe.

Toate samănăm una cu alta. Și 
totuși nu. Sărmana cusătoreasă, care 
trecea in momentele acelea prin sgo
motul de oameni, nu se opri înaintea 
vitrinelor prăvăliilor. Vederea voalului 
sclipitor ca argintul nu o întrista.

Cât de palidă și plină de jale părea 
această față mică la lucirea laternei de 
gaz. Ochii-i mari și negri, priviau 
inainte-le umezi de lacrimi și părăsiți. 
Figura mică și defectuoasă invălită într’o 
mantă destrămată, înaintâ printre femei 
vesele și îmbrăcate în haine călduroase. 
Ea se grăbiă pentrucă știa, că lucrul 
eră întârziat, adecă haina făcută de 
balul de Silvestru pentru doamna Hein
rich, acea doamnă brunetă și atrăgă
toare, care veniă grăbită în vâjâit de 
mătasă și cu parfum de viorele în 
atelier să întrebe de ju. nalul de modă. 
Acea robă — o adevărată jucărie, o 
idee extraordinar de originală, cu 
trenă în trei colțuri — ceva ce provocă 
senzație și revoluție în împărăția modei.

Cusătoreasa știâ foarte bine, că ce 
înaltă misiune îi reveniâ ei la această 
probare. Ea se grăbiă, dar n’aveă pu
tere. Eră un ghețuș cumplit; caii cădeau. 

inițiativa lucrării parlamentare, fără 
de care sancțiune prealabilă nu se 
poate prezentă în dietă nici un 
proect de lege. Prin urmare este 
cu neputință ori-ce deslegare a cri
zei, fără concursul direct al Co
roanei, concurs stabilit și garantat 
prin condițiile fundamentale ale 
vieții constituționale din Ungaria.

De altă parte însă deține de 
prezent coaliția opozițională pute
rea parlamentară în mână și fără 
concursul activ al acestei coalițiuni 
nu se poate satisface de prezent 
nici unei trebuințe urgente a sta
tului pe cale parlamentară în spi
ritul strict constituțional. Votarea 
bugetului și contingentului militar, 
trebuințe indispenzabile și urgente 
ale statului, sunt de prezent în 
mâna coalițiunei opoziționale și 
coaliția nu voește să dee aceste 
arme coercitice din mână, până ce 
Maj. Sa nu numește guvern și nu 
iâ sancțiune prealabilă unor iniția- 
• ive parlamentare după placul coa
liției.

în contrastul acesta ascuțit a 
ajuns criza la așă zisul punct 
mort, adecă la acel punct fizical 
de unde nu se mai poate mișcare 
nici înainte nici înapoi fără inter
venție din altă parte.

Rolul acestei intervenții a re
venit lui Tisza, care și de astădată 
a procedat de tot loial. A recoman
dat Maj. Sale spre Invitare la au
diență și alți fruntași ai vieții po
litice, cari au fost trecuți cu vede
rea câtă vreme a stat Andrâssy și 
Kossuth în planul prim.

Scopul audiențelor, ce se încep 
astăzi, nu pare a fi altul, decât 
creearea unei noui coalițiuni dic
tate, care să obțină majoritatea pe 

Maria împinsă încoaci și încolo de cătră 
trecători, șovăiă și seîmpedecâ. Lacheul 
care purtă în urmă-i cutia cu haina, 
murmură și se necăjiâ. într’adevăr el 
își cunoștea serviciul și știa, că doamnei 
nu-i place să aștepte. Maria se grăbiă 
și mai tare. Capul și-l-a învălit într’o 
măramă de lână. Pe tâmplele-i albe și 
delicate, îi unduia părul întunecat.

între sprâncenele-i întunecoase s’a 
așezat o încrețitură adâncă, tovarășa 
mizeriei și a sărăciei. Mânele-i micuțe, 
toate împunse de ace și învinețite de 
ger, și-le vîrâ în buzunarele paltonu
lui, silindu-se cel puțin în chipul ace
sta a le feri de ger.

O tuse înfricoșată o scutură din 
când în când. Această tuse resună în 
iutei vale ca vaetele unei orfane, apoi 
iar amuțiâ înăbușită de sgomotul tră
surilor cu dame de modă și cu di
chisiți eroi de saloane.

Deodată stătu fata în loc și eu pri
viri ațintite se uita la o vitrină. Flo
rile naturale inundate de vOal, ademe
niau pe trecători. Fata stă încă tot 
acolo și priviâ înlăuntru. Buzele-i tre
murau de nemărginită iritație. Ce lucru 
extraodinar a putut dânsa observă aici? 
E cumva palmiera sveltă cu coroana-i 
regească ridicată în sus, ori cununa 
de viorele eu aspectul de cimiter? 
Poate că asaleele fermecător de fru
moase au influințat așă de strigător 
fata tinără și de timpuriu veștejită! 



baza unui program acceptat de 
Maj. Sa.

Acesta este stadiul nou în care 
a întrat mersul greoiu al crizei, 
însemna-va această nouă fază un 
progres spre deslegare, ori va în
curcă și mai mult firele încâlcite 
dintre Viena și Budapesta, cine 
poate spune?!

■ —------—r-----i----------tS-><310 - - -

tfemeea română,
— Studiu original —

(4) De E. Lungu-Pnhailo.

Numai spre a ilustră încâtva șl 
păreri străine despre industria femeii 
române, intercalez următorul epizod :

Locuiam în Sarajevo, capitala 
Bosniei.

Sub impresiunile măreței naturi, 
mă ademenise poporul țeran, care 
prin goane și impilări a rămas în cre
dința limbei, legii și a exemplarelor 
sale moravuri.

