
B*dacția și Administrația :
Strada Timișorii Nr. 7.

-------,e,-------  

TELEFON 
interurban, local și comitatens 

Xr. 20.

Adresa telegrafică: 
„DRAPELUL* Lugoj. 

Manuscris» nu se inauaiasi.

Scrisori nefrancate se refuză.

ORGAN NATIONAL-POLITIC.

APARE:
MARȚI, JOI și SÂMBĂTĂ.

Prețul de abonament:
Pentru Monarch!» : ne 1 lună i co' 

pe 3 luni 3 cor. pe 6 luni 6 cor. pe 
anui întreg 12 cor.; pentru Rominia 
ți statele uniune! poștale.: 20 franci 
pe an. --- ------

INSERȚIUNILE
se acordează conform tarifului.

Un număr singuratic 10 bani.

Proprietar ^editor: Dr. Valeria Branisce. Pedactor responsabil: Dr. Coriieliu JuFClL.

Ou 1 Martie 1905 st. v. 
se deschide nou abonamont la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat in capul foii.

Lugoj, 26 Februarie (H Martie) 1905.

Se zice, că onorata administra
ție comitatensă are și alte afa
ceri, nu numai de a alege depu- 
tați guvernamentali pentru dietă, 
nu numai de a presionâ alegătorii 
și de a pedepsi pe aceia, cari au 
cutezat să afirme dreptul lor cetă
țenesc în altă direcție, decât cea 
dorită de șefii comitatului.

Se zice .... și cunoscând legile 
țerii precum și noianul de ordo
nanțe administrative, ești chiar se
dus a crede, că de fapt așa și este.

Va și fi poate așa în teorie, 
praxa însă ne arată altă stare de 
lucruri, ne arată că onorata admi
nistrație comitatenaă nu prea are 
răgazul de a vedea și de adevăra
tele interese și trebuințe ale popu- 
lațiunei.

Să ilustrăm aceste cu un caz 
de tot recent.

Am avut un an greu economic. 
A dat o secetă grozavă peste noi, 
de în multe părți ale țerii nici fir 
de iarbă n’a crescut. Crepase pă
mântul de arșița soarelui până la 
afunzimi de un metru și mai bine.

Lipsa de cereale și nutreț pen
tru vite ne-a amenințat și ne ame
nință încă populațiunea cu peire și 
economia de vite cu stingere. N'au 
nici oamenii ce mânca și n’au nici 
cu ce să-și hrănească vitele, azi- 
mâne n’or mai avea nici cu ce 
lucră pământul și nor mai avea 
nici ce sămănâ.

FOITA „DRAPELULUI11.

Ornamentica națională.
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— Album artistic reprezentând 284 bro
derii și țesături după originale țărănești, întoc
mit din încredințarea comitetului <Reumunei 
agricole române*  în Sibiiu, de Dim. Comșu.

*) Unii din compozitorii de piese muzicale 
românești, parte străini de naționalitatea noa
stră, parte crescuți sub influențe de tot străine, 
prelucră motive neaoș românești după gust 
străin. Și ce vedem ? ! Aceste compoziții sau 
nu prind la poporul nostru, sau le transformă 
poporul după gustul seu, încât diferă în gura 
poporului în mod esențial de compoziția arti
stului.

Dare de seamă —

De Poganello.

Foiță originală a -.Drapelului*.

V.

Am revindicat originalitatea mo
tivelor artei textile românești ca pro
dus al intuițiunei naturii cu ochi spe
cific românești. Aceasta nu va să zică 
însă, că toate motivele artei textile 

Aromânești, ca peste tot motivele artei 
noastre populare, sunt originale româ
nești. Nu. Caracterul specific al artei 
românești este — în mod firesc — de
terminat prin gustul propriu al 
poporului românesc, care gust deși 
derivă în ultima analiză din feliul par
ticular al concepției artistice naționale, 
totuși se poate — ba chiar trebue să

Criza economică amenință în 
mod înfiorător pe toate terenele.

Nimic mai firesc, decât ca gu
vernele țerii să facă ce fac toate 
guvernele in țeri civilizate, adecă 
să inter medieze poporului 
cereale și nutreț pentru vite 
cu condițiuui avantagioase. ca po
porul să poată trece tară cata
strofe peste criza economică.

Și guvernul dela Budapesta a 
luat măsuri in direcția aceasta și 
a comunicat comiților supremi spre 
publicare, că ministrul de agricul
tură a dispus să se pună la dispo
ziția poporului, pe spesele sta
tului, fău eftin (maja metrică cu 
7 cor.), porumb (m. m cu 12 cor.), 
cartofi (m. m. cu 5 cor. 501 să
mânță de trifoiu roșu (m. m. cu 
160 cor.) și de lucerna m. m. cu 
100 cor.), având guvernul să trans
porte pe spesele statului toate 
aceste până la stațiunea c. f. mai 
apropiată.

Bine înțeles aceste favoruri le 
obține populațiunea dacă plătește 
înainte comanda, ori dacă ofere 
garanții că liberează neamânat 
transportul făcut cu rambursa. Altă 
condiție este, ca comandele să se 
facă după putință pentru vagoane 
întregi, ca transportul să fie mai 
ușorat.

Toate aceste condiții reclamă, 
ca aceste avantagii oferite de gu
vern populațiunei să se aducă 
de cu vreme la cunoștința 
populațiunei interesate, ca 
aceasta să-și poată da seamă în 
mod corect de trebuințele sale, să 
se poată alia pentru a tace coman
dele cu vagoane de transport și... 
să vadă de bani, cari nu cresc pe 
garduri și cari tocmai în zile de 
criză economică sunt de tot rari și 
scumpi 
se extindă — șî asupra motivelor 
străine, pe cari le-a asimilat popo
rul și le-a naționalizat — așa zicând — 
prin retorta specifică a gustului na
țional.

De aceea nu motivul, ci gustul de
termină in primul loc arta națională, 
căci nu motivul ci gustul dă artei ca
racter specific național. Același motiv 
poate fi bunul comun al tuturor po
poarelor — fără de a-1 fi împrumutat 
unul dela altul — și tocmai diferențele 
concepției artistice la același motiv 
constitue notele distinctive ale singu
raticelor arte naționale. Și cu cât vor 
fi aceste note mai numeroase, cu atât 
mai distinct și mai original este caracterul 
artei și totodată cu atât mai proprie 
și particulară este acea artă a popo
rului.

Și e numai firesc să fie așâ. Sco
pul artei este să realizeze frumosul. 
Măsura frumosului este însă dată prin 
gust, ca rezultanta unei îndelungate 
desvoltări între condiții date.

