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Cu atenție încordată, așa zicând, 
cu respir reținut, așteaptă nu numai 
țara, dar chiar și străinătatea desfă
șurarea evenimentelor în jurul cri
zei acute din Budapesta, unde 
cei ce stau la târguiala nu se ajung 
cu prețul.

Coaliția opozițională a declarat 
în mod solemn, că nu mai stă la 
■târguială dacă nu se scot la piață 
și chestiunile militare în formă de 
«concesiuni», ca să se poată face 
din armata comună un mijloc efi
cace de maghiarizare forțată. Nu 
știm încă, de avem aici de a face 
cu cunoscuta apucătură a târgui- 
torului, care pleacă ca și supărat, 
dar așteaptă ca să fie rechemat 
pentru a începe târguiala de nou. 
ori de fapt s’a supărat foc și acum 
nu mai vrea să știe nimic de tot 
târgul în rate. Nu știm.

Simțim însă, că târgul se face 
pe pielea noastră, a popoarelor ne
maghiare din Ungaria. Dacă e ertat 
a face o comparație, apoi noi sun
tem condamnați la rolul sclavului 
scos la mezat, care stă la aparență 
resignat, ascultând cum se târguește 
stăpânul cu cumpărătorii pe pie
lea sa.

Maj. Sa oferă coalițiunei opozi
ționale mână liberă pe deplin în 
afacerile interioare, ca în schimb 
să renunțe, cel puțin deocamdată, 
coaliția opozițională la postulatele 
militare și să voteze bugetul și con
tingentul militar, cu urcările recla
mate de administrația militară.

Știți ce va să zică această 
«mână liberă»?! Coroana nu pune 
pedeci în calea reformelor ce
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Fulgul de zăpadă.
fi

— Poveste pentru tinerime — -

De Biv WA/ter.

A fost odată un copil, care n’aveă 
nici o bucurie pe lumea asta. El eră 
mereu bolnav, ear mama sa foarte 
săracă. De multe ori sta singur acasă 
în odaia cea mică, strâmtă și întune
coasă, și priviâ trist prin ferestruică. 
Sosise iarna geroasă și sermanul co
pil îngheță aproape de frig, căci foc 
în cuptor n’aveau, ear mama lui ple
case prin sat ca să-și câștige pânea 
de toate zilele. Astfel se uită copilașul 
prin ferestruică cum cădeau fulgii de 
zăpadă și se așezau pe pământ unii 
peste alții, învelindu-1 cu haină albă.

«De unde vor fi fulgii ăștia» — se 
gândiâ copilul, — «și cine îi aruncă 
>pe toți cu grămada în jos spre pă- 
țfiânt ?».

Din timp în timp își suflă aer cald 
în mânile sale înroșite de frig și apoi 
deschidea fereastra și prindea în palmă 
fulgii de zăpadă.

Dintre nenumărații fulgi îi căzu 
unul mare de tot pe umăr.

«De unde vii tu fulg mare?» — îl 
întrebă copilul, și puse mâna pe fulg, 

crede de bune legislația din Buda
pesta. La apareuță. lucru de sine 
înțeles! Și totuși nu este așâ.

Aici e vorba de lucruri mari, 
foarte mari, aici e vorba de-a-drep- 
tul de existența noastră na
țională.

Noi — precum a spus-o aceasta 
și celebrul expozeu al conferenței 
naționale din 1892 — cu greu mai 
putem așteptă o sanare a relelor 
dela factorii parlamentari.

«Un parlament, care stă pironit 
în cercul de farmece al excluzi vi- 
tății naționale și nu are nici loc și 
nici interes pentru alte interese 
naționale, cu greu va fi capabil și 
destoinic pentru a vindecă acele 
rele ale țerii. de cari sufere însuși».

Și zice apoi expozeul conferenței, 
că după părerea sa «o sanare se 
poate așteptă numai dela interven
ția efectivă a celuilalt și mai 
înalt factor de stat, adecă a 
Coroanei, care în poziția sa 
constituțional exemptă stând de
asupra oricărui particularism, are 
chemarea constituțională, ca ade
vărata reprezentantă a celor mai 
înalte interese de stat, să inter
vină, de câte ori este de trebuință, 
cu autoritatea sa sânțită și cu ple
nitudinea puterilor sale la timpul 
corespunzător pentru siguranța 
statului, periclitat în organismul 
seu cel mai intim».

Și Coroana are mari drepturi și 
mare putere chiar și asupra celui
lalt factor constituțional, adecă 
asupra parlamentului. Nu numai 
sancționarea legii votate gata 
aparține plenitudinei drepturilor 
Coroanei, ci chiar și sancționarea 
inițiativei unui proect de lege, 

ca și cum ar voî să-l apere de ceilalți. 
Fulgul însă vorbi:

<Dă-ți mâna la o parte, căci alt
mintrelea trebue să pier, deoarece eu 
sunt foarte delicat și fin și nu pot su
feri mâna ta cea caldă».