Deosebit mă uimise industria de 
casă a femeii; a femeii crescute ca 
roabă păgânismului.

Văzut-am din mâna lor cămeși de 
pânză; dela groasă, treptat, pănă la 
fineța painginișului. Pânza preponde- 
rează portul de vară, la mic și mare, 
dela năframa conciului femeesc, pănă la 
învălitoarea de cap a soților lor.

O pănură naturală din părul ca
prelor, ese din răsboiul lor, deasă și 
foarte trainică. Croită și cusută după 
practicele lor trebuințe, formează por
tul de iarnă, la mic și mare, bărbați și 
femei.

De originale compoziții sunt lânoa- 
sele lor ponevi, chilime, ciorapi și mă
nuși ; apoi sumezenia brâului lat ca 
șerpar, vestit și cumpărat de cavaleri 
moderni.

Și toate au preț netăgăduit, fiind 
articli de trebuință practică; lux nu 
cunosc, risipă nu fac.

Le găsești expuse prin «dșardșije»') 
și Mercurea prin târg. Sunt căutate și 
bine plătite. Exportul lor a luat avânt 
îmbucurător.

Nu fără curiozitate am întrat și în 
ducheanul «Țarigrad» din strada prin
cipală.

Niște leiți jidani de proveniență 
spaniolă, mă întimpinară ca pe o ne- 
falzificată șvabă, imediat lăudându’mi 
raritățile turcești, precum fingele, pă- 
puci, covoare, perine de divan. Și ca 
cele mai alese originalități ale fiorosu
lui Orient — niște decorațiuni pentru 
salon.

*) «dșardțije» e o veche hală, sub cupole 
de tinichea. Intr’ânsa mici duchene, în șir lung 
și curmeziș; eu Turci vinzători de marfă indi
genă și de import.

Ori e comisul tinăr cu părul peptenat 
cu eleganță de dame! O nu! E cineva 
în salonul de flori cu expresiunea feței 
veselă ca a unui Apollo, dar acel Apollo 
poartă o blană de biber și o măramă 
de mătase la grumazi. O cât e de fru
mos ! Are ochi albaștri și păr negru 
ca și corbul, pe care-1 regulează cu mâ- 
na-i bine îngrijită. Un bărbat frumos, 
foarte frumos. El steteâ înaintea comp- 
toirului și ținea în mână un buchet de 
camelii. Un buchet admirabil. Mănun
chiul de flori purpurii, aruncat pe un 
câmp alb, străluciâ cu roșața lui ca șl 
buzile de coral pe fața albă a unei fete 
dela țară. Domnul cel frumos zimbiă; 
eră satisfăcut, ear servitorul prăvăliei 
făcu un compliment adânc. Acum luă 
domnul buchetul în mână și vârî un 
bilet micuț între florile-i albe, pe când 
gura-i tradă un suris tainic. Biletul eră 
neted și de coloare roza, ca petala unei 
roze. Mai vorbi încă ceva cu comisul, 
probabil că i-a dat adresa, unde avea 
să fie trimis buchetul. Comisul și-o 
notă, apoi îl asigură, că va șl împlini 
imediat comisiunea. La aceasta domnul 
surise mulțumit, apoi părăsi prăvălia 
șuerând din opera cea mai nouă un 
vals devenit popular.

De-odată însă îi amuțiră șl aria 
șî zimbetele de pe buze. O mână mică 
și vânătă de frig îi atinse blana. O 
yoce tremurătoare și tristă îl strigă pe

Și știți ce-a scos?
Oprege... opregele țeranelor noa

stre bănățene, cum îmbracă Dumineca 
la biserică, la horă și nunți!

Jidanul îmi povesti de leagănul lor 
lângă Bosfor, iar eu împinsă de adevăr 
îi arătai unele în mustre, combinări, 
colori și tehnică, cum lucră femeile ro
mâne pe lângă Timișoara, Verșeț ș. a.

Explicările pe el îl aprinseră. Și 
nu știu ce puteam să aud, dacă în cri
ticul moment nu se amestecă o damă, 
ce își sfârșise cumpăratul.

«Da! — zise ea — aste moderne 
decorațiuni sunt o parte întregitoare 
din portul țeranelor române din Bănat. 
E tors, văpsit și țesut de istețele lor 
mâni.

«Petreceam de multe ori lângă 
asemenea femei, încântată de genialele 
lor lucrări, învățate dela mamă și bu
nică.

«Ca jună îmbrăcam cu drag por
tul lor; în multe rânduri portretată 
fiind, de pictorii și oaspeții, cari vizitau 
moșia noastră.

«în anii din urmă, prin baluri am 
întâlnit multe așa numite «costume», 
dar toate fantastice, în gust brutal, 
lipsite de stil; neavând nici pic de 
asemănare cu acel clasic port al țeranei 
române, aproape comun cu al femeilor 
dintre Apenini!»’)

Iată o străină, în țară străină, vor
bind de stilul clasicului nostru port!

Recunosc, că aste vederi cu fine 
aprecieri, erau de o obiectivitate cum 
dela dame străine nu ași fi nădăjduit 
a le auzi.

M’am convins șî din alte părți, că 
gheșeftarii pricep de minune a scoate 
foloase din învrăjbitele noastre situa- 
țiuni.

Pildă neresturnabilă e pazar3) Țari- 
grad..........

(Finea va urmă.)

Răsboiul ruso-iaponez.
Lupta dela Tsinhotsong.