Esteticianii și-au bătut mult capul 
să definească ce este frumosul, dar 
n’au scos-o la capăt. Avem o serie 
lungă de definițiuni, care de care mai 
spirituală și mai profundă, dar chiar 
mulțimea aceasta nemărginită de defi
nițiuni dovedește, că nici una nu ne 
dă soluțiunea definitivă. Explicarea

Pentru a ajunge deci în pozițiunea 
de a beueficiâ de avantagiile oferite 
de guvern, se recere mai înainte de 
toate timp, căci populațiunea ru
rală nu poate face nici comande 
pe>te noapte și nu poate scutură 
nici bani din mânecă.

Și ce vedem?!
Terminul extrem al acordării 

a<.-vantagii a fost 28 Februa
rie st n. în care zi trebuiau să fie 
tă< ute deja toate comandele la co
rnițele suprem.

Dar «.omitele suprem a subscris 
ordonanța urgentă în privința ace
stor favoruri deabeâ în 22 Febr. și 
ordonanța îndreptată cătră proto- 
pretori și reprezentanțe comunale 
a apărut în Nr.-ul din 23 Febr al 
foii oficioase comitatense. așa încât 
când ar fi putut ajunge la cu
noștința poporului a trecut dejâ 
terminul.

Adevărat că trăim — precum 
se spune — în epoca electricității, 
dar până la acel grad de perfecție 
încă n'am ajuns în comitatul Ca- 
raș-Severin, ca în decurs de 4 zile 
să și meargă ordonanța dela corni
țele suprem la comune și să și 
sosească la cornițele suprem co
mandele pentru cerealele și nutre
țurile, oferite cu prețuri avanta- 
gioase.

Rugăm pe d l vice-comite să ne 
spună, că în câte comune s’a putut 
publica încă la vreme ordonanța 
rezervată a comitelui suprem și că 
din câte comune au sosit comande 
la timpul indicat în ordonanță?! 
Căci după termin — avem date 
pozitive — a refuzat notarul să 
primească comande.

Ei bine, nu știm ce se va fi pe
trecut în alte comitate, vedem însă 
că în comitatul Caraș*  Se
ver in. comitat alcătuit aproape 
acestui fapt e de tot simplă. Frumosul 
— ori cât de abstract l-am luă — este 
condiționat prin gust, ear gustul difere 
după timpuri, popoare și oameni.

Creatorul esteticei experimentale, 
T. Fechner nici n’a mai încercat să 
definească frumosul, ci gustul, zi
când că frumos este ceea-ce place pe 
baza unui gust corect, și apoi a 
pus toată erudițiunea sa în mișcare, ca 
să definească care este gustul co
rect, dovedind că acesta este deter
minat prin idealul popoarelor despre 
progres sănătos și perfecțiune 
naturală.

Măsura acestui ideal sunt legile 
eterne ale naturei și cu cât deviază 
idealul singuraticelor popoare dela 
aceste legi eterne, cu atât mai puțin 
corect este gustul și prin urmare cu 
atât mai puțin oferă condițiile necesare 
pentru realizarea frumosului în viață 
și în artă.

Idealul Inzilor este d. e. ticna, li
niștea, nelucrarea, nesimțirea și odihna 
eternă.*)  în idealul acesta culminează 
întreaga religie buddhistă. Mult cantata 
«Nirwana» nu e decât absolutul ace
stui ideal. Arta sculpturală indă ne

*) Numai acest nenorocit ideal național ne 
poate da explicarea, cum de stăpânesc și ex
ploatează în liniște vre-o câteva zeci de mii 
Englezi mai bine d e 2 su t e milioane 
I n z i (Hindu). I 

numai din populațiune rurală, nu 
a ajuns populația să aibă 
parte de beneficiile acor
date de guvern populațiunei 
tot în sarcina populațiunei!

Se vede că administrația comi- 
tatensă are mai mare zor să pri
gonească pe cei-ce au votat contra 
candidaților oficiali de deputat, de
cât să facă cu putință poporului a 
deveni părtaș de beneficiile ce i-s’au 
oferit de guvern pentru alinarea 
mizeriei provocate de seceta de 
astă vară.

Ori s’a lansat anume așa târ
ziu ordonanța, ca de o parte să se 
poată zice că s’a făcut ceva pentru 
popor, ear de altă parte ca popo
rul, care din întâmplare e româ
nesc, să nu aibă parte de be
neficii ?!

Reclamăm lămuriri urgente !

-------- - .a X "v. ----------

Procesele noastre de presă. In 
procesele noastre anunțate în nr-ul 144 
a. tr. al «Drapelului», judele de in
strucție din Timișoara a inmanuat 
alaltăeri acuzaților scriptul de acuză 
al procurorului regesc din Timișoara 
observând, că în decurs de 8 zile pot 
să facă excepții în contra scriptului de 
acuză. Acuzați sunt: dl diacon Mihail 
G a ș p a r ca autor pentru articolul se
cundar «Ne trebuesc fapte» din nr.-ul 
97 și pentru articolul secundar «Care 
e ținta ?» din nr-ul 99 a. tr.; dl Dr. 
Stefan Petroviciu ca autor pentru 
articolul de fond din nr-ul 99 a. tr., 
ear dl Dr. Corneliu Jurca ca redactor 
responzabil pentru articolii de fond 
«De mortuis....» din nr-ii 96 și 97 a. 
tr. Delictul ar fi: agitațiunea «na
ționalității române din Un
garia» în contra Maghiarilor. 
Precum suntem informați, acuzații nu 
se vor folosi de dreptul de-a face ex
cepții în contra scriptului de acuză și 
așa în curând se va ținea șî pertrac
tarea finală!
prezintă zeii lor — oameni la perfecție 
-- cu foaie (abdomen) enorm și picioare 
mici, strâmbe și diforme, simbolizând 
foalele enorm ticna, liniștea și odihna 
perfectă, iar picioarele milogite abso
luta bunăstare, care nu mai reclamă 
uzul picioarelor.

Evident că acest gust, care nu de
rivă din idealul progresului sănătos și 
nici din dorul de perfecționare naturală, 
nu poate fi gust corect și cu toate 
aceste tocmai acest gust necorect de
termină frumosul la acele popoare. Ele 
văd doar în zeii lor — ca toate popoa
rele — perfecția frumseții omenești, 
spre care trebue să tindă omul.

Am adus acest exemplu nu pentru 
a luă poziție în chestiunea mult discu
tată a frumosului în artă, ci pentru de 
a arătă ce rol decizător revine gustului 
în viața artistică a popoarelor.

