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Cu 1 Martie 1905 st. v. 
se deschide nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

Lugoj, 1|14 Martie) 1905.

Puțin a transpirat în publicitate 
din lunga serie de audiențe, care a 
'avut loc în Burgul din Viena, dar 
din puținul scos la iveală prin di
feritele interviewuri reese, că si
tuația se limpezește tot mai 
mult spre un conflict intre Co
roană și postulatele șoviniste.

Pănă acum, cel puțin în formă, 
se prezentă conflictul ca luptă po
litică între partidele dietale 
cu diferite baze de drept public și 
în special între partidul, care ține 
la transacția din 1867, și între par
tidul, care bazat pe principiile de
puse în legislația anului 1848 caută 
să realizeze în forma uniunei per
sonale cu Austria deplina indepen
dență a Ungariei. Coroana a stat 
pănă acum mai presus de aceste 
frământări și a fost chiar un postu
lat al tactului politic, precum și 
al oportunității, a nu amestecă Co
roana în lupta dintre partide.

Prin seria de audiențe, care s a 
încheiat Vineri, pare a se schimbă 
aceste aparențe.

Maj. Sa a chemat la sine o se
rie de politiciani aparținători di
feritelor grupări politice maghiare 
și aproape toți par a fi recoman
dat Maj Sale rezolvarea crizei par
lamentare prin un cabinet din 
sinul coalițiunei opozițio
nale. Și așă pare, că Maj. Sa este 
dispus a acceptă în princip acest 
mod de rezolvare.

Negreșit, că admiterea acestui

FOIȚA „DRAPELULUI1'.
Tablouri culturale din Orient.

—~ Traducere pentru «Drapelul». —

De Geno.

I. Administrația.

Furad Bei murise și lăsase după 
sine o văduvă în doliu.

Grațios îi încuviință ei Sultanul o 
penzie de 200 piaștri pe lună. Trecu
seră însă dejâ 10 luni și ea nu văzuse 
nici o para din banii ei și astfel se de
cise să bată drumul pănă la Constan- 
tinopol spre a întrebă când și cum va 
putea primi banii. Ajunsă la Constan- 
tinopol, fu mânată dela o casă la alta, 
pănă în fine găsi una, unde se știa 

^ceva despre banii ei.
Dar ușierul o respinse brutal și 

rece.
«Allah să se îndure de tine și de 

mine, Domnule, lasă-mă înlăuntru, ca 
să’mi primesc banii».

«Bani vrei să primești? Aici? Bine, 
•dar cine ești tu?» 

principiu de rezolvare înseamnă un 
mare progres spre rezolvarea crizei, 
căci acest principiu nu înseamnă 
alta, decât abandonarea partidului 
de guvernament de până acum — 
singurul din trecut — și creearea 
unei a doua grupări ca partid de 
guvernament, prin ce se creează 
— tot în princip — și posibili
tatea schimbului constitu
țional al partidelor de guvema- 
ment, cum este aceasta în cele mai 
multe țeri cu regim constituțional

Formarea unui cabinet din si
nul coalițiunei opoziționale întim- 
pină însă greutăți enorme, ba la 
aparență chiar invincibile, din 
cauza declaratului nesucces de a 
combină un program de gu- 
vernament, care să corespundă 
și politicei partidelor coaliate sub 
conducerea kossuthiștilor și să fie 
admis și de Coroană, ca primul 
factor constituțional

Până acum așă pare — din di
feritele comunicate — că Maj. Sa 
este gata a oferi unui asemenea 
cabinet carta b i a n c a în aface
rile interioare ale țerii, e gata — 
între anumite condițiuni — a ad
mite chiar și pregătirea separa- 
țiunei economice între Austria și 
Ungaria, în privința așă ziselor 
postulate militare însă u u 
pare Maj. Sa dispus a face 
deocamdată alte concesiuni, decât 
cele ce le-a făcut dejâ celebrei co
misii de 9, care avea să elaboreze 
programul militar al partidului că
zut dela putere.

Aici deci nu mai este vorba — 
nici chiar în formă — de un con
flict între diferitele partide dietale 
pentru creearea unui program de 
guvernament, ci de un conflict 
declarat între punctul de vedere 
al Coroanei și între minimul po-

«Sunt Suleika, văduva lui Furad 
Bei — Allah să-i deschidă porțile raiu
lui — și Padișahul — Allah să-l țină 
întru mulți ani - mi-a dat 200 piaștri 
pe lună, dar eu încă n’am căpătat ni
mic».

«Două sute piaștri! Allah să’mi 
ajute, ca să am cel puțin unul!».

«Iacă domnule, îți dau un piastru, 
numai lasă-mă înlăuntru».

«Vino, mătușico, te duc la un domn, 
care, dacă poate, sigur îți va ajută, 
dar apoi gândește-te șl la mine, când 
vei fi bogată».

«Allah să te binecuvinte, domnule, 
pentru cuvintele tale, eu îți urmez».

Ușierul o conduce în etajul prim, 
unde o lasă în grija unui servitor, 
căruia i-a făcut semn cu ochiul.

«Prietinul meu te-a adus aici, mă
tușico; ce dorești?».

«Eu sunt Suleika, văduva lui Fu
rad Bei, și am să’mi primesc aici pen- 
ziunea».

«Penziune? Ai mult să capeți?».
«Două sute piaștri pe lună, dom

nule».
«Fericită femee! Cât de greu tre- 

bue să câștig eu 10 piaștri și nimenea 
nu se gândește la mine, când îi dau 
ajutor cu sfatul meu bun».

«Iacă’ți dau cei 10 piaștri, domnule, 

stulatelor șoviniste. considerat ca 
«conditio sine qua non» pentru a 
putea înjghebă din mijlocul actu
alei constelațiuni parlamentare un 
partid și program de guvernament, 
capabil a luâ frânele guvernului 
în mână și de a pune pe lângă 
observarea formelor constituționale 
mașinăria statului în mișcare.

Prin limpezirea situațiunei în di
recția aceasta cade de sine rostul 
transacției dela 1867. al cărei scop 
a fost tocmai creearea unei ar
monii între postulatele Coroanei 
și ale politicei maghiare.

Cauza acestei schimbări zace 
aproape de mintea omului.

Transacția dela 1867 a oferit 
șovinismului mână liberă în 
afacerile interioare și noi 
naționalitățile nemaghiare am avut 
să suportăm în primul loc greută
țile acestei «mâni libere», căci pas 
de pas am fost despoiați de toate 
drepturile firești, ce ne revin ca 
element eminamente constitutiv de 
stat.