Mareșalul Oyama anunță : O trupă 
iaponeză a atacat în 28 Februarie pe 
dușmanul la Tsinhotson. La mezul 
nopții a reușit linia noastră primă să 
se apropie de dușman și să între
prindă un atac violent. Puterile 
rusești, cari constau din 16 batalioane 
cu 20 tunuri și aveau poziție bine în
tărită, au rezistat energic. în 24 
Februarie noi am renoit în revărsatul 
zorilor atacul și seara a căzut Tsin
hotson în mânile noastre. Duș
manul s’a îndreptat în plină fugă

’) Dama, ale cărei cuvinte le citez, a fost 
baronesa Appel, soția guvernorului militar.

’) Pazar e târg. Turci și creștini în Bosnia 
nu înțeleg cuvântul bazar—doară pronunțarea 
vre-unui dintre cei cu hartes și weiches pb. 

nume. La reflexul laternei de gaz zări 
doi ochi întunecați și triști, udați în 
lacrimi, pironiți la el, având expresiu
nea de dojană.

Eră sărmana cusătoreasă, ale cărei 
buze șoptiau: Tu ești, Adam? Tu ești!

Lui Adam par’că nu-i erâ bineve
nită acea întâlnire. El privi fata fără 
pic de atragere, ba chiar cu o mânie 
ascunsă. Nu zicea însă nici un cuvânt, 
dar cu mâna își diregea nervos mă- 
rama de mătase.

«De atâta timp nu te-am văzut» — 
zise mai departe Maria — și vorbele 
i-se înecau în grumaz. în ochi îi stră- 
luciau lacrimile, iar în obraji i-se ivi 
roșața frigurilor.

Domnul simțiâ, că trebue să-i res- 
pundă ceva.

«Sunt atât de ocupat» — începu 
el — dar observând surisul dureros 
din fața fetei, deodată întrerupse 
vorba.

Ea știa foarte bine ce fel de ocu- 
pațiune eră aceea, care o împedecâ 
să-l vadă mai adesea, pe care-1 iubiâ 
atât de ferbinte, cu toate acestea însă 
nu-i eșiâ din gură nici o văetare, ci 
numai priviă rugător în ochii cei vi
neți ai bărbatului ce-i steteâ înainte. 
De două luni nu-1 mai văzuse și așa 
de mult l-a dorit.

«Cercetează-mă deseară», se rugă 
dânsa, pe când vocea-i tremurătoare o 

spre nord, a aprins localitatea Tsin
hotson și a lăsat pe câmpul de luptă 
150 morți. Noi am cucerit numeroase 
puști și munițiune. Perderile dușma
nului sunt considerabile.

Din alt izvor se anunță: La lupta 
dela Tsinhotson au luat parte 17000 
Ruși. Perderile Rușilor sunt 2000 
oameni, ale Iaponezilor sunt mici. 203 
Ruși au rămas morți pe câmpul de 
luptă.

Nimicirea unui pod.

Podul liniei ferate între Tieling și 
Kaiynan a fost distrus. Se zice, că 
bande puternice de Ciunguzi sunt 
gata să neliniștească retragerea Ruși
lor, în caz că Kuroki va reuși să îm
presoare trupele rusești.

Noui lupte.
Iaponezii după lupta dela Tsinho

tson au făcut mai multe atacuri contra 
Rușilor la Baniapudsa, Gutulin și Bej- 
gulin, toate cu succes.

în partea vestică Iaponezii au fost 
șî mai norocoși: la 1 Martie au bătut pe 
Ruși la Tungyorshen, cauzându-le per- 
deri de 60 morți și foarte mulți răniți.

Turburările din Rusia.
Greva școlarilor din Polonia- 

rusească dă de gândit autorităților din 
Rusia. în Lublin s’a deschis iarăși 
gimnaziul, dar numai 40 școlari s’au 
prezentat la prelegeri, ceilalți au rămas 
în grevă. Părinții școlarilor au adresat 
o petiție cătră inspectorul școlar, cerând 
polonizarea gimnaziului.

130 școlari dela gimnaziul din Lu
blin au fost eliminați.

într’un suburbiu din Moscva s’a 
descoperit un depozit secret de bombe, 
dinamită și revolvere.

Preotul Gapon, care stă ascuns 
bine undeva, adresează în organul re
voluționar «Tribune Russe» următoarea 
epistolă Țarului: «Lui Nicolae Roma- 
now, fostul Țar al imperiului rusesc! 
Plin de încredere naivă în Tine, pacinic 
am mers la Tine ca la tatăl poporului 
teu, însoțit de copiii poporului teu. Tu 
trebuia să știi asta și ai șî știut-o. 
Sângele nevinovat al muncitorilor, al 
femeilor și copiilor lor gingași te va 
despărți pe viitor pentru totdeauna de 
poporul rus. Niciodată nu se va legă 
din nou legătura morală între Tine și 
popor. Prin nici o dispoziție de jumă
tate, și nici chiar prin promisiunea că 
vei convocă pe reprezentanții claselor, 
nu vei putea încătușa puvoiul mișcării 
poporului. Bombe și dinamită, groaza 
generală și individuală și revolta popo
rului așteaptă pe toți oprimătorii po
porului lipsit de drepturi. Eu spun asta 
și așa va fi. Riuri de sânge vor curge, 
părăsi pe un moment. «Tu știi că stau 
singură în lume.... că n’am afară de 
tine pe nime; peste câ eva ore va fi 
anul nou, fiecare îl salută în cercul 
familiei.... fii cel puțin tu la mine.... 
am suferit deja așa de mult».