Gustul particular al poporului de
termină caracterul original al artelor 
naționale*).  Exemple ne oferă chiar po
porul nostru cu îmbelșugare.
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Situația. Eri s’a terminat primirea 
în audiență'a celor 16 politiciani ma
ghiari, propuși de Tisza. Ca rezultat 
al acestei anchete regale se comunică, 
ca deși majoritatea celor ascultați de 
Maj. Sa s’a declarat pentru un cabinet 
din sinul coalițiunei, totuși deocam
dată va însărcina Maj. Sa pe fostul 
ministru Ignatie Darânyi cu for
marea unui cabinet de tranziție, 
chemat a rezolvă deoparte chestiile 
ardente de stat ( — bugetul, contingen
tul militar), ear de altă parte a netezi 
calea unui cabinet definitiv din sinul 
coaliției. Altă versiune spune, că Maj. 
Sa va deschide o nouă anchetă, 
compusă mai ales din bărbați price
pători în ale armatei, ca să se pro
nunțe asupra postulatelor militare ale 
coalițiunei opoziționale.

Dieta din Budapesta. La 8 Martie 
n. s’a deschis iarăși dieta și eră vor
ba, că deputatul kossuthist H o 116 va 
pronunța un discurs contra guvernu
lui Tisza, dar coaliția opozițională a 
aflat de oportun să lase deocamdată 
pe Tisza în pace. în ședință s’a cetit 
lista deputaților verificați precum și a 
celor, ale căror mandate sunt prote
state sau excepționate.

în ședința dela 9 Martie s’au ales 
mai multe comisiuni și un notar. Ales 
a fost kossuthistul Lad. Okolicsănyi 
cu 183 voturi față de eliberatul» S z 61 s 
Pal, care a întrunit numai 121 voturi. 
După aceea dieta a fost ajurnată pănă 
la formarea noului ministeriu.

Mesagiul român de Tron. în mesa- 
giul de Tron, prin care au fost deschise 
Mercuri corpurile legiuitoare române, 
Regele, după-ce salută cordial repre
zentanța națiunei, relevează, că poli
tica înțeleaptă urmată de România 
a câștigat încrederea tuturor pu
terilor, și accentuează, că nizuințele 
puterilor au reușit săsusținăpacea, 
cu toate greutățile ivite în pro
vinciile imperiului otoman, 
unde România are interese deosebite, 
pentrucă acolo trăește opopulațiune 
numeroasă de aceiași rasă și 
de aceiași limbă, care populațiune 
se poartă cu fidelitate și devo
tament față de Sultanul. Mesa
giul anunță apoi, că vor fi prezentate 
camerei spre deliberare mai multe 
proecte de legi, precum: legea vă
milor, convențiunea comer
cială cu Germania, etc. etc., precum 
șî un proect de lege, prin care se 
creează la curtea de cassație un for 
pentru examinarea eventuale
lor abuzuri administrative. 
Mesagiul amintește în fine, că per
fecționarea armatei va pretinde 
spese potențate și că o parte din ex
cedentul bugetar al anului trecut va fi 
folosit pentru perfecționarea armatei.

Ori cât de conservator din fire este 
poporul nostru, tot nu s’a putut închide 
cu mur chinez de lumea în care trăește, 
ca să nu vadă și să nu audă nimic din 
cele ce’l înconjoară și împrejmuesc.

Vedem doar — aici în Bănat e la 
ordinea zilei — că țărancele noastre 
împrumută motive — grație influențe
lor stricăcioase ale semițărancelor — 
din revistele de modă străine. Dar 
atâta direg și «chitesc» la aceste motive, 
pănă le desbracă de caracterul lor străin 
și le imprimă caracterul specific ro
mânesc.

Cu motivele străine în arta noastră 
populară se petrece acelaș fenomen, 
ca și în limbă cu cuvintele împrumu
tate dela popoare străine. Legile fo
neticei românești sunt date exclusiv prin 
caracterul roman al limbei. Și 
toate cuvintele străine, încetățenite în 
limba română, trebue în mod necesar 
să treacă prin retorta acestor legi fo
netice specific românești*).  în treacăt 
fie zis, aceasta este cea mai puternică 
probă, că limba română a fost formată 
gata când s’au întâlnit Românii cu 
Slavii, căci altfel nu este cu putință a 
explică cum a putut asimilâ Românul 
o sumedenie așa enormă de- elemente 
slave, romanizându-le desăvâr- 
ș i t prin retorta legilor fonetice româ-

*) Marele romanist Diez a stabilit în 
mod definitiv caracterul pur romanic al 
foneticei românești.

în Cameră se află 166 deputați 
guvernamentali (conservatori) și 17 
opoziționali. In Senat sunt 105 guver
namentali, 15 opoziționali.

{Revoluția în {Rusia.
— Studiu original —

De Dr. T. V
PARIS, Martie 1905.

II.

Asasinarea lui Plehve poate fi con
siderată ca punctul de mânecare a 
acestei revoluții. Acest bărbat eră in
cantația sistemului birocrat, care ocu
pase locul autocrației înainte de 40 ani. 
Moartea lui era decisă cu un an mai 
înainte prin societatea revoluționară 
(Boyevaya Organisatia), care dispunea 
de sume considerabile spre scopuri 
revoluționare, sume adunate din con
tribuțiile nobilimii și a comercianților 
avuți. Evenimentul a fost prevăzut prin 
toate păturile culte ale țerii, cari aștep 
tau numai evenimentul spre a putea 
contribui fiecare după puterile sale la 
eficacitatea mișcării. Aceasta e expli
carea agitațiunii puternice revoluționare, 
care în Rusia nu a surprins pe nimeni 
decât numai pe Țarul

Principiul regimului, care dominează 
în Rusia dela ștergerea iobăgiei, e foarte 
clar. Ni-1 ilustrează frumos, afară de 
cele expuse în introducere, cazul urmă
tor. Un bărbat de poziție înaltă și 
intim Țarului, fiind odată conzultat 
prin acesta asupra simplificării numă
rului exorbitant al ukazelor, vaspo- 
riașenielor, zakonelor și a altor de
crete arbitrare, cari ocupă locul legilor 
în Rusia, a riscat următorul răspuns: 
«Toate aceste legi sunt superflue, bine
voiți Majestate a le suprimă pe toate 
și a le înlocui cu un singur paragraf, 
care ar avea același efect». Ce paragraf? 
întrebă Țarul. Iacă’l: „Munca e 
oprită". Țarul a suris fără de a înțe
lege și fără de a da ocazie a explică 
această aforismă, care conține tot ade
vărul asupra situației creeate vieții in
telectuale, morale și economice în Rusia, 
căci recomandă adoptarea politicei Sul
tanului și i-ar fi arătat impotența de a 
luptă contra curentului adoptat prin el 
însuși prin favorizarea factorilor liber
tății individuale.