Atât nu mai satisface astăzi 
apetitul șovinist, care acum poten
țat prin «concesiile» obținute caută 
satisfacerea sa nu numai în aface
rile interioare, ci și în acele, cari 
pănă acum erau considerate ca 
prerogative ale Coroanei.

Criza se află deci în stadiul de 
a căută un nou arangeament 
între postulatele Coroanei și ale 
șovinismului. Găsi-se-va ori nu se 
va găsi, este o chestiune astăzi 
încă nedecisă.

Dacă se va găsi, este însă evi
dent, câ noul arangeament poate 
fi considerat ca și mai puțin 
definitiv decât cel dela 1867, 
căci apetitul șovinist nu se mai 
poate da mulțămit cu farimături 
în afacerile așă zise comune cu 
dar sfătuește-mă și ajută-mi, ca să ajung 
la banii mei».

«Prea bucuros, mătușico, dar asta 
nu depinde dela mine. Dar pentrucă 
te-ai gândit la mine, te duc acum la 
un domn, care poate să’ți ajute și-ți 
va ajută».

El o conduse prin o ușe într’o 
odaie, unde un domn zăcea pe un di
van fumând țigaretă și la intrarea ei 
n’a făcut nici o mișcare și n’aveă de 
gând să’și întrerupă al seu «dolce far 
niente».

«Ce vrei! ?»
«Allah să’ți dăruească seri fericite, 

domnule, și o inimă moale pentru ru
găciunea Suleikei, a văduvei lui Furad 
Bei. Au trecut 10 luni și în fiecare ar 
fi trebuit să primesc din grația Sulta
nului 200 piaștri, dar pănă acum n’am 
primit chiar nimic».

«Și tu vrei dela mine banii? Eu 
n’am banii tei!».

«Știu, domnule, dar poate îmi vei 
putea ajută să-i primesc!»

«Mi-aduc aminte, că odată a trecut 
prin mânile mele afacerea ta, dar nu 
știu, unde sunt momentan actele respec
tive. Dar nici n’am acum timp să caut 
sau să întreb, căci un om așă sărac ca 
mine, care pentru 20 piaștri trebue să 
lucre zi de zi pănă noaptea târziu, nu 

Austria. Din contra, concesiunile 
ce se vor puteâ acum stoarce nu 
vor fi decât un apetizant pen
tru cele următoare. Am văzut doar 
în ultimii ani — de când s’au în
ceput așâ zisele «concesiuni mili
tare» — ce dimensiuni formidabile 
a luat apetitul șovinist. Și acest 
apetit va crește mereu și nu se 
va da satisfăcut pănă ce nu va 
înghiți totul.

Satisfacerea acestui apetit nu 
înseamnă însă alta, decât promo
varea procesului de disoluțiune 
al Monarhiei, proces care nu 
poate ajunge la punctul de odihnă, 
pănă ce nu se desființează cu totul 
actuala Monarhie dualistă.

Arangeamentele ce se caută 
acum nu sunt decât stațiuni 
trecătoare în calea firească a 
acestui proces de disoluțiune.

N’are haz a face în acest mo
ment pe profetul, dar este evident, 
că prin disoluția Monarhiei înceată 
de sine și isvorul cel mare de 
putere al șovinismului, care din 
acel moment înainte va fi avizat 
la puterile sale proprii și nu 
va mai aveă la dispoziție contra 
noastră puterea unei întregi Mo
narhii.

Deși deplângem deci nenoroci
tele stări de lucruri actuale, cfeeate 
fără concursul nostru, totuși n’avem 
motiv a ne teme de viitor.

Execute-se șovinismul pe sine 
însuși! Legile eterne ale balisticei 
stăpânesc și evoluția politică. Și noi 
n’avem să ne temem de aceste legi. 
Cu cât mai rapid va urmă căderea, 
cu atât mai curând va răsări pen
tru poparele acestei țeri soarele 
adevăratei libertăți.

----- ----------------------- —

poate de dragul teu să steâ șl mai mult 
în oficiu».

«Domnule, caută-le, bucuros îți 
dau cei 20 piaștri, numai să’mi faci 
ispravă bună».

«Bine, mătușico, nu vreau să te 
plângi împotriva mea, voiu căută încă 
astăzi, vino dar mâne să’ți dau răspuns».

Ziua următoare vine mătușica din 
nou și deoarece văzuse, cum poți pro
gresă aici, plătește din nou un piastru 
ușierului, 10 piaștri servitorului și întră 
apoi la oficiantul cunoscut dejâ. El o 
vede, o recunoaște, și strigă:

«Fericită a fost mâna mea, mătu
șico, căutarea mea a avut rezultat, aici 
sunt actele despre drepturile tale, dar 
mai lipsește o iscălitură pe ele. Dă’mi 
20 piaștri, ca să mă îngrijesc de iscăli
tură și mâne îți aduc decretul subscris, 
prin cari îți poți căpătă banii».

Mătușica plătește, se depărtează, 
vine a doua zi iarăși, plăteș.e din nou 
pe ușier, pe servitor, primește decretul, 
care erâ de 10 luni subscris gata, și 
merge cu el la cassă.

Sosind acolo, află, că nu-s bani în 
cassă, --să vină mâne.

Ziua următoare află tot aceiași, a 
treia zi iar, și când în fine după o 
săptămână primește din nou același 
răspuns, se depărtează plângând amar.



Ministrul Welsersheimb demisionat.
Min. austriac al apărării țerii, contele 
Welsersheimb, a demisionat. în 
locul lui a fost numit ministru al apă
rării țerii generalul de corp Francisc 
Schonaich.

{Revoluția în {Rusia.
— Studiu original —

De Dr. T. V.

PARIS, Martie 1905.

III.

Nobilimea.
Un adevăr incontestabil e, că miș

carea actuală antiautocrată e condusă 
prin nobilime, care pare a deveni 
aceeași, ce eră în revoluția franceză 
«tiers etat». S’a vorbit mult despre 
imposibilitatea unei revoluții în Rusia 
din lipsa unei burghezimi mai nume
roase, care în Franța a luptat contra 
acelui regim arbitrar, care împedecă 
validitarea puterii intelectuale și eco
nomice a clasei bine crescute și învă
țate. în Rusia același rol îl joacă 
acum nobilimea și cercurile mai înalte 
comerciale.