Copilul făcu precum îi zise fulgul 
și apoi acesta îi povesti următoarele: 

«Dragă bâete, eu vin foarte de de
parte, dela împăratul zăpezii. Stăpâ
nul nostru ne-a trimis aci pe pămân
tul vostru, ca să 1 apărăm de frig- îm
păratul nostru locuește colo sus. sus 
de tot, peste norii cei plumburii în 
mărețul palat de ghiață, pe munții cu 
zăpadă vecinică. Noi suntem întot
deauna veseli și cu mult mai fericiți 
decât voi oamenii de acî din vale».

«Nu sunteți voinici odată bolnavi», 
întrebă copilul - «și aveți întotdeauna 
ce să mâncați?».

«Bolnavi? nici odată, căci noi nu 
răcim nici când, fiindcă viața noastră 
nu este caldă. De mâncare asemenea 
n’avem lipsă, căci nu suntem flămânzi 
nici odată».

«Ei, atunci vă merge bine», zise 
copilul, «și ași dori să fiu șî eu acolo 
la voi».

«Asta s’ar putea» — zise fulgul de 
zăpadă — «dar nu-ți place ție mai 
bine aici pe pământ?».

«O, nu!», strigă copilul, «aici nu 
e frumos; eu sunt întotdeauna singur, 
sunt bolnav, mă dor toate cele, și mama 
zice că-i sunt numai spre greutate».

Cu alte cuvinte fără aprobarea 
prealabilă a Regelui nu se 
poate depune nici un proect 
de lege pe biroul dietei.

Dacă până astăzi nu a fost de
clarată și formal prin legislația din 
Budapesta lipsirea noastră de 
ori-ce drept național, credem, 
nu este meritul parlamentului, ci 
al Coroanei, care nu a dat apro
bare prealabilă unei asemenea ini
țiative legislatorice.

Știm din expectorațiile șoviniste, 
din organele maghiare de presă, că 
politica șovinistă a întimpinat piede- 
cile cele mai mari tocmai la Co
roană.

A. oferi «mână liberă» în afa
cerile interioare ale țerii înseamnă 
deci, că Maj. Sa promite politicei 
de guvernament aprobarea preala
bilă a inițiativelor, pe cari le va 
consideră de trebuincioase în afa
cerile interioare ale țerii.

Că de ce natură sunt aceste 
inițiative, nu mai poate încăpeă 
îndoială, căci la inițiative salutare 
pentni întreaga țeară nu a întim
pinat nici până acum legislația 
nici o pedecâ din partea Coroanei. 
Evident deci, că aici poate fi vorba 
numai de inițiative, cari privesc 
î n t ă r i r e a c u r e n t u 1 u i ș o v i n i s t 
în afacerile interioare ale 
țerii și cari privesc — prin ur
mare — reducerea noastră la 
rangul de «paria» în cele na
ționale.

E altă socoteală, că coaliția opo
zițională uu se dă. ori nu se poate 
da mulțumită cu atât. Și poate 
că tocmai aici za< e norocul no
stru.

Coaliția consideră această «mână

«Ei, dacă e așâ, atunci ar fi mai 
bine nici să nu mai stai mult pe acî», 
zise fulgul apropiindu-se de obrazul 
palid al copilului. Așteaptă-mâ la 
noapte când toți vor dormi, la fereastra 
deschisă, te iau cu mine în împărăția 
noastră și n'o să mai ai nici dureri, 
nici foame! Dar acuma trebue să plec, 
căci e prea cald aici la tine!», și zicând 
aceste vorbe dispăru.

Seara când mama dete de cină co
pilului, acesta lăsă mâncarea neatinsă ; 
el nu mai avea foame, eăci se gândiâ 
mereu la fulg și-l așteptă cu dor, ca 
să plece cu dânsul. în sfârșit mama sa 
obosită de muncă adormi, ear copilul 
se sculă încet din pat și se duse tiptil 
la fereastră. «Numai de s’ar ținea de 
vorbă fulgul», își zise copilul. îi eră 
frig, căci un ger grozav se lăsase pe 
pământ, dar el nu-și părăsi locul dela 
fereastră, ca să-l poată găsi fulgul nu
mai decât.

Multă vreme trebui să aștepte, tre
mură de frig, și o greutate par’că i-se 
pusese pe ochi.

«O să dorm nițel», se gândi copilul. 
«Fulgul mă va trezi când va veni».

Cât o fi dormit copilul nu mai știu, 
dar într’o vreme fulgul sosi și-l de
șteptă :

«Urmează-mă», îi zise, și copilul 
părăsi îndată odaia.