I-ar fi demonstrat, că el însuși 
Țarul e acela, căruia munca i-e oprită.

Dela Alexandru II încoace auto
crația e numai o ficție, căci Țarul e 
încunjurat de murul chinez al rudelor 
și amploiaților, care îl separă de po
por și de lumea întreagă, astfel că nu 
poate aveă nici o informație asupra 
stării adevărate a lucrurilor, care ar 
nești și fără ca fonetica slavă 
să exercieze nici cea mâine în - 
semnată influență asupra limbei 
românești. Momentului acestuia nu i-s’a 
atribuit pănă acum importanța cuvenită 
în istoria limbei noastre, deși, așă cred, 
acesta singur este în stare a resturnâ 
un turn de ipoteze și născociri despre 
influențele sub cari s’a format limba 
românească. ;

Și perfect așă stăm șî în privința 
artelor populare. Motive străine nu s’au 
putut încetățeni la poporul nostru pănă 
ce nu s’au supus de voie și nevoie le
gilor firești ale gustului specific ro
mânesc.

Și pănă ce nu se petrece pe deplin 
acest proces, pănă atunci nu se dă 
mulțămit senzul artistic al poporului 
nostru și nu recunoaște de al seu mo
tivul luat împrumut.

Vedem exemplu clasic la lăutarii 
noștri, cari sunt pretinși descendenți 
ai falnicilor Faraoni de odinioară. Ei 
cultivă șî muzica națională română și 
cea maghiară. Cei din regiunile româ
nești sunt «Țigani (= lăutari) români» 
și cei din regiunile maghiare: «Țigani 
maghiari». Și fiind dată deosebirea de 
caracter a muzicei românești și ma
ghiare, cântă Țiganii «români» șî pie
sele maghiare pe românește, iar 
cei «maghiari» șl cele românești pe 
maghiarie. Plângerea aceasta o au
zim pe la noi în toate zilele. Aici la 

putea fi prejudițioasă intereselor per
sonale a sfetnicilor sei fără scrupul.

De altă parte Țarul e legat prin 
un număr imens de principii tradițio
nale transmise prin predecesorii sei și 
din cari birocrația și-a făurit o armă 
spre a face imposibilă orice inițiativă 
din partea Țarului. Nici un ukaz, nici 
un prikaz nu poate fi decis decât la 
raportul unui ministru, ukazele trebue 
să fie ratificate prin Senat, iar legile 
trebue aduse prin Consiliul Imperial 
și promulgate prin Senat. Pentru orice 
cauză importantă se numesc comisii 
speciale, în cari au loc numai biro- 
crați, cari elaborează proecte pe cari 
Țarul le primește și din cari experții 
sunt exchiși. Astfel n’are să ne prindă 
mirarea, că întreaga legislație modernă 
rusă nu conține măcar un singur § cu 
privire la situația poporului și la pre
rogativele divine ale Țarului. Acest 
despotism birocrat a știut cu o măe- 
strie rară a delătură din cale nu nu
mai poporul, ci șî pe Țarul însuși. 
Aici zace partea mai instructivă a si
tuației actuale în Rusia și pe care îmi 
voiu da silința a o schiță în cele urmă
toare.

Birocratismul a ajuns atât de de
parte în cei din urmă ani, că nu există 
nici o decisie importantă, care s’ar 
puteâ atribui inițiativei Țarului.

Dela Recita-montană.
— Adunarea generală a Reuniunei rom. de

cânt și muzică —
— Raport special —

I.
Reuniunea noastră de cânt și mu

zică și-a ținut Duminecă, în 5 Martie 
st. n. adunarea generală.

Presidiată de veteranul și neobo
situl președinte, dl Alexandru Cre- 
nian, această adunare a fost pentru 
membrii reuniunei o zi de rară bucurie.

Bucuria noastră, cari conducem 
destinele reuniunei, s’a mărit mai ales 
prin însuflețirea ce o vedeam reoglin- 
dându-se pe fețele turora, ceeace a fă
cut ca adunarea din ăst an să ne în
tărească nădejdea, că corul nostru va 
izbuti să prindă odată în inimele Reci- 
țenilor acele rădăcini de viață, la a 
căror trăinicie lucrăm și obosim de 
atâția ani de zile.

După cuvântul de deschidere și 
constatarea membrilor prezenți, secre
tarul Iosif V e 1 c e a n a cetit: I. Raport 
general, despre activitatea comitetului 
și peste tot a Reuniunei în anul expi
rat 1904.

«Iată că după un an — se zice în 
acest raport — iar venim înaintea on. 
adunări, spre a-i relaționâ despre ac- 
Lugoj d. e. și-au creeat lăutarii — probă 
că sunt artiști mediocri — un compro
mis între caracterul român și cel ma
ghiar, încât cântă aproape la fel șî 
piesele maghiare șî cele românești, și 
de multe ori — dacă nu cunoști piesa
— stai la îndoială de cântă românește 
sau ungurește. Bine înțeles, că această 
artă a Țiganului nu mulțămește nici pe 
Maghiarul cu simț nefalzificat, dar nici 
pe Român. Acesta se plânge că lăuta
rul îi maghiarizează cântecele, pe când 
Maghiarul, din contră, se plânge despre 
același lăutar, că romanizează cântecele 
ungurești.

Adevăratul lăutar național însă 
așâ de perfect imprimă caracterul spe
cific național motivului, ori chiar me
lodiei întregi, luate din vecini, încât po
porul nu mai resimte originea străină 
a piesei, desbrăcate de caracterul ei 
străin. Nu mai departe, astăvară am 
auzit în România cântându-se cu pre
dilecție versurile lui Eminescu: «Vezi 
rândunelele se duc» pe melodia cuno
scutului cântec unguresc: «Minek a 
szoke en nekem», dar așă de romani
zat, încât frații din regat și-au bătut 
joc de mine, când le-am spus, că me
lodia e ungurească. Mi-s’a răspuns cu 
fraza cunoscută: «De ce să fi luat noi 
dela Maghiari și nu Maghiarii dela 
noi?!». Ce să mai zic?! Coloniștii dela 
Szapâryfalva cântă «Logojana» dlui 
Vidu pe... ungurie. Remarcând aceasta 
un prietin al meu a zis: «Las’ că ve- 

tivitatea comitetului și a corului nostru.
Fără îndoială, că Reuniunea noastră 

de cântări șî în anul acesta expirat a 
fost, între împrejurările date, destul 
de activă, totuși cu durere trebue să 
amintim faptul petrecut, că o parte din 
cântăreții cei mai buni au perdut mult 
din însuflețirea de odinioară, așă că 
mai ales în timpul din urmă ne cuprin
sese chiar o grijă despre soartea Reu
niunei noastre, care tocmai acum ar 
trebuî să fie la culmea înflorirei. Nu am 
disperat și nu disperăm, căci avem nă
dejdea să vedem iarăși înflorind scump?, 
noastră Reuniune, care tocmai în acest 
an se pregătește a-și serba cea mai 
aleasă și cea mai frumoasă zi de săr
bătoare : ziuasfințireiflainure.