Acest fapt e rezultatul creeațiunii 
castului birocrat, iar acesta consecu- 
ența naturală a reformelor democrate 
de pe timpul lui Alexandru II. Pănă 
cătră mijlocul secolului trecut întreaga 
direcție a afacerilor politice erâ con
centrată în mânile nobilimii sub con
trola personală a Țarului: pănă aici 
epoca autocrației. Ștergerea iobăgiei. 
introducerea reformei școlare, judici
are, instituirea de «zemstvo» (seamănă 
congregațiunilor noastre comitatense, 
și county council-elor în Anglia) au 
deschis toate oficiile masselor mari a 
tinerilor talentați. însă din momentul 
în cari și alții au fost admiși în po
sturile mai înalte, nu numai nobilii, 
epoca regimului aristocrat a fost înche
iată, căci numai capacitatea personală 
erâ considerată la împlinirea unui 
post și astfel în decurs de câțiva ani 
clasele de mijloc au invadat toate ofi
ciile, dela cele mai mici pănă la cele 
mai înalte. Acest roiu de amploiați a 
dus cu sine în posturile mai înalte pe 
de e parte ura contra nobilimii, a ve
chilor tirani, pe de altă parte dispre
țul claselor de jos, pe cari a le gu
verna le erâ chemarea și nu a le 
oprimă. Astfel au apăsat țara întreagă 
conduși de ură și dispreț. Reformele 
tindeau la creearea unei clase de mij
loc loiale, scrupuloase și de amploiați 
conștiențioși; clasele mai înalte sperau 
creșterea unei nobilimi de merit per
sonal, clasele de mijloc se așteptau de 
a fi reprezentate în guvernul țerii 
prin semenii lor, iar țăranii așteptau, 
deși nu o bunăstare mare, totuși o 
justiție mai echitabilă.

Dar înainte de a eșî din casă, o 
întreabă un domn, ce trecea pe acolo, 
de ce plânge. Ea îi istorisește totul, 
cât de mult așteaptă după penziunea 
ei, cât a alergat pănă în fine a primit 
documentul de plătire, și acum, când 
nu mai are nici un ban, ba a făcut 
deja chiar datorii, încă tot nu’și poate 
căpătă banii.

Domnul o ascultă compătimitor, și 
când ea în fine a terminat povestea și 
l-a rugat să-i dea un sfat, el zise :

«Da, mătușico, vremurile sunt grele, 
nicăiri nu’s acum bani. Vei trebui să 
fii încă mult timp cu răbdare, pănă ’ți 
vei primi banii; eu nu ’ți pot ajută, 
deși bucuros ți-aș da ajutor, pentrucă 
mi-e tare milă de tine și plânsul teu 
îmi rupe inima».

«Bine, domnule, dar cu ce să tră- 
esc? Eu nu mai am nimic, nu-mi pot 
plăti cortelul, n’am ce mânca și-am 
făcut și câteva datorii. Sfătuește-mă, 
ajută-mi, domnule, aibi milă de mine, 
Allah îți va resplăti tot».

«De unde ești, mătușico?»
«Din Ortakoj!»
«Vii în fiecare zi cu trăsura în

coace ?».
«Nu, domnule, merg pe jos».
«Mergi pe jos!? Ăsta-i un frumos 

drum pentru tine și pentru anii tei».

în locul acestora însă s’a văzut 
crescând un cast, care dispunând de 
o putere imensă și necontrolabilă în o 
țară, în care a’și expune opinia e o 
crimă, și-a ținut de prima datorință 
a subjugă nobilimea și a face impo
sibilă apelarea directă a victimelor la 
Țar și orice apărare. Acest proces a 
fost ușurat prin faptul, că clasa de 
mijloc, în număr mai mare decât nobi
limea, a împins un număr din ce în ce 
mai mare de tineri talentați în postu
rile mai înalte. Astfel n’avem să ne 
mirăm, dacă între cele câteva duzine 
de miniștri, cari s’au perondat în cei 
din urmă 30 de ani în Rusia, nu aflăm 
decât 4 nobili. Afară de prințul Svia- 
topolk-Mirski, prințul Tolstoi, Gorem- 
kin și Sipiagin, toți miniștrii de interne 
sunt din popor, cari au împedecat în 
măsură extraordinară ajungerea în 
posturi mai înalte a nobililor. Acest 
cast de birocrați s’a format în o armată 
puternică, al cărei principiu moral e 
ceea’ ce numește Francezul prin o nu
mire nouă «arrivisme», o compoziție 
de egoism, ambiție, cinism, înavuțire 
perfașetnefas și insolență, n’au 
altă dorință decât înavuțirea și puterea.

în urma puterii formidabile a ace
stui cast de birocrați, situația nobilimii 
e de tot penibilă. Nu numai că a per- 
dut toată influența în politică, dar au 
fost reduși pe picior egal cu ceilalți 
supuși ai Țarului, o stare grea de su
portat, căci din privilegiile vechi nu 
le-a rămas decât dreptul de a purtă 
titlul și armariul. Afară de aceea bună
starea nobilimei a scăzut, 2 părți de 
cinci din proprietățile ei au ajuns în 
mânile burghezimii. Astfel în virtutea 
conexiunilor ei personale cu Țarul și 
cu societatea mai înaltă europeană, pre
cum șl în virtutea educațiunii ei alese, 
nobilimea a devenit elita victimelor bi
rocrației. Legătura ei cu țărănimea și 
influența ei asupra acesteia e încă foarte 
mare. Fiind conștientă de faptul, că 
re’ntoarcerea la regimul vechiu aristo
crat e imposibilă, spre a putea scutură 
jugul birocrat și spre a câștigă rangul 
vechiu se servește de toate mijloacele 
și de toată influența sa spre a grăbi 
mișcarea revoluționară și nu se sfiește 
de a face cauză comună cu țăranii și 
muncitorii, cu burghezimea și cu inte
ligența.

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

cânt și muzică —
— Raport special —

II.

II. Raportul cassarului arată, 
că în acest an au fost: Venite 2053 cor. 
33 bani. Spese: 2019 cor. 67 bani; re
zultă deci un cassa rest de 33 cor. 66 
bani. Bani depuși mai avem la fondul

«Da, domnule, dar ce să fac, tre- 
bue să fac așă».

«Și câtă penziune ai să capeți?».
«în 10 luni câte 200 piaștri».
«Așadar 2000 piaștri».
«Da, domnule».
«Știi ce, mătușico? îți fac o pro

punere. Tu va trebui să mai vii ade
seori aici, să mai faci de multe ori 
drumul cel lung și lat, și va trebui să 
mai plătești mult bacșiș, pănă ’ți, vei 
primi banii; se va îngrămădi datorie 
pe datorie și în fine nu-ți va mai re- 
mâneâ nimic din bani. Dreptu-i?»