Domnul cel frumos o priviă și tă
cea. Pe când inima ei amenință să 
erumpă, el calculă cum să-i mulcomea- 
scă iritația și se miră de gura-i scă
zută. Oare e tot acea Marie, pe care 
o petrecuse el acasă înainte cu vre-o 
câteva luni, când se lipiă de brațul 
lui vioae, cu bujori în față și plină 
de suris vesel? Atunci erâ ea alta! 
Atunci erâ drăgălașă și erâ cu nuri 
ca o roză ce înflorește — azi însă ce 
vreă acest schelet ofticos, de-1 reține 
în fața publicului pe stradă?! Dar ea 
își continuă rugarea ;

«Vino Adam!.... vino ca mai îna
inte, seara târziu.... ’ți-aduci aminte 
ca atunci, pe când mă numiai.... 
unica ta».

Pe tinerul bărbat îl cuprinse o 
impaciență. Prea mult durează scena 
aceasta, trebue terminată. Promise dar 
că se va duce, — o! de bună seamă 
se va duce! Apoi zimbind dispăru în 
tumult. Maria se uită încă un moment 
după el, apoi își continuă calea. Ce 
schimbare fericită însenină acum frun
tea fetei! Văpae de roșață purpurie 
i-se ridică în față și ochii îi străluciau 
în lumină fosforescentă. 

ca nicăiri. încearcă a-ți face idee despre 
aceasta. Atâta am voit să-ți spun. Gapon».

Se ia ca sigur, că Gapon a fost la 
Geneva, dar a stat ascuns, căci se te- 
meâ că va fi alungat din Elveția. De 
curând Gapon a părăsit Elveția și i-s'a 
perdut urma.

în satele din Polonia-rusească s’au 
pus în grevă șî muncitorii agronomici

La 27 Februarie au fost uciși în 
Varșovia încă 2 polițiști.

Convocare.
Reuniunea română de cântări ?. 

muzică din Recița-montană își ține

adunarea generală

Duminecă în 5 Martie n. la 3 ore 
d. a. în localitățile «Casinei române-,

OBIECTELE:
1. Deschiderea adunării și consta

tarea membrilor prezenți.
2. Raportul general despre activi

tatea comitetului.
3. Raportul cassarului și al revi

zorilor.
4. Raportul arhivarului.
5. Raportul magistrului.
6. Staverirea bugetului.
7. Alegerea funcționarilor și a re

vizorilor.
8. Decis în privința sfințirei 

flamurei.
9. Propuneri.
10. Alegerea comisiunei verifica

toare.
Din ședința comitetului:

A. Crenian, I. Velcean,
president. secretar.

Informatiuni.
Părechia regală română la Abbazia. 

Regele Carol și regina Elisabeta a Ro
mâniei vor plecă la finea lui Martie la 
Abbazia, unde vor rămânea o lună.

Deputății dietei actuale din Budapesta 
se împart, după starea lor socială, în 
modul următor: 5 miniștri, 7 funcțic- 
nari ministeriali, 40 funcționari comu
nali și publici, 105 advocați, 15 preoți, 
17 profesori, 10 ofițeri penzionați, 5 
literați, 7 ingineri, 8 jurnaliști, 2 me
dici, 1 farmacist, 1 pictor, 6 comerciauți 
și industriali mari, 188 proprietari mari 
și 2 țerani. Deputați ovrei sunt cu to
tul 21.

Dl loan Stoian, originar din Bran, 
absolvent al facultății de litere din 
București, a fost promovat la gradul 
de doctor în filozofie și filolo
gie la universitatea din Lipsea.

Dl Aurel Stoica a dat la Cluj exa
menul de inginer hotarnic (de coina- 
sație).

El vine! el vine! Uitate sunt sufe
rințele și dorurile dispărute! Fata nu 
mai jelește, căci el va veni... cât de 
curând va veni.

Ea se grăbiâ. Oh, de ar avea ari
pile șoimului! Ceriul deveni mai senin 
și stelele străluciau mai grandios. Mul
țimea o împingeâ încoaci și încolo, dar 
nu simțiâ, căci peste puțin șî dânsa va 
fi fericită.

Frizerul aranjâ deja cea din urmă 
undă de păr, încă câteva ace de păr 
numite «invisibles» și arta de coafură 
e terminată.

Madam Heinrich se uitâ mulțămitâ 
în oglindă. «Nu e ușor a te face mai 
frumoasă. Numai haina aceea...

«Nici pănă acuma nu mi-a mai adus-o 
și zece oare au trecut deja demult. Ah: 
această croitoreasă nesuferită!»

Nu doară că ar grăbî madame 
Heinrich în sala de bal, dânsei îi e mai 
mult să vadă cum se prezintă rochia 
cea cu trei colțuri. Frumosul ei cap 
zămislit în nopți nedurmite aceasu 
trenă în trei colțuri. Acuma e de tot 
impacientă să vadă ce efect va produce 
o atare garnisiră.

Frizerul, care’și împacheta foarfecele 
de încrețit, se depărtă cu un suris dis
cret din apartament.

(Finea urmează.)



Concertul Reuniune! române de cântări 
din Lugoj. Reun. rom. de cântări din 
Lugoj arangează la 11 Martie n. c. 
concert și reprezentațiune tea
trală, cu concursul dlui Zaharie'Bâr
san, bursierul «Soc. pentru creearea 
unui fond de teatru român». Vor fi re
prezentate piesele: «Lăutarul din 
Cremona» și «Turnu-Măgurele»; 
va mai avea loc o declam ațiune, 
iar corul Reuniunei va cântă 3 piese 
alese. Programul detaliat va fi publi
cat în unul din nr-ii viitori.