Noi așâ credem, că în fața ace>u-i 
zile mărețe și de bucurie pentru noi 
și pentru Reuniunea noastră, toate su
fletele trebue să se încălzească și voia 
de odinioară, dragostea receruta, trebue 
să învie în inima fiecăruia dintre noi.

Oare s’ar află vre-un cântăreț, care 
să nu dorească din inimă o asemenea 
zi de bucurie? Oare ar fi cineva din
tre noi și dintre cântăreți, care știind, 
că Reuniunea se pregătește pentru 
marea ei sărbătoare, la această pregă
tire să nu’și dee tot concursul seu ? Și 
în fine, s’ar află vre-un Român recițau 
de bine, care luând știre despre măreața 
sărbătoare a Reuniunei, să nu grăbească 
a-și lua partea sa de îndatorire și de 
bucurie ?!

Iată on. adunare, motivele noastre, 
cari ne fac a crede că sărbătoarea și 
dorul Reuniunei trebue să se îndepli
nească în toată splendoarea! De 33 de 
ani avem această Reuniune în comuna 
Recița montană, și de atunci, dela în
ființarea ei, multe și multe greutăți și 
necazuri au oprit-o adesea în cursul ei 
de desvoltare. Pănă aci, corul nostru 
erâ mai mult în stagnare decât inacti
vitate și numai dela ultima reactivare, 
întâmplată în anul 1899 încoaci, se poate 
zice că am avut cor. D-voastră, deci, 
tineretul de acum, v’ați dat voia și 
truda toată și ați ridicat Reuniunea la 
așâ o treaptă, că ne-am putut făli cu 
ea. De 6 ani numai, de când lucrăm 
la olaltă, am produs prestațiuni admi
rabile și am fost felicitați din toate 
părțile.

Și acum, când așă de bine dădu
sem înainte, acum, când așâ de fru
mos ne-am fost rânduit coruj nostru, 
acum, când cu ajutorul iui Dumnezeu 
ne-am procurat și ne avem propria 
noastră flamură — steagul dorit 
acum să dăm dos de această reuniune, 
pe care noi am reactivat-o și noi am 
ridicat-o ?!

Nu, nu se poate una cai asta; ar 
fi prea rușinoasă o așâ faptă!

De aceea, dar apelăm la bunul 
simț și la inima D-Voastră, dlor cântă
reți, cari sunteți sufletul corului, și 
nî-va vremea când vor cântâ-o pe ro
mânie ......

Am făcut aceste excurzii pentru a 
arătă ce rol important revine gustului 
specific național chiar șî față de mo
tive evident străine.

De aceea am subliniat în unul din 
articolii premergători gustul arti
stic particular românesc, care 
transpiră de pe toate cartoanele - Al
bumului artistic» al d-lui Comșa și 
de aceea e atât de important studiul 
acestui album, căci prin aprofundarea 
în minunatele modele ale Albumului 
reînvie și în pătura noastră cultă 
gustul național românesc, care 
pănă acum erâ cam oprimat sub in
fluențele străine, cărora este expusă 
zi de zi pătura cultă, despărțită de 
obârșia sa din popor.

N’avem să decopiăm servil mode
lele din Album, căci poate nici n’avem 
ce face cu ele între împrejurările noa
stre de traiu schimbate, dar avem să 
ne inspirăm de gustul artistic al ace
stor creațiuni minunate și să afirmăm 
acest gust neaoș românesc i.. 
toate operele de artă ale casei și bi- 
sericei noastre.

Numai atunci își va împlini acest 
Album adevărata sa menițiune edu
că toare.
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Vă rugăm a prinde cu toată voia și 
cu toată dragostea de ruda flamurei, 
la care V’ați grupat.

Și cu nădejdea, că adunarea de 
astăzi va fi îmbucurătoare și mângăi- 
toare pentru toți câți ne-am adunat și 
că prin hotărîrile frumoase și înălță
toare, ce se vor luă astăzi, ni-se vor 
șterge tuturor toate urmele de năcaz, 
Vă strigăm tuturora: Sus să avem 
inimile!»

Și acum trecând la desfășurarea 
activității reuniunei, notăm, că presi- 
diul a rezolvat toate hotărîrile comite
tului, a augmentat arhiva și garde
roba reuniunei și a. nizuit să țină 
reuniunea noastră în continuă legă
tură de cunoștință și să fie preveni
toare cu alte reuniuni surori și cu toți 
aceia, cari s’au adresat în vre-o cauză 
corului nostru.

Relevăm la acest loc, că reuniunea 
noastră, pe lângă scrisul de condo- 
lență, a mai contribuit cu suma de 30 
cor. la ridicarea unui bust mult regre
tatului compozitor Gavril Mu si ce seu 
care a fost șl membru onorar. Dl Al. 
Aur eseu, profesor și delegat, direc
torul Conservatorului de muzică, a ră
spuns și mulțămit în numele Asocia- 
țiunei generale a artiștilor din Iași 
pentru ofranda trimisă, donând coru
lui și unele compoziții de-ale regreta
tului.