«Durere, prea adevărat vorbești, 
domnule !>.

«Drept că eu nu’s om bogat, am 
însă, mulțămită lui Allah, din ce să 
trăesc și mai pot așteptă după câțiva 
piaștri. Știi ce? Eu îți cumpăr preten- 
ziunea. Atunci nu mai ai lipsă să faci 
drumul, nu mai ai lipsă să-ți rupi ciș
mele, să plătești bacșișuri, îți poți plăti 
îndată datoriile, înainte de ce vor 
crește, și’ți mai remân bani șl de trăit».

«O domnule, ești prea bun! Cu 
mulțămită primesc prepunerea ta; aici 
e documentul, dă’mi banii».

«Mai încet, mai încet, mătușico, 
cât e scris în document nu-ți pot da. 
Eu sunt negustor, va trebui, poate, 
mult să aștept pănă’mi câștig earăși 

reuniunei 214 cor. 09 bani, ear la fon
dul flamurei 80 cor. 86 bani.

III. Din raportul arhivarului 
aflăm, că arhiva corului s’a îmbogățit 
cu o seamă de piese muzicale și tea
trale, precum șl cu o seamă de costume, 
lucrate gratuit de d-na Aurelia Vel
cean. Adunarea i-a votat șl mulțămită 
protocolară.

IV. Membri ai reuniunei au 
fost în acest an laolaltă 160, afară de 
damele cântărețe și băeții.

V. Din raportul dirigeniului 
aflăm, că reuniunea a arangeat în acest 
an laolaltă 6 concerte, cari în partea 
cea mai mare au fost precedate de re- 
prezentațiuni teatrale.

Concertul de forță s’a dat la 25 
Septembre în sala otelului Klemens, 
cu cooperarea unor specialiști în mu
zică, a d-șoarei Marioara Henn, dlui 
Geza Feszler, absolvent al academiei 
de muzică, și a d-lui A. Pavelka, șeful 
orhestrei montanistice din loc.

Concertul acesta a avut următorul 
program :

1. Gordigiani-Vidu: «Fetița din Toscana», 
cor mixt.

2. Costescu-Radulescu: «Urare» cor mixt, 
cu acompaniament de orchestră.

3. K. R. Karasz: «Ilustrațiune Română», 
fantazia briliantă despre teme naționale pentru 
piano, executată de dl G. Feszler.

4. Vidu-Radulescu : «Resunetul Ardealului», 
cor mixt cu solo de mezzo-sopran și acompa
niament de orhestră.

5. Vidu: «Pui de lei» cor mixt cu acomp. 
de orhestră.

6. Spacovici: «Hora Dobrogeană», cor 
mixt cu acomp. de orhestră.

7. Borsay : «Flori, cântări și dragoste», cor 
mixt, cu acomp. de orhestră.

8. Hiibsch: «Airs Roumains», fantazie și 
variațiuni din arii române pentru violină, exe
cutate de dl A. Pavelka.

Acomp. la piano susținut de dș. M. Henn
9. Vidu: «Ștefan și Dunărea», cor mixt cu 

soli de sopran și tenor și acomp. de orhestră.
10. Musicescu : «Marș», cor. mixt cu acomp. 

de orhestră.
Acompaniamentul de orhestră susținut de 

capela montanistică din loc.
Concertul acesta a reușit admirabil 

și venitul curat s’a pus la fondul fla
murei.

Repertorul teatral și muzical din 
acest an a fost:

1. «Cârlanii», comedie într’un act de C. 
Negruzzi.

2. «Ileana Cosinzeana», feerie în 5 acte și 
7 tablouri, cu cântece și joc, prelucrată după 
N. Țințariu de Iosif Velcean. S’a predat de 
2 ori.

3. «Balul mortului», comedie într’un act de 
V. A. Urechiă. S’a predat de 2 ori.

4. «Niță Panjen», monolog comic de C. 
Brediceanu.

5. «Filimon Pricopseală», monolog comic de 
Dr. I. Siegescu.

Piese muzicale.
1. Gordigiani-Vidu: «Fetița din Toscana», 

cor mixt.
2. Spacovici: «Hora Dobrogeană», cor mixt 

cu acomp. de orhestră.
3. Vidu-Radulescu: «Resunetul Ardealului», 

cor mixt cu soli și acomp. de orhestră.
4. Borsay : «Flori, cântări și dragoste», cor 

mixt, cu acomp. de orhestră.
5. Vidu: «Pui de lei», cor mixt cu acomp. 

de orhestră.

acești bani, o să rămân, poate, în pa
gubă, deci nu pot să-ți dau decât 1000 
de piaștri».

«O miie de piaștri! Domnule, atâta 
e chiar jumătate!».

«Da, mai mult nu-ți pot dă, ți-am 
spus de ce. Tu nu ești silită să pri
mești. Ți-am făcut numai o propunere, 
ca să te ajut».

«Recunosc cât ești de bun, dom
nule, dar atâta e prea puțin, dă-mi 
barem 1500 de piaștri».

«Nu pot, mătușico; 1200 piaștri îți 
dau, dar mai mult nici o pară. Eu am 
familie, trebue să grijesc de ea, și 
dacă eu îți dau atâta, perd în afaceri. 
Dacă vrei, spune-mi, dacă nu, sănătate 
bună».

«Domnule, stai, nu pot altcum, 
trebue să mă îndestulesc șl cu atâta, 
altcum mor de foame. Aici e documen
tul, dă-mi cei 1200 piastri«.

Domnul plătește banii, 1200 piaștri, 
ea îi predă documentul. Ea se de
părtează plângând, el însă merge la 
cassă și prezentează documentul zi
când :

«Dă-mi coleg,ă banii; 1600 piaștri 
am plătit pentru această hârtie, 200 
piaștri fie ai tei, restul dămi-1».

Zise și primi imediat banii nu- 
merați.

6. Vidu: «Resunet dela Crjșana», cor mixt.
7. Costeseu: «Iar când fraților», cor mixt.
8. Ionescu: «Hora dela Drăgășani», cor 

mixt
Afară de acestea, corul a mai cân

tat la sărbătorile mari și în sfânta 
biserică, precum șl la înmormântările 
membrilor răposați ai reuniunei.