Serata de Sâmbătă a tinerimei ro
mâne a oferit o variație plăcută față 
de seratele din trecut. S’a jucat adecă 
șî teatru. Dșoarele Blanca Popo vi ci, 
Marioara Madincea și Viorica Șe- 
pețian au luat cu zel și inimă sar
cina de a juca comedia «La sate», 
localizată după K. Munkâcsi de Silvia 
F. Negruțiu și au jucat foarte bine, 
aproape artistic. Dșoara Silvia lor ga 
a cântat pe violină cu recunoscuta-i 
preciziune și desteritate «Air Varie 
de Beriot; acompaniamentul la pian a 
fost susținut de dna Ersilia Pet r ci
vici u. Dna Alexandrina Vă lean a 
declamat cu talent și căldură -Regina 
Ostrogoților» de G. Coșbuc. în fine la 
inzistența publicului dna Em. Avra- 
mescu și dna Elena Boeriu au 
repetat «Barcarola» din «Poveștile lui 
Hoffmann» de Offenbach, care a plă
cut șî de astădată mult.

Astă seară va avea loc ultima 
serată în carnevalul anului prezent și 
sperăm, că publicul român va parti
cipă în număr mare. Program ales, 
bogat și interesant.

t Aurel Russu, fratele dlui Dr. G. 
A lexici din Budapesta, candidat de 
advocat, a reposat în Domnul Mercuri 
în 1 Martie st. n. în urma unui morb 
greu și îndelungat, în etate de 27 ani 
la Budapesta. înmormântarea a avut 
loc Vineri în 3 Martie st. n. la orele 3 
d. a. din capela spitalului Uj-Szent- 
Jânos din Budapesta, în cimiteriul 
«Farkasret» din Buda. Fie-i țărâna 
ușoară!

Hymen. Dl învățător Filip R ă d u ț 
și d-șoara Elena Stan își vor serba 
cununia mâne, Duminecă, 5 Martie st. 
n. în biserica rom. din Lugoj. Felicitări.

„Economia". Sub titlul acesta a în
ceput să apară o nouă foaie românească 
și anume la Caransebeș. «Foaia va 
aduce articli de pe toate terenele eco
nomice rurale și din domeniul silvicul- 
turei, agriculturei, economiei de vite, 
grădinărit, industria economică etc.» 
«Economia» va apărea odată pe lună. 
Abonamentul 4 cor. pe an. Redactori 
și editori: Iosif Balan și Alexandru 
Diaconovich.

Compozițiunile d-lui I. Vidu. în timpul 
recent recunoscutul și bine apreciatul 
nostru compozitor I. Vidu din Lu
goj a editat mai multe compozițiuni 
noui naționale românești, cari au stâr
nit plăcere mare pretutindenea unde 
au fost cântate. între aceste compoziții 
mai noui amintim în deosebi: «Auzi 
valea» și «Pîc», isvorite din sufletul 
poporului nostru. Se pot procură nu
mai dela librăria diecezană din Caran
sebeș și costă 60 bani bucata.

Patru milioane spre scopuri filantropice. 
Marele industrial Henric L a n z, dece
dat de curând Ia Mannheim, a lăsat 
patru milioane pentru scopuri de bine
facere pe seama oficianților și lucră
torilor din fabricele sale și pentru alte 
scopuri filantropice generale. Văduva 
decedatului a folosit deja 1100000 maree 
spre scopurile indicate de marele bine
făcător.

Prognoza pe luna Martie. Conform ca
lendarului lui Falb despre schimbarea 
vremei timpul în 1 — 6 Martie e domol 
și moros ; temperatura e peste mijlocie ; 
ici-colea ploaie; în 6 Martie e întune
cime de soare. 6 -12 Martie: tempera
tura scade puțin, dar rămâne normală; 
vremea e încă tot domoală și moroasă. 
13—20 Martie: temperatura crește peste 

|Cea mijlocie; nu mai ninge; vremea 
rămâne moroasă și neguroasă. 21—25 
Martie: vremea e în general liniștită, 
rece și moroasă; temperatura scade 
puțin sub cea mijlocie, ici-colea ploaie; 
ger ușor. 21—26 Martie: temperatura 
stă tare mult sub temperatura normală; 
vremea e rece; în multe locuri nin
soare.

Stossel a răspuns, că turburările nu’s 
provocate de Rusia și sunt opera Iapo
nezilor, cari au inundat taberele rusești 
cu proclamațiuni. Joi Stossel a fost 
la Țarul în audiență.

6000 coroane numai călătoria. Contele I 
și contesa Emeric K â r o 1 y i au plecat 
din Viena cu tren de lux la Cannes, 
însoțiți de cei 3 copii ai lor și de o 
suită eonstătătoare din 17 persoane. 
Numai biletele de călătorie au costat 
peste 6000 coroane. își poate omul în
chipui ce sume enorme cheltuesc mag
nații maghiari... în străinătate.

Petrecerea universitarilor rom. din Cluj. 
Universitarii rom. din Cluj arangează 
la 11 Martie 1905 n. petrecere cu dans 
în sala dela Hotel Central». Venitul 
curat e destinat pentru casina română 
din Cluj. Ofertele marinimoase se vor 
evita în publicitate și sunt a se adresă 
lacassarul: Andrei Maca vei (Strada 
Ferencz J6zsef-u. Nr. 83).

Panică in teatru. Resturnându-se Joi 
seara o luminare pe scenă — în cursul 
reprezentațiunei — în teatrul din Lu
goj, s’a aprins o perdea, care din no
rocire a fost îndată stinsă. Cu toate 
aceste a cuprins mare panică publicul. 
Atragem de nou atenția poliției asupra 
stărilor de tot periculoase pentru viața 
celor ce cercetează teatrul. Cazul de 
Joi seara să servească de -memento» 
serios! Ori așteaptă on. poliție pănă ce 
se întâmplă o catastrofă?!