Ou vie plăcere mai amintim, că 
prezidiul a ținut să mulțumească dlui 
Teodor Taussig cavaler, — presi
dents Societății de căi ferate austro- 
ungare de stat, pentru marinimoasa 
donație de 100 cor. făcută reuniunei 
noastre. Tot așă șî comitetul și-a îm
plinit cu dragoste chemarea sa. în 
cele 8 ședințe, ce a ținut, a desărcinat 
toate afacerile ce s’au ivit; a luat dis- 
pozițiuni în privința ținerii concertelor 
și reprezentațiunilor teatrale ce s’au 
aranjat, a revidal cu tot prilegiul so
cotelile concertelor date și a coman
dat, în urina hotărîrei ad. gen. din 
anul trecut, flamura reuniunei dela 
firma Alexandru Subotha din Timi
șoara, in preț de 800 cor.; iar când a 
primit-o, a constatat cu bucurie, că 
flamura s’a lucrat așa de frumos, în 
cât face onoare firmei amintite; ceeace 
ne-a îndemnat a-i exprimă mulțămitâ 
dlui Subotha din partea reuniunei. 
Comitetul s’a mai ocupat șl cu a f a- 
cerea mergerei corului nostru 
la Timișoara, spre a da acolo un 
concert cu prilegiul ad. gen. a Asocia- 
țiunei. Durere, bucuria ce ne-a fost 
cauzat-o prețuitele șire ale dlui U n- 
gureanu, presidentul Despărțămân
tului, n’a fost deplină, căci ulterior pe 
când reuniunea noastră eră gata de 
plecare, ne-a sosit alt scris, în care 
ni-se comunică, că comitetul local de 
arangiare «a hotărît a arangeă festi
vitățile în cadrul cel mai îngust cu 
posibile puține spese și din cauza să
răciei generale se poate întâmplă, ca 
adunarea să fie slab cercetată , deci 
se renunță la cooperarea corului no
stru.

în fine comitetul s’a alăturat cu 
toată căldura invitațiunei ce s’a trimis 
S ocietății f on d. de teatru ro
mân, de a-și ținea proxima adunare 

4 la Recița, hotărînd ca tot cu prileg: il 
adunării să serbeze șî sfințirea flamu
rei. Adunarea aceasta se va ținea însă 
la Sibiiu, fiind invitată acolo din par
tea Asociațiunei, care arangează din 
prilegiul inaugurării muzeului mai 
multe festivități naționale. în fine mai 
amintim, că pe ziua sfințirei flamurei 
s’a decis șî scrierea «Istoriei» coru
lui nostru, spre care scop comitetul 
s’a adresat dlui Dionisie Stoica, 
stud. în filozofie și redactor la «Pop. 
Rom.» Dl Stoica ne-a făcut cinstea a 
primî scrierea istoricului, ceeace ne 
face nu numai o rară bucurie, ci șî 
un serviciu neperitor Reuniunei.

Răsboiul ruso-iaponez.
Retragerea lui Kuropatkin.
Kuropatkin a perdut lupta șî la 

Mukden și a început retragerea spre 
Tieling. Toate trupele ajutătoare rusești 
sunt trimise dela Mukden spre nord. 
Kuropatkin însuși și-a transpus cartie
rul general la Tieling. în calea lor

Rușii devastează regiunile și aprind 
toate satele.

Bătrânul general rus Dr agomirow 
e de părere, că răsboiul actual e o par- 
tie perdută pentru Rusia. Rusia cel 
mult în retragere mai poate opune re
zistență, dar nu mai poate repurta nici 
o victorie.

Lupta dela Mukden.
Marți în 7 Martie a avut loc la 

Mukden luptă turbată de dimineața 
pănă seara. Spre seară Iaponezii au 
c u p r i n s o pozițiune bună la Madziapu 
și pătrund mai departe spre nord.

Perderile Rușilor în această luptă 
sunt mult mai mari decât la Liaojang, 
ale Iaponezilor șî mai mari. L’n regi
ment rusesc a perdut 20 ofițeri și 600 
soldați.

Luptă de cavalerie.
Duminecă s’a ciocnit la Iankate o 

diviziune de cavalerie iaponeză cu peste 
1000 Cazaci. Rușii au luat-o la 
fugă și au lăsat pe câmpul de bătaie 
mare număr de morți.
Kuropatkin bătut cu desăvârșire.

Dela Tokio se telegrafează, că 
armata rusă a fost total bătută 
la Mukden. Lupta a fost cea mai 
sângeroasă din întreg răsboiul.

Rușii se află în deplină retra
gere. Iaponezii îi urmăresc energic.

Perderile Iaponezilor sunt prețuite 
la 50000 oameni, iar perderile to
tale (ruse și iaponeze) întrec numărul 
de 1OOOOO.

Iaponezii taie calea ferată spre 
nord dela Mukden și astfel Rușii nu 
se mai pot retrage decât pe drumul 
de țară și pe mica cale ferată Fusun- 
Tjelin.

«Te iubesc» de Grieg și «Codrule», 
o compoziție fermecătoare a dlui căpi- 
tan-auditor Eugen Papp, un frate al 
cântăreței. Cu predarea cântecului «Co
drule», pe care l-a cântat în limba 
română — limba ei maternă —, a 
ajuns la culmea prestațiunei».

Adunarea gen. a «Victoriei» din Arad. 
Fondată acum 17 ani cu entuziasmul 
caracteristic sufletelor generoase, acea
stă bancă — numai mulțămită chibzu- 
inței fondatorilor sei și a actualilor 
sei reprezentanți — a putut să se 
afirme victorios. Adunarea generală 
a acestui institut a avut loc la 5 Mar
tie n. între obiectele adunării gene
rale de interes general au fost: 1. Ur
carea capitalului social prin o nouă 
emisiune de acții. 2. înființarea unei 
filiale. Cât despre primul punct — 
care in deosebi ne impoartă — țin a 
relevă, că augmentarea capitalului so
cial s’a impus acestui institut în mod 
necesar, și nu din veleități nejustifica
bile. Un factor economic ca «Victoria» 
eu forțe bănești mai intenzive va pu
tea în mod mai prosper să corespundă 
devizei Excelsior», căci dejâ sub con
dițiile date și-a accentuat succesul în 
mod așa de superb. Afară de conside
rații inai înalte financiare, cari garan
tează soliditatea institutului, prin fon
durile sale de rezervă și prin mobili
tatea plasării capitalului seu, direcțiu
nea acestui institut poartă cont șî de 
interesele acționarilor sei. Aceasta o 
ilustrează în chipul cel mai elocvent 
°0 dividendelor dela fondare pănă acum. 
(Intervalul de timp dela 1887,8—1891: 
6°0, dela 1892- 94: 7°0, dela 1895-1903: 
8* 0. De prezent pentru 1904: 9%). Nu 
tragem deci nici un moment la îndoială, 
că noua emisie de acții în curând va 
fi epuizată. La finea adunării generale 
au fost pronunțate în numele acționa
rilor elogioase discursuri de mulțămită 
la adresa dlor Dr. Oncu și Raicu. 
După adunare a urmat obicinuita masă 
comună. Oo.