La 3 Iulie reuniunea a mai aran- 
giat șl un «maial» în parcul Iosefin, 
unde atât membrii, cât șl celalalt pu 
blic. și-a petrecut în deplină veselie. 
Toate rapoartele cetite au fost ascultate 
cu interes și adunarea le-a luat la cu
noștință aprobătoare.

După cetirea rapoartelor primite 
și aprobate din partea adunării, pre
ședintele mulțumind pentru încrederea 
avută, depune în numele comitetului 
mandatul și invită adunarea a efeptul 
alegerea nouilor funcționari. Adunarea 
aclamă apoi: președinte: Alexandru 
Crenian, vicepreședinți: Constantin Bo- 
cean și Adrian Plițcu, cassar: Iosif 
Barbu, secretar și dirigent: Iosif Vel
cean, arhivar: Iosif Muntean, vicear- 
hivar: Petru Bârnau, advocat: Ion 
Budințian advocat în Bocșa-montană. 
în comitet: Ion Popoviciu paroh, An- 
toniu Arjoca, Vasile Cioran, George 
Pocrean, Strein Adam, Ion Jian și 
Ilie Moise. Suplenți: Cornel Cingița, 
Traian Nicola, Ilie Bârnau, Nichita 
Barbulovici și Ion Uzum. Revizori: 
Antoniu Arjoca, Vasile Bârnau și 
George Muntean.

Se stabilește apoi bugetul pe anin 
1905, după ce urmează apoi chestia 
sfințirei flamurei.

Ajunși la acest punct, dirigentui 
Iosif Velcean ține o vorbire însuflețită, 
în urma căreia adunarea hotărește cu 
vie înflăcărare, ca în decursul acestui 
an, deja în primăvară, să se țină sfin
țirea flamurei. Afacerea se concrede 
comitetului, care în caz de lipsă va 
putea convocă șî o adunare generală 
extraordinară în această privință. în 
legătură cu aceasta membrul George 
Pocrean propune și adunarea alege pe 
d-na Aurelia Velcean nașă a flamurei.

De purtători ai steagului se aleg: 
Ilie Bârnau, suplenți: Traian Plițcu și 
Alecsandru Sabo.

în sfârșit se mai aduc șî alte de
riziuni ce privesc afacerile interne ale 
reuniunei, între cari șl acel decis ca 
înainte de oarele de cântare ospătarul 
să nu mai dee celor adunați cărți de 
joc, fapt care a conturbat pănă ari 
foarte mult punctualitatea oarelor de 
instrucție. Alegându-se șî comisiunea 
verificătoare de protocol, președintele 
mulțumind celor prezenți că au parti
cipat în număr așă de frumos și că în 
așă chip frumos au discutat și hotărât 
asupra afacerilor reuniunei, dechiară 
adunarea de închisă.

A urmat apoi o veselie generală, 
petrecându-și cei prezenți între cântări 
și toaste. S’a intonat des, dela inimă 
mottoul:

Ferul cald, oțelul rece 
Rupți de trudă l’am tocit 
Unul am lucrat ca zece 
Pănă timpul a sosit: 
Să cântăm cu voe bună 
Doina noastră cea străbună !

Semenic.

Convocare.
«Societatea de cultură» din Ocna 

de fer (Vasko) își ține adunarea gene
rală Duminecă în 6/lb Martie a. c. 
la 3 ore d. a. în localitatea dlui Con
stantin Panescu ospătar în loc.

OBIECTELE:
1. Deschiderea adunării.
2. Raportul general al comitetul
3. Raportul cassarului și al revizo

rilor.
4. Raportul arhivarului.
5. Alegerea comitetului.
6. Propuneri.
La finea ordinei de zi urmează m«: 

multe dizertațiuni literare poporale
Din ședința comitetului. 4
Ocna defer la 8 Martie 1905 st n.

Const. Păușian Dionisie I. Izvernicean 
president. notarul societății.



Răsboiul ruso-iaponez.
înfrângerea Rușilor la Mukden, 

e perfectă. Iaponezii au repurtat una 
din cele mai glorioase victorii din istoria 
lumei. A fost la Mukden o luptă fără 
păreche în istorie și o catastrofă nernai 
pomenită.

Perderile Rușilor sunt prețuite în 
laponia la 150000 oameni și 100 
tunuri. Numărul prisonierilor ruși e de 
20000—50000 oameni. Corpul 16 
de armată rusească a fost total ni
micit la Iatsitsao, ear la Linkuanpao 
Rușii au perdut 8000 oameni.

Iaponezii au ocupat Vineri în 10 
Martie capitala Mukden și orașul 
Fu sun, ear Sâmbătă au ocupat șl 
dealul spre nord dela Fusun.

în noaptea de Vineri spre Sâmbătă 
(10 spre 11 Martie) armata lui Oku a 
ocupat stațiunea Sujatun spre sud dela 
Mukden și magazi nul principal de 
muniție al Rușilor a căzut in mă
riile laponezilor. Aici Iaponezii au 
pus mâna pe cantități imenze de mu- 
nițiune, între cari se află și 6 milioane 
patroane, apoi vre-o 5000 puști și 
4320 cară diferite.

Armata rusă e împresurată și nu 
se poate prevedea, de va scăpa sau nu. 
Ultima telegramă a lui K u r o p a t ki n, 
adresată Țarului, este: iSunt împre
surate.

Gloria armatei iaponeze e cu atât 
mai strălucită, cu cât Rușii erau în 
preponderanță numerică. Rușii aveau 
armată de 328000 oameni și 1112 
tunuri, pe când Iaponezii numai 
215800 oameni și 894 tunuri.

Informatiuni.>

Avizăm on. abonați, al căror 
abonament a expirat cu 28 Fe
bruarie v. și cari până acum nu 
au renoit abonamentul plătind 
înaimte, că acesta este ultimul 
număr, ce li-se expedează.

Regele la Budapesta. Ziarele maghiare 
din Budapesta anunță, că în 16 sau 
17 Martie n. Majestatea Sa Regele no
stru vine la Budapesta.

Principele Ferdinand al Bulgariei, du- 
păce a făcut vizită împăratului W i 1- 
helin la Berlin și regelui Eduard 
la Londra, a sosit la Paris și a făcut 
vizită presidentului Loubet. Se afir
mă, că vizitele principelui Bulgariei la 
curțile europene nu au caracter po
litic.

f Victor Popescu, advocat în Brașov, 
a încetat din viață după scurte și grele 
suferințe, împărtășit fiind cu sf. Taine, 
Joi în 24 Februarie st. v. (9 Martie n.) 
în etate de 55 ani, și în al 31-lea an 
al fericitei sale căsătorii. înmormânta
rea a avut loc Sâmbătă în cimiterul 
capelei rom. gr.-or. din Brașov-Groa- 
veri. Fie-i țărâna ușoară și memoria 
în veci neuitată!