Petrecere la Orăștie. Tinerimea ro
mână din Orăștie arangează Sâmbătă 
la 11 Martie n. 1905 petrecere cu dans 
în sala otelului «Transsylvania» din 
Orăștie. Venitul curat e destinat spre 
scop filantropic. Țăranii vor avea joc 
separat.

Reprezentațiune teatrală in Bocșa-mont 
Reuniunea română de cântări și mu
zică «Armonia» din Bocșa-montană 
arangează Duminecă în 12 Martie n. 
a. c. (la lăsarea postului) reprezenta
țiune teatrală și concert în sala ote
lului «Cerbul de aur» din Bocșa-mont. 
Programul este următorul: 1) Teatru: 
«Baba Hîrca» operetă în 2 acte 
și 3 tablouri de D. M. Milio, sub con
ducerea d-lui Ioan D o 1 o r e a n pentru 
a doua oară. 2) Concert: a) «Steaua 
visurilor mele», romanță de Alexandru 
Glogoveanu, cântată de d-ra Eugenia 
Cazan cu acompaniament de orhestră, 
b) Imnul regal», cor mixt de Ed. A. 
Hiibsch, aranjat de G. Musicescu.

Reuniunea de cântări a meseriașilor din 
Lugoj aranjează la 8 Martie n. 1905 în 
sala otelului «Regele Ungariei» serată 
umoristică (Hăring-Schmaus) sub con
ducerea dirigentului Reun. Wilhelm 
Schwach. Intrarea: 1 cor. de per
soană. Bilete â 2 cor. pentru foteluri 
și â 1 cor. 60 bani pentru scaune re
zervate se capătă la cassarul Reun. 
Iosif Kugler. Seara la cassă prețu
rile sunt urcate. Venitul curat e desti
nat pentru augmentarea inventariului 
Reuniunei. Program: G. Ver<5: «Cân
tec de noapte», cor mixt. Cu
plete, cântate de dl St. Henritzi. I. 
Metzger: «Rendez-vous noaptea», 
scenă predată de dnii: I. Dicsics, I. 
Băhr, I. Watzlaweck și I. Dragoescu. 
P. R. Lehnhard: «Bărbații rei», 
duet cântat de dșoarele C. Gaborek și
B. Bild. E. Simon: «Hipodrom pe
riculos, sau dinamită și câr- 
n a ț»; scenă solo, predată de dl G. 
Deyl. R. Mathes: «Patru suflete și un 
gând»; scenă veselă predată de drele
C. Gaborek, B. Bild, A. Huhner și I. 
Sismits. Cuplete, cântate de dl G. 
Hecker. R. Mathes: «Moștenitori ve
seli», scenă predată de M. Bild, I. 
Băhr, dra St. Henritzi, R. Suranescu. 
F. Rencker: «In față și la spate»; 
scenă solo, predată de dl G. Hecker. 
F. Lorenz: «Domnișoară veselă dela 
penzion», scenă burlescă, predată de 
drele G. Gelsinger, M. Maltry și de 
dnii I. Steiner și A. Tiirkl. Duete, 
predate de dnii G. Hecker și St. 
Henritzi. La fine: «Apariția unei trupe 
de cântăreți iaponezi».

Generalul Stossel, care a predat ce
tatea Port-Arthur Iaponezilor, a sosit 
la Petersburg, dar a fost primit cu 
mare răceală și indiferență. Poporul 
nu s’a grăbit să-l întimpine la gară, 
foile n’au scris articoli elogioși la 
adresa lui. La gară a fost întimpinat 
Stossel de ministrul de răsboiu și mai 
mulți ofițeri. Generalul Bogdanovici a 
ținut un discurs arătând, că generalul 
Stossel revede o Rusie apăsată prin 
înfrângeri pe câmpul de răsboiu și 
prin turburări interioare. Generalul 

folosesc pudră, laudă mult pudra Margareta, care 
ine tenul uscat și’l apără de soare și vânt. 
Acest articol excelent de toaletă se poate pro
cură în farmacii, și prin postă dela farmacistul 
Foldes, Arad.

Dare de samă și mulțămită publică
La petrecerea maeștrilor ro

mâni din Lugoj, ce a avut loc la 18 
Febr. a. c. în sala otelului „Concordia", 
au binevoit a face oferte și contribuiri 
ieste taxa de intrare, în favorul fondului 
:>e seama maeștrilor români lipsiți, urmă
torii P. T. dni;