Concert și petrecere poporală în Sasca- 
montană. Reuniunea de cetire și cântări 
din Sasca-mont. arangează Duminecă 
în 27 Faur (12 Martie n.) concert și 
petrecere poporală în Sasca-montană, 
cu următorul program: 1. Motto. 2. 
Humpel: «Iată ziua», cor bărb. 3. I. 
Vidu: «Bobocele și inele», cor bărb. 
4. G. Coșbuc: «Sub patrafir», deci, de 
dl Ilie Păulescu. 5. I. Mureșianu: 
«Lume, lume», cor bărb. 6. A. Popp: 
«O pățanie», deci, comică de dl lene 
Sporea. 7. T. Brătescu: «Romanță», 
cor bărbătesc. Venitul curat e destinat 
pentru scopuri filantropice.

Reprezentațiune teatrală în Recița-ment. 
Reuniunea română de lectură din Re- 
cița-montană arangează Duminecă la 
12 Martie 1905 st. n. în localitățile 
«Casinei române» din Recița-montană 
serată dansantă împreunată cu repre
zentațiune teatrală. Va fi reprezentată 
piesa: «Inimei nu ai ce-i face, 
comedie într’un act de N. A. Bogdan. 
Urmează apoi dans. Venitul curat e 
destinat fondului bibliotecii.

Bancă românească îi Macedonia. La 
inițiativa dlui Tache Ionescu, min. 
de finanțe al României, se va înființa 
la Salonic o bancă românească sub 
firma «Banca Macedoniei». întreg 
personalul băncii, afară de directorul 
general, va fi recrutat excluziv dintre 

I Românii macedoneni.
Fermzare de semințe pentru stat. Se

cretarul de stat în ministeriul de agri
cultură dl Geza de Makfalvay a vizitat 
câteva zile înainte, în societatea direc
torului regal de domenii dl loan Șier- 
ban, stabilimentul central al prăvăliei 
de semințe de Curte imp. și reg. Ed
mund Mauthner, Budapesta, Strada 
Rottenbiller Nr. 33, și a comandat o 
cantitate mai mare de semințe de tri- 
foiu roșu și lucerna pentru stat. Cu 
această ocaziune au vizitat domnii cu 
interes stabilimentul întreg, unde acum 
în decursul sezonului de primăvară un 
personal constătător din 140 persoane 
săvârșește marea lucrare a expediției 
de semințe. *«•  “(»

Emigrarea la America. în Februarie 
au trecut prin Hamburg și Brema spre 
America 31.047 oameni (în Februarie 
a. tr. numai 15.646). Dela începutul 
anului au emigrat la America 55.579 
persoane (în Ianuarie și Februarie a. 
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Prevenim pe On. abonați, al 
căror abonament expiră cu 28 
Februarie st. v., să renoiască 
fără întârziere abonamentul, 
plătind înainte, căci la caz con
trar li-se sistează trimiterea foii.

Alegeri la Academia română. în se
siunea din Martie a. c. a Academiei 
române se vor face alegerile pentru 
cele 3 locuri de membri ordinari, de
venite vacante prin încetarea din 
viață a generalului Fălcoianu, a 
Dr.-ului Felix și a lui Nicolae Ionescu.

Logodnă. Dl Petru Simt ion din 
Arad s’a logodit cu dșoara Anuța 
Ineoan din Macea. Felicitări.

întâlnirea împăratului Wilhelm cu cliro- 
nomul nostru Francisc Ferdinand. împăra
tul Germaniei Wilhelm va conveni - 
probabil — pe timpul călătoriei sale 
pe Marea Mediterană, cu arhiducele 
Francisc Ferdinand, moștenitorul Tro
nului austro-ungar. întâlnirea va avea 
loc sau pe una din insulele Baleare 
sau în largul mării.

Asentările amânate. Ministrul apărării 
țerii a trimis municipiilor o curendă, 
prin care anunță, că asentările sunt 
amânate pe timp nedeterminat.

President de alegere... aspru pedepsit. 
Tribunalul din Maria-Teresiopol a pe
depsit pe fostul primar și president la 
alegerea de deputat din Jăszberâny! 
în 1901, Aladar Torok, pentru delict 
contra dreptului electoral al alegători
lor, la 1000 coroane pedeapsă în bani, 
3 ani perderea oficiului și 1200 cor. 
spese de proces. Procurorul și con
damnatul au apelat.

Cântăreață română de operă... admirată 
în străinătate. Reuniunea femeilor creștine 
din Troppau (capitala Sileziei austriace) 
a dat la 26 Februarie n. un concert, 
la care a debutat șî dșoara româncă 
Valeria Papp, cântăreață la operă, 
stârnind admirația publicului distins 
prezent. Iată ce scrie despre prestațiu- 
nile dșoarei Valeria Papp ziarul -Trop- 
pauer Zeitung»: «Dșoara V. Papp a 
cântat 3 cântece și a stârnit prin pre- 
stațiunile ei artistice mare plăcere între 
ascultători. Tinăra damă dispune de 
voce excelentă și de școală gran
dioasă. Aceste, precum șî apariția ei 
elegantă o cualifică excelent pentru 
concert. A cântat: «Loreley» de Liszt,

tr. numai 27.497). Două treimi dintre 
emigranți sunt austro-ungari, adecă 
37.052 persoane.

Furt de juvaere în Recița. în noaptea 
de Duminecă spre Luni făptuitori ne- 
cunoscuți spărgând zidul au intrat în 
prăvălia giuvaergiului Francisc Ritt
man n din Recița și au furat toate 
juvaerele de aur și de argint.

Concursul șahiștilor austro-ungari. La 
Viena a avut loc zilele trecute con
cursul șahiștilor austro-ungari. Pre
miul prim l-a câștigat vestitul jucător 
vienez de șah Schlechter (700 cor.), 
premiul al doilea l-a câștigat Heinrich 
Wolf din Jăgerndorf.

Preotul Gapon. Gapon a părăsit Ge
neva și s’a dus la Londra, iar mai 
târziu se va rentoarce în Rusia. Pre
otul Gapon a adresat o nouă procla- 
mațiune revoluționară, de astă dată 
țăranilor ruși. Iată un pasagiu: «Pe 
voi vă provoc, țăranilor, cetățeni ai 
orașelor mici ! Voi, jefuiți, fără drep
turi, oprimați, supuși foamei, mizeriei, 
cnutei, biciului, voi trebue să fiți ju
decătorii ! Sângele poporului a înroșit 
la 22 Ianuarie zăpada. Răsbunați 
acest sânge nevinovat! Să ne jertfim 
viața pentru această răsbunare. Tră- 
ească răscoala înarmată a poporului 
pentru cucerirea pământului și pentru 
câștigarea libertății! Distrugeți cu toa
te mijloacele guvernul autocrat și în- 
locuiți-1 cu un regim adevărat demo
cratic !»