Hymen. Dl Dr. loan Suciu din 
Arad s’a cununat la 11 Martie n. în 
biserica rom. gr. or. din Saliște cu 
dșoara Mărioara Roșea din Seliște.

Fidanțare. Dșoara Aurora Drăgan 
din Șag (corn. Timiș) s’a fidanțat cu dl 
fetru Minișan din Oravița.

Promoțiune „sub auspiciis regis“. Sâm
bătă a fost promovat «sub auspiciis 
regis» la universitatea din Cluj tinărul 
român Dr. Iuliu Por dea la gradul de 
doctor în științele politice. Dr. Iuliu 
Pordea e fiul secretarului episcopesc 
din Gherla și a dat la gimnaziu și uni
versitate toate examenele cu succes emi
nent. Maj. Sa a fost reprezentat la 
promoție prin secretarul de stat Dr. 
Mihail Zsilinszky. Toți fruntașii ro
mâni din Cluj au primit invitare la 
promoție.

Țarul bolnav. Țarul a slăbit mult în 
limpul ultim și a îmbătrânit. De luni 
de zile Țarul sufere de gravă depri- 
mațiune sufletească și-l chinue insom
nia, ear când ațipește, are halucinațiuni 
grozave. De multe ori Țarul stă ore 
întregi în genunchi înaintea altarului 
capelei sale de casă și e adâncit în ru
găciuni ferbinți. Rudeniile Țarului sunt

ț

foarte îngrijate de sănătatea lui și au 
chemat la Curte pe un renumit psihiatru 
rus, ca să examineze pe Țarul.

Concurs. în conformitate cu dispozi- 
țiunile Normativului general pentru 
administrarea fondurilor și fundațiuni- 
lor «Asociațiunii pentru literatura ro
mână și cultura poporului român» se 
publică concurs pentru „premiul An
dreile Mureșanuu de 300 cor. La 
concurs se va admite orice lucrare ori
ginală de cuprins literar, tipărită în 
Ungaria în decursul anului 1904, fie 
ea din sfera literaturei frumoase sau 
artistice, fie o colecțiune de literatură 
poporală. Concurenții vor avea să înain
teze până la 1 Maiu a. c. la biroul 
«Asociațiunei» în Sibiiu 5 (cinci) exem
plare ale lucrării lor. Decernerea pre
miului se va face în ședința plenară a 
secțiunilor știențifîce-literare, iar pre- 
miarea însăși în adunarea generală a 
«Asociațiunei’ din anul curent. Din 
ședința comitetului central al <Asocia
țiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român», ținută în Sibiiu 
la 9 Martie 1905. Iosif Stere-a Șuluțu 
president. Ioan I. Lăpădatu secretar II.

Furt de moaște sfinte. Mare conster- 
națiune a produs în Basarabia faptul, 
că făptuitori necunoscuți au furat moa
ștele sfântului național rus Pontolemăus, 
cari erau așezate în sicriu în biserica 
cu același nume. S’a făcut cea mai rigu
roasă anchetă, dar nu s’a dat încă de 
urma hoților. Moaștele furate au fost 
însă aflate a doua zi într’o mocirlă. 
Iritațiunea populațiunei foarte evla
vioase din Basarabia e indescriptibil 
de mare.

Dela oficiul postai primim următorul 
comunicat: în urma hotărîrei ministru
lui de comerciu nr. 7624 direcțiunea 
poștei și telegrafului anunță, că abo- 
nații de telefon de pe teritoriul comi
tatului pot vorbi gratuit pe telefon cu 
stațiunile publice de telefon din vecină
tatea comitatului. Fiind în comitatul 
Timiș cercul Buziașului și al Recașului 
vecine cu cercul Lugojului, abonații 
Lugojeni la telefonul comitatens pot 
vorbi gratis pe telefon cu centralele de 
telefon din cercul Buziașului și Reca
șului și cu abonații acestora. La cercul 
Buziașului aparțin centralele de telefon : 
Bacovar, Buziaș, Chevereșul-mare, Nicz- 
kyfalva, Sinersig și Vegvâr; la cercul 
Recașului centralele de telefon: Aga, 
Aranyăg, Gizellafalva, Chiseteu și To- 
polovețul-mare, precum și abonații 
acestor centrale.

Răscoală de țeram și nou atentat cu 
dinamită în Rusia. Pe la începutul lui 
Martie a isbucnit în guvernamentele 
Orei și Kursk (Rusia) răscoala țerani- 
lor. Aproape în fiecare noapte au fost 
atacate casele și castelele de pe moșii, 
magazine de bucate au fost devastate 
și jefuite, păduri an fost aprinse. Mai 
ales moșiile Țarului și ale marilor 
duci au fost devastate și edificiile 
demolate. Paguba este de mai multe 
milioane ruble. — într’o odaie 
din otelul Bristol în Petersburg a ex
plodat Sâmbătă o bombă de dina
mită, ruinând mai multe etage ale 
otelului. Atentatorul, om de 35 ani, 
care este — probabil — englez și 
avea un pașaport pe numele Mac 
Cu lion, a fost sfâșiat în mii de bu
căți. Două dame, cari locuiau în odaia 
vecină, au fost grav rănite. Se crede, 
că Mac Cullon a împărțit între anar
hiști mai multe bombe.

încă un defraudant. Nu de mult a 
fost prins în Anglia Bertoli, care de- 
fraudase dela banca comercială din 
Fiume 150000 coroane. Deodată cu 
prinderea lui Bertoli, s’a constatat, că 
și un alt oficiant al bancei, Szântd 
Imre (Ovreu) a defraudat dela ace
eași bancă suma considerabilă de 
160000 coroane. SzăntxS văzând cum 
defraudează Bertoli, a prins curaj și a 
început să defraudeze șî el. Banii de- 
fraudați nu i-a cheltuit Szântd, ci i-a 
depus la alte bănci din Fiume și astfel 
s’au aflat acum toți banii defraudați.