Fulgul sbură înainte și copilul după 
dânsul și astfel sosiră la un loc fru
mos, pe care acesta nu-1 mai văzuse 

liberă» deja ca ceva de sine în
țeles și pre lângă aceasta, tocmai 
pentru garantarea mai efi
cace a «mânei libere», mai re
clamă și înrolarea armatei comune 
între mijloacele disponibile pentru 
de a forța și mai cu succes 
desnaționalizarea cetățenilor, 
neaparținători naționalității ma
ghiare.

Târguiala se face deci pe pielea 
noastră. Noi suntem sclavul scos la 
mezat, care trebue să aziste cum 
se târguește cumpărătorul cu vânză
torul asupra pielei lui.

Dar o mângăere totuși avem. 
Timpul sclavagiului și al corner- 
ciului de sclavi aparține trecutului 
și nu se mai poate readuce.

Târguelile aceste, ce se încearcă 
acum, trebue să se reducă pe sine 
înseși la valoarea unor anahro- 
nisnie. cărora le poate reveni în 
istoria trecutului loc de frunte, 
dar cari astăzi nu mai au putere 
de viață.

Ideea libertății omului și a po
poarelor este cu mult prea înrădă
cinată în conștiența publică, decât 
să se mai poată sugrumă.

înăbuși se poate, precum se 
poate și aerul comprimă. Cu atât 
mai violentă este însă explozia.

---------------------- ---------------------------------

Procesele noastre de presă. Pertrac
tarea proceselor dlor Mihail G a ș p a r, 
Dr. Stefan Petroviciu și Dr. Cornel 
Jurca pentru articolii indicați în Nr. 
144 a. tr. și 24 a. c., cari articoli ar 
constitui delictul: agitațiunea «națio
nalității române din Ungaria» în con
tra Maghiarilor, se va începe în 17 
April a. c. st. n. la orele 9 în fața 
curții cu jurați din Timișoara.

și unde erau adunați sute de fulgi, 
cari inconjurară pe copil. Frigul nu-1 
mai supără acuma, nici foame și nici 
somn nu mai avea. Fulgii îl duseră la 
un mic cărucior cu perini albe ca ză
pada și șease fulgi erau înhămați la 
cărucior ca să-1 tragă.

«Sue-te în cărucior», îi zise fulgul 
cu care venise, și după ce se sul acesta, 
se așeză lângă dânsul. Căruciorul 
sbură în aer sus, din ce în ce mai 
sus și copilul cel mic și bolnav nu mai 
simțiă nici o durere, îi erâ așă de 
ușor și se simțiă așâ de bine ca nici 
odată în viață.

«Unde mergem?», întrebă copilul 
pe fulg.

«La stăpânul nostru, la împăratul 
zăpezii, care vrea să te vază».

Știe el că merg la dânsul?», în
trebă copilul.

«Da, da», adause fulgul, «el cu
noaște pe toți copiii, cărora nu le merge 
bine pe lume și noi trebue să-i ducem 
la dânsul».

«Asta-i frumos din partea împăra
tului zise copilul «și eu îl voiu 
iubi din toată inima mea».

Eată, ajung acuma colo sus la 
mărețul palat de cristal și razele soa
relui se reflectau într’ânsul în toate 
colorile. Copilul se uită uimit la atâta 
mândrețe. Deodată porțile palatului de 
ghiață se deschiseră și împăratul cu 
barba lui cea mare, albă ca argintul, 
și cu o strălucitoare coroană de aur



Situația.
în fond e situația neschimbată. 

Maj. Sa nu a mai făcut pană acum 
nici o concesie militară, cere însă ur
carea contingentului de recruți și 450 
milioane pentru investițiuni noui mili
tare (tunuri și vase de răsboiu), ear 
coaliția opozițională nu admite votarea 
bugetului și a contingentului militar 
pănă ce nu va face Maj. Sa concesii 
mai mari militare, decât cele cuprinse 
în programul celebrei «comisii de 9» 
de acum doi ani.

Miercuri, prin concluzul unanim al 
plenului coaliției opoziționale s ’ a rupt 
firul tratativelor și tot Miercuri 
s’a prezentat contele A nd râssy la 
Maj. Sa ca să-și depună mandatul 
de intermediator între Coroană și coa
liție.

Maj. Sa a primit raportul lui An- 
drâssy și l-a absolvat de mandat. Cu 
aceasta s’a considerat rolul lui An- 
drâssy ca încheiat și anume cu re
zultat negativ.

Deja pe Joi se așteptă, ca Maj. 
Sa să numească un ministru president 
din sinul partidului căzut dela putere. 
Se luă la sigur, că sau contele K h u e n- 
Hedervary sau contele Robert Zse- 
lenszky va fi încredințat cu formarea 
noului cabinet. în cazul acesta eră di
zolvarea dietei inevitabilă.

A urmat însă o întorsătură ne
așteptată. Joi a fost chemat în audiență 
la Maj. Sa Dr. Wekerle și acesta a 
recomandat Maj