Tragicomedie. Un caz înfiorător s’a 
întâmplat în noaptea de Marți spre 
Mercuri la Buda cu ocaziunea unui bal 
mascat. Eră la bal o «damă» frumoasă, 
care forma centrul petrecerei și eră 
dansată de foarte mulți cavaleri. Când 
veselia eră la culme, «dama» și-a luat 
masca de pe obraz și dansatorii obser
vară cu mirare, că frumoasa damă nu 
era femee, ci calfa de măsar loan An
tal. Trei dintre dansatori au fost cu
prinși de furie așa de mare, încât au 
junghiat cu cuțitul pe Antal, care muri 
în urma ranelor grave, ce le-a primit.

VARIETĂȚI.
1

La noi și aiurea. Fabricanții de 
bere din Ungaria se plâng, că dacă ar 
fabrica o bere bună, ar avea totdeauna 
deficit. Cauza acestei stări aproape de 
necrezut este contribuția mare pentru 
bere. Pe când în Belgia după 1 hecto
litru bere se plătește 2 cor. 29 bani 
dare, în Germania 1 cor. 63 bani, în 
Francia 2 cor. 62 bani, în Austria 3 
cor. 76 bani, în Anglia 3 cor. 86 bani, 
pe atunci în Ungaria trebue să se plă
tească după un hectolitru bere 13 cor. 
10 bani dare.

Cursul pieței Lugoj.
iv£ arfa,

CVo
3
£

co
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ni
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Grâu prima calitate 90 18 40
» de mijloc 85 18 _

Sâcară prima calitate . 80 14 60
» de mijloc 75 13 80

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

Ovăs prima calitate
> de mijloc

45 14 40
40 13 20

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
» âe 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............................... ț — 14 —
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încheierea conturilor cu 31 Dec. 1904
------- a «Reuniunei funebrale române clin Lugoj».

INVITARE.

P. T. membrii «Reuniunei funebrale române din 
Lugoj» se invită la a

VII-a adunare generală ordinară
care se va ținea

Duminecă, în 26 Martie 1905 st. n. la 11 oare a. m.

în sala comitetului parohial gr.-or. român din 
Lugoj (curtea bisericei).

Nr. 57 (1-1)
ACTIVA Contul

Obiectele de pertractare:
1. Censurarea și aprobarea socoților din anul 1904 și 

darea absolutoriului.
2. Hotărîrea asupra propunerilor făcute de comitet.
3. Hotărîrea asupra propunerilor făcute de membrii 

reuniunei. Aceste propuneri înșă sunt de a se da în scris 
ori verbal la presidiu cu 8 zile mai înainte, ca să poată 
fi pertractate în comitetul reuniunei.

4. Designarea a doi membri, pentru verificarea pro
cesului verbal al adunării generale.

Toți membrii participant (neșterși din lista membrilor) au să 
fie pn>văzuți în sensul §-ului 5 din statutul reuniunii cu libelul 
propriu spre legitimarea membriei sale spre a putea exercită dreptul 
de votare și alegere.

Lugoj, în 8 Martie 1905.

Or. George Popoviciu. loan larga B..
președinte. notar.

Bilanțului. pasiva

Cassa 
Depuneri . 
Efecte 
Mobiliar 
Amortisare

PERDERI

’. 38’91 
. 8-91

Cor. nL
238 10

14872 26
5486

30 —

20626

VENITE

Premii de înmormântare 2080
Remunerații ..... 640 —
Chirie 84 I —
Tipărituri și requisite 18 -
Salare 72 -
Descriere din mobiliar 8 91
Porto ..... 6 1 —
Anunțuri ....... 10 1 —
Profit curat pro 1904. .... 1183 95

4102 86

Contul profitului și al perderilor.
2743 40

133 —
826 46
400

4102 86

Pentru comitet:
Dr. George Popoviciu, m. p.

președinte.

Taxe săptămânale 
Taxe de înscriere 
Interese după depuneri 
Interese după efecte

Pentru comptabilrtate: 
foan Iorga, B., m. p. 

notar.r

Un fiu
de preot român cu IV cl. elemen
tare, din casă bună, deplin sănătos 
și desvoltat, caută aplicare într’o 
prăvălie ca ucenic.

Informațiuni dă Redacția.
Nr. Red. (3-1)

Dela primăria orașului Lugoj.
Nr. 2141

adm. 1905.

Proprietari de vii
au ocaziunea cea imai favorabilă sasi procure in pădurea
Honorișului pari de vie de gorun pr lângă următoarele
prețuri și anume: Nr. 55 (4-2).

In lungime de 130 cm pro 0 miie 99 coroane.
ÎJ 160 V*  »» 35

200 J» M •4 48

soiu renumit, are de vânzare 
loan Cadariu-mic din Lugoj.

A se adresa la Domnia-Sa. 
Nr. 56 (3-2).

i Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL44 se află de vân
zare în librăria Adolf Auspitz.

Prețurile sunt variabile.------- 1..... :

Detalii la manipulantul de pădure in Houoriș.

Publicațiune.
Din partea comitetului central 

al comitatului Caraș-Severin ordo- 
nându-se rectificarea listei alegă
torilor pentru alegerea de deputați 
dietali pe anul 1906, Comisiunea 
exmisă în scopul indicat va ținea 
ședință în 18 Martie 1905 la 9 ore 
a. m. în sala casei orașului. Des
pre aceasta se încunoștiințează pu
blicul interesat cu observarea, că 
toți, cari doresc reclamarea drep
tului de-a fi luat în lista alegăto
rilor, pot să se prezente înaintea 
eomisiunei.

Lugoj, 6 Martie 1905.

Marsovszky,
P. P. 9 (3—2). primar. 

BilzNaturheilbuch
Cei mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boala pei.iru casă și familie. 
Cel mai bun medic de 
practic. Cartea «ceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

Prețul opului în ediția 
de 1 volum cor. 19’20 bani.

Prețul îu ediția de 3 
volume cor. 30 —

casă, infalibil și 
să uu lipsească 
care se cetește 

Red. (15 2.)

I Solviri în 
J — rate —
I se admit..

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general: 

gpRef'ormschriftsteller^J 
Schmall Viena (Wien) Vll|3.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj,

= patentatrrzz=z
Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat

gy de autoritățile publice

se poate căpătă .fz

în cantități mici și mari

la fierăria •&&&& J

-A-ixton. ZIaberehm
Nr. 10 (X—14^

—■ Lugojul-român — 

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«