P. S. Sa Dr. Vasile Hossu 3 cor. P. 
Ou. dn Dr. George Popovici 5 cor. D-nii: 
Cor. Brediceanu 3 cor. Anton Vales 5 cor. 
N. Bireescu paroh, 2 cor. Iosif Tempea pa
roh, 1 cor. Mihail Gașpar diacon, 4 cor. 
Dr. Alexandru Mocsonyi 10 cor. Dr. George 
Dobrin 6 cor. Dr. Cornel Jurca 10 oor. 
Dr. Aurel Vălean 10 cor. Dr. Dimitris 
Florescu 5 cor. Mihail Besân 4 cor. Dr. 
Isidor Pop 3 cor. Iuliu Csontos 5 cor. 
Frații Deutsch 4 cor. Deutsch & Blau 5 
cor. Ana Subariu 2 cor. Iacob Anau 3 
cor. Dr. Pompeiu Marcu 3 oor. „Lugo- 
șaua“ 3 cor. Sternlicht Sarnu 2 cor. Cle
mentina Schuly 2 cor. Sternlicht Mano 2 
cor. Epstein Sândor 3 cor. Nemet A Klein 
3 cor. Iosif Feith 2 cor. loan Frențiu 2 
cor. Dr. Pârtos Jeno 2 cor. Beron Marcus 
(V. Marga) 3 cor. Dr. Hausz Jozsef 2 cor. 
Dr. Szbrenyi Arthur 2 cor. Deutsch Isidor 
&> Fiu 2 cor. Francisc Reibnagel Făget, 4 
cor. Ioan Barbu 3 cor. Elena Bogdan 1.20 
cor. Simeon Popeț 2 cor. loan Crețiu 3 cor. 
Ion Stanciu 2 cor. George Raicovici 1.50 
cor. Neisser Nândor 3 cor. Cari & Ioano- 
vici 3 cor. Martin Karl 3 cor. Hecker 
Janos 3 cor. Samuel Politzer 3 cor. Ion 
Gruescu 2 cor. Romulus Buciu 3 cor. 
Forai Ferencz 3 cor. Neuberger Armin o 
cor. Anton Gilg 2 cor. Nicolae Iorga 3 c. 
Acațiu Țodan 1 cor. Di mi trie Birăuțiu 5 
cor. Vasilie Jurca 3 cor. Ion Iorga B. 3 
cor. Pavel Udrea 4 cor. Ion Ruji 2 cor. 
Cari Graf 4 cor. George Ciorogariu 5 cor. 
A’an Tosici 4 cor. Antoniu Biffi 3 cor. 
Nicolae Franțiu 4 cor. Alex. Lupea 3 cor, 
Ion Stane8cu 2 cor. Porfir Oprișioni 4 cor. 
Alex. Suba 2 cor. Iuliu lacobescu 6 cor. 
Iuliu Tuculia 2 cor. Nic. Jugănaru 2 cor 
George Joandrea 3 cor. Ion Harambașa 2 
cor. Traian P Râcz 4 cor. George Stahl 
2 cor. Dr. Caius Brediceanu 2 cor. Pera 
Pastila 4 cor. Constantin Bogdan 3 cor. 
Constantin Serafinescu 3 cor. Traian Gro- 
zei-cu 1.20 cor. Victor Bumbescu 2 cor. 
Vas. Nicolescu 1 cor.

In total s’au incassat 462 cor. 90 bani. 
Spesele au fost de 227 cor. 50 bani. Deci 
venitul curat al acestei petreceri cu scop 
atât de filantropic, a fost de 235 cor. 40 
bani. Suma aceasta este depusă la institu
tul de economii și credit „Lugoșana" sub 
titlul Fondul maeștrilor români lipsiți 
din Lugoj.

Comitetul aranjator.

Din lumea de sus. De câtva timp 
cele mai luminoase stele de pe cer, 
planetele Venus și Iupiter atrag aten
țiunea tuturor, cari aruncă seara pri
viri spre cer. La dreapta jos se vede 
Venus cea mai luminoasă, la stânga 
sus e Iupiter, care luminează ceva mai 
slab. De câtva timp aceste 2 stele se 
tot apropie de olaltă. în realitate însă 
nu se apropie, ci trec numai una pe 
dinaintea celeilalte. La 4 Martie, adecă 
azi, sunt mai aproape una de alta, ear 
de acî înainte se vor depărtâ earăși. 
Venus, care merge mai iute, ajunge 
deasupra lui Iupiter și mai târziu Ia 
stânga lui. Se va părea, că cele 2 pla
nete își schimbă locul, și omul, care 
rar se uită la stele, va crede că cele 
2 stele și-au schimbat lumina, fiind cea 
mai luminoasă la stânga, și cea mai 
slabă la dreapta. Aceste schimbări se 
întâmplă în decursul lui Martie.

Advocat sinucigaș. Advocatul Jezo- 
vich Gyula din Modoș, acuzat fiind 
pentru defraudare, a dispărut din Mo
doș și Joi dimineața s’a sinucis într’un 
hotel din Timișoara. Beția și patima 
de jos l-au dus pe Jezovich în păcat.

Milionară... înveninată lane Leland 
Stanford, una din cele mai bogate 
femei din lume, a murit înveninată la 
Honolulu (America). Milionara vestită 
a luat o doză de bicarbonat de natriu 
și peste puțin a murit în dureri oribile. 
Cineva a pus strihnină în sticla cu bi
carbonat de natriu. Ultimele ei cuvinte 
au fost: «E o moarte grozavă, a muri 
astfel». Averea ei colosală o va moșteni 
universitatea întemeiată de fostul ei 
bărbat. Pănă a trăit, văduva Stanford 
a făcut donațiuni de peste 30 milioane 
dolari (150 mii. cor.)