Dinamită la călugării de pe muntele Athos, 
în Karyăs pe muntele Athos poliția a 
aflat la călugărul Gregorie 28 pachete 
de dinamită, câteva mii patroane, 6 
lădițe cu praf de pușcă, 158 capsule de 
dinamită și 20 metri fitil, cari toate 
erau — probabil — ținute ascunse pe 
seama bandelor grecești din Macedonia.

Monahul Gregorie e originar din 
Grecia.

Nuntă sângeroasă. La 5 Martie eră 
cununie în biserica rom. din Sărăzani 
(corn. Caraș-Severin). Pe când se celebră 
în biserică actul cununiei, s’a iscat în 
curtea bisericei ceartă și bătaie între 
locuitorii Zamfir Olariu, Iosif Ionescu 
și Ion Creponescu. Olariu fu bătut așă 
de strașnic cu bice, încât își perdu 
conștiința și muri la fața locului.

Condamnare la moarte. Filip Za un er 
din Pago (în apropiere de Zara) a fost 
condamnat la moarte prin ștreang, 
pentrucă și-a ucis soția.

Concert și teatru.
Mai rar ni-s’a oferit o seară așa 

bogată în prestațiuni adevărat arti
stice, ea Sâmbătă seara, la concertul 
împreunat cu teatru, dat de brava 
noastră reuniune de cântări cu con
cursul bursierului societății noastre 
teatrale, dl Zaharie Bârsan.

Program bogat și variat, piese 
alese, arangeament conștient și presta
țiuni la nivou înalt în fața unui pu
blic imens. Iată signatura serii.

Centrul preocupațiunilor generale 
a fost, bine înțeles, dl Z. Bârsan, 
care a debutat acum pentru primadată 
în orașul nostru și cu plăcere trebue 
să recunoaștem, că am rămas pe de
plin satisfăcuți. Acei ce au avut oca- 
ziune să vadă pe dl Bârsan șî mai 
înainte pe scenă, au declarat unanim, 
că la Lugoj a avut cea mai bună 
seară. A fost Ia voce și cu bună dis
poziție, încât a profitat cu îmbelșu- 
gare de prilegiul de a-și desvoltâ și 
validitâ forțele sale artistice.

Deja în prima piesă («Lăutarul 
din Cremona») a câștigat simpatiile 
publicului, cari au crescut mereu. Deja 
în «Greva furărilor» a ajuns culmea 
prestațiunilor. Deosebit a plăcut însă 
ca declamator al «Doinei» lui Coșbuc 
și ca Horcea în «La Turnu-Măgurele», 
care piesă a șî fost înscenată cu gust 
și mult efect. înainte de a se ridică 
cortina a cântat corul după scenă 
«Pui de lei» în tempo eroic, iar după 
terminare tot de după scenă admirabi
lul marș regal «Trompetele răsună». 
O idee fericită, care nu și-a greșit 
efectul înălțător.

Alăturea cu dl Bârsan s’au va- 
liditat cu succes dna Melania O n a e, 
care a făcut cu mult temperament pe 
Adela în «Turnu-Măgurele», dșoara 
Silvia lor ga, care a știut da viață 
Gianinei din «Lăutarul din Cremona» 
și dl Dr. Nestor Porumb, care a fă
cut cu plin succes în aceeași piesă pe 
Sandro. Mai remarcăm pe dnii Romul 
D i m b o i u și Cornel G â n d u, cari de 
asemenea au contribuit la succesul 
serii.

Corul reuniunei, condus de di 
V i d u, a fost la înălțime. A cântat cu 
foc și duh. Remarcăm in deosebi 
solo-ul domnișoarei Ana B o bor a în 
«Imnul» lui Paulian, care a fost punc
tul de rezistență al concertului.

Putem zice cu mâna pe inimă, că 
succesul moral ca șî cel material a 
fost deopotrivă deplin.

♦
• •

Miercuri șî Sâmbătă ne-a oferit seri 
extraordinar de plăcute harnica reuniune 
de cântări a meseriașilor din Lugoj 
(Liederkranz), ale cărei serate de lăsa
tul secului (= Hăringschmaus) sunt de 
mult deja bine apreciate de publicul 
iubitor de artă din Lugoj. De astădată 
s’a prezentat Reuniunea sub conducerea 
dlui W. Schwach și avem motiv a 
crede, că șl sub noul dirigent se va 
ținea la înălțimea bunului seu nume 
din trecut. Bogatul program care a 
ținut pănă la mezul nopții a succes pe 
deplin. Remarcăm în deosebi pe dnii 
St. H e n r i t z i și G. Hecker ca ex- 
celenți cântăreți de cuplete, apoi pe 
drăgălașele cântărețe C. Gaborek și 
B. Bild, cari șî de astădată au dat 
farmec programului. Mai amintim pe 
dșoarele G. Gelsinger, M. Maltry, A. 
Hiihner și I. Sismits, precum șî pe 
dnii Dicsics, Băhr, Dragoescu și Watz- 
laweck, cari și-au făcut datoria cu deo
sebită pricepere. Piesă de efect a fost 
punctul final: Trupa de cântăreți iapo- 
nezi, în costume originale. Felicităm 

Reuniunea meseriașilor la aceste pre
stațiuni succese și îi dorim să dee cu 
încredere înainte pe calea apucată.

Mulțâmitâ publică..
Cu ocaziunea concertului arangeat 

în 26 Februarie a. c. de Reuniunea de 
cântări din Foeni în favorul «Despăr
țământului Torac al Astrei», au bine
voit a contribui următorii domni: Va
lerin Magdu preot 1 cor. Grdsz Jânos 
notar coin. 4 cor. Vichentie Petroviciu 
preot 2 cor. Kocsonyai Mihâly admi
nistrator domenial 4 cor. Nicolae Popa 
preot 3 cor. Bogolyub Pavloviciu co
merciant 2 cor. 50 bani. Simeon Periat 
învățător pens. 1 cor. Velizar Pavlo
viciu comerciant 1 cor. Schlebusch P. 
oficiant domenial 1 cor. Prin poștă au 
trimis: Corneliu Marcu preot 2 cor. 
George Lupșa preot 2 cor.

Ne simțim plăcut îndemnați a aduce 
călduroase mulțămite stimaților contri- 
buenți. Asemenea mulțămim șî stima
bilei doamne Schlebusch, precum șî 
gentilelor d-șoare Livia și Valeria Popa, 
pentru binevoitorul concurs, ce ni-l’au 
dat la arangearea acestui concert.

Comitetul.