Apelul preotului revoluționar Gapon. 
Gapon a adresat un nou apel cătră 
muncitorii ruși: «Dedicați-vă organiza- 
țiunei muncitorilor! Creeați în orașe și 
la sate fonduri, cari vor servi pentru 
înarmarea poporului. Deprinde- 
ți-vă în mânu are a armelor spre a 
nu lăsă regimului blăstămat timp să 
se ridice; ucideți monștrii, cari permit 
să fie împușcat poporul. Nu uitați revol
tele înarmate și grevele. Știți, că s’au 
luat toate dispozițiunile, ca să aveți la 
timp tot felul de arme în număr sufi
cient, precum șî d i n a m i t ă. Ridicați-vă 
ca un om pe întreg pământul rusesc 
la semnul, ce’l va da vouă comitetul 
răsbunării poporului, al apărării și 
al libertății poporului! Și spre acest 
scop distrugeți conductele de gaz 
și de apă, telefoanele, telegrafele, tram- 
waiele și trenurile, de mo la ți comisa
riatele, palatele și edificiile statului, eli
berați pe prisonieri, spargeți temnițele! 
Dar nu vă atingeți de ^persoanele pri
vate, de locuințele private! Planul re
voluției generale va fi prelucrat 
cât de curând prin comitetul nostru pe 
seama râsbunătorilor și apărătorilor 
voștri. Scopul imediat al acestei in- 
surecțiuni este: desființarea autocrației, 
eliberarea momentană a poporului în
treg și convocarea imediată a adunării 
constituante, la care vor luă parte re
prezentanții muncitorilor pe baza su
fragiului universal, direct, egal și secret. 
Muncitorilor, fraților din toată Rusia ! 
Soartea m’a împreunat pe mine, inima 
mea, sângele meu, sufletul meu. cu voi. 
M’au smuls — contra voinței mele — 
din locul acoperit de cadavre și îmbibat 
cu sânge, ca să mă cruțe pentru răsbu- 
narea voastră, ca astfel să lucrez zelos 
cu voi pentru chestiunea comună. Ora 
învingerii e aproape! Gapon».

Tinăr român, cu examen de maturi
tate, absolut de școalele comerciale, 
posede afară de limba română: limba 
maghiară și germână în scris și vor
bire, caută condițiune la vr’un institut 
comercial, sau în vre-o cancelarie, pe 
lângă pretenziuni modeste. Adresa la 
administrația «Drapelul».

Pentru dame. Este cunoscut că dintre mijloa
cele cosmetice ale farmacistului Kelemen Foldes 
Crema Margareta nu numai curăță și netezește 
tenul, ci-i ofere șî un aspect alb, fraged și tinăr. 
Compusă din materii întăritoare și calmante, 
prestează bune servicii șî ca mijloc higienic. 
Damele noastre o preferă, fiind total inofenzivă 
și liberă de grăsime. Efectul cremei Margareta 
e potențat prin săpunul Margareta. Damele, cari

Cursul pieței Liagej.
a. x f a.
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Grâu prima calitate 90 18 40
» de mijloc 85 18

Săcară prima calitate . 80 14 60
• de mijloc . 75 13 80

Orz prima calitate . 80 14 60
» de mijloc.............................. 75 14

Ovăs prima calitate 45 14 40
» de mijloc .... 40 13 20

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. » — — 96
Unsoare de porc .... — 1 52
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți.............................. —■■ 22 —
Zăhar ...................................... — 96 —
Vin............................................. — 80 _
Spirt I........................................... — 15 —
«II....................................  . — 14 —
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ea societate pe aeții în Limoj,

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
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------------------- ----- 1,500.000 Coi. ------------------------
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în 5 parțele mai mici, este

Lugojul-român, strada 
Ion Drăgoescu) întreagă,
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pentru 
dame!

Cel mai 
bun 

cosmetic!
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Depozit principal in Lugoj: I. Huczik & Comp, drog., Ferd. Rieger, Lud. Vdrtes.

Aceasta 
pomailă de 
obraz renumită 
ilelătură pistrui, alu
nele (pete de ficat), sgră- 
bunțe, mâucărimi și alte necu
rățenii de piele, ba șl crețe, bubulițe, 
face fața albă, delicată, tină și fragedă 
Prețul: Flacon mare 2 cor., mic 1 cor., Pudră" 
Margareta (în 8 colori) 1 cor. 20 bani, Săpun- 
Margareta 70 bani, Pastă de dinți Margareta 1 cor.. 
Apă p. obraz Margareta i cor. l’rio postă
cu rambursa sau după trimiterea înainte a sumei expedează

KELEMEN de FOLDES, farmacist, Arad.

Frumseta femeei
se poate câștigă, perfecționa și susținea prin 

mai excelentă și cea mai sigura, 
chemic curată, neconținând nici ar

gint viu (hidrargir) nici plumb, 
de tot inofenzivă, de căpătat 

iu ori-ce farmacie, dro- 
guerie și parfumerie

Efect minunat 
grabnic

— și sigur. -

Scutita prin lege.
Feriți-vă de 
imitațiuni.

t

patentat
V • 'MS'? Institutul de Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

Timișorii (fost 
ori împărțită

Asemenea sunt (ie vânzare 2% jugere de pământ 
lângă drumul Jabarului și l1j2 jugere de vie la drumul 
Hezerișului.

Cu deslușiri mai detailate servește proprietarul:

în Radebeul I. Drezda (Germania) 
Sanator de rangul prim.

Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea 
voastră în acest institut condus de medici 
ai metodului natural de cură (Dr. med.), 
negreșit că veți găsi în curând și sigur 
mult dorita-vă sănătate.

Cereți marele și bogat ilustratul pro
spect, care conține și multe dări de seamă 
despre cure făcute,

------gratuit și franco-------
deia Reprezentanta! general :

Scimiall Wiea VII 3.
Red. (15—1).

D® probat și aprobat

de autoritățile publice

în cantități mici și mari

la ferăria

.Anton iZabereh.rii
Xr. I» ,x-ll>

= Lugojul-român -
'l

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

„CONCORDIA"
institut de credit societate pe acții 

în Lugoj.

Prăvălia de funii și sfoară Z

£*. Grecu
■

care până acum se află în piața Isabella, casa Bestia, s’a 
mutat bi 1 Martie r. în strada Corvin, casa Palik-Ucsevny.
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