VARIETĂȚI.
Motiv întemeiat. într’un hotel 

din Wiesbaden discutau după prânz 
mai mulți domni în sala de fumat asu
pra celei mai bune forme de guver
nare. Unul din ei cu gură mare își da 
mare silință să convingă pe ceilalți, că 
cea mai bună formă de guvernare e 
republica. Un domn bătrân tăcea mul- 
com și nu voia să se amestece în dis
cuție. Ăst fapt irită mult pe republi
canul nostru și gesticulând în focul 
discuției, întrebă pe bătrânul «... ear 
d-ta, domnule, ni-ai putea spune vr’un 
motiv serios pentru forma monarhică 
a statului?». — «De sigur», răspunse 
bătrânul, «chiar mai multe. Primul mo
tiv este, că eu sunt regele Suediei și 
Norvegiei»,

Darea milionarilor americani. 
I. M. Sears din Boston plătește 4 mi
lioane dare, Van Astor din New-York 
26 milioane, M. Field din Chicago 40 
milioane, Carnegie 25 mil., Rockefeller 
12 mil. și Russel Save 10 milioane.

Numărul locuitorilor în Ungaria 
a ajuns cu finea anului 1904 la 20,104.000 
suflete și anume: 17,570.000 în Ungaria 
proprie și 2,534.000 în Croația și Slavo
nia. în 1904 s’au născut 824.877 copii. 
Numărul cazurilor de moarte a fost 
de 489.861, astfel populațiunea a cre
scut cu 335.016 suflete.

T 9Cursul pieței
CV « c

Zk/Z arfa. 3 că O K• O d

Grâu prima calitate 90 18 20
> de mijloc 85 17 60

Săcară 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 80
40 13 60

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 . — b 50

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

» topite . —
80

84
Săpun . . . — 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

» » » II. » — 1 12
Unsoare de porc — 1 60
Sămânță de chimin — 1 12
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 96 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I.............................. — lb —
«II............................... — 14 —

r WW J----
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Convocare
Domnii acționari ai societății 

pe acții «Șicana», institut de cre
dit și economii, prin aceasta se 
convoacă la

DRAPELUL"

Dela primăria orașului Lugoj.

Mijloc excelent și sigur

Nr. 2141 
adm 1905,

Nr. 25.—1905.

E. Fitz
mai nainte

Kehrer
Prima

Adunarea generală 
extraordinară, pentru combaterea incendiilor

Publicațiune.

care se va ținea în Sacul la 28 
Martie 1905 st. n. la orele 9 a. 
m. în localul asociațiunei «Sacaua»

probat și aprobat

de autoritățile publice

OBIECTELE DE PERTRACTAT:
se poate căpăta âiu>

1. Modificarea statutelor.
în cantități mici și mari

Sacul, la 12 Martie 1905.

Nr. 59 (1-1).

la ferăria a€s€s€sâ

Direcțiunea. ZEZabexelixxx
Nr. 10 (X—1 1

Lugojul-român ...... ...

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare și apel
cătră on. conducere a comitatului Caraș-

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

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

Institutul de cură naturală

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,
------grra.t-o.it și fran.cc------- 

dela Reprezentantul general :
Sclunall Wien VIII3.

Red. (15 — 3).

Victor

%

Din partea comitetului central 
comitatului Caraș-Severin ordo-al

nându-se rectificarea listei alegă
torilor pentru alegerea de deputați 
dietali pe anul 1906, Comisiunea 
exmisă în scopul indicat va țineă 
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 1......... —
comisiunei.

Lugoj, 6 Martie 1905.

Marsovszky,
primar.P. P. 9 (3-3).

compactorie In Lugoj întocmită 
cu mașini.

Lugoj, str. Timișoarei.
înființată în anul 1817. *7Ml

Am onorul a aduce la cunoștința 
on. mei mușterii, precum șî P. T. pub
licului, că mi-am provăzut oompao- 
toria, esistentă din anul 1847. cu 
mașinele cele mai no ui.

Principiul meu este : lucru punctual 
Îi curat, serviciu prompt și prețuri eftine 
.ucrări primite de afară se liferează 

franco.
Vă rog ca prin o comandă de probă 

să vă convingeți de lucrul bun. Pentru 
«icgcuu-. numeroase comande se roagă 
înaintea i Sunt în plăcuta posiție se prega-

I tesc chiar lucrări de artă și aurituri în 
j cea mai frumoasă esecutare.

N’am cruțat osteneala și spese și 
mi-am procurat cele mai noui mașini și 
mi-am angajat 
de lucru.

cele mai bune puteri

cătră on. conducere a comitatului (Jaraș- l 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră irWm . tiSȘ.iiș .

proprietarii de realități, etc. etc. i î

E supremă necesitate a aduce respec- ' 
tuos și conștiențios din nou amin e on.! 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

cu distinsă stimă

Nr. 158 (x—23) E. Fitz.

<• g®®®®®®®®®®:®®®®®®®®®®®®®®®@®®®

, ,£.u$osana”
institut de credit și economii
eecxeeee ca societate pe acții în Lugoj.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Z2>epixzxexi spre fxvi.^tiîlcare

----------------------  ±,500.000 Coi. ----------------------  
acordă împrumuturi cambiale cn acoperire hi pot ee/iră și pe lombard cu8“«, 

escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subsqXen pe timp de_3jjânaMa 

6 luni, de ale privaților și de ale corporațiuailor cu 7— 8"/u, primește 

depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 u/(„ cu anunț o*70 .

iI©

de preot român cu IV cl. elemen 
tare, din casă bună, deplin sănătos 
și desvoltat, caută aplicare întro 
prăvălie ca ucenic.

Tnformațiuni dă Redacția.

Nr. Red. (3-2)

W

t
i

SJ®F* Darea după interese o solvește Însuși institutul.

Direcțiunea. @Nr. 8. x 13

Sdițiunile despărțământului £ugoj
al

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român.

I.

Vlad Delamarina.
= POESII

Bănățenesci. — întocmiri.
Adunate și arangeate de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
_____ ~ Prețul 30 bani. ----------- ---
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YY
YY

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.
________ r Prețul 30 bani. '1

vv 
MM 

nu 
ww 
MM 

MM 

MM

ni.
Dr. Athanasie Marienescu.

= DIALECTUL ROMAN BANATIAN.
9 

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

1 broșură 8® cu 28 pag.
~ ■ Prețul 15 bani. —r ~~

f^F* comandele din provință este a se alătura și porto-ul poștal.

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului ,,Drapelul“, sau direct la secretariul Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în mărci poștale.

k______________ ___________________
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Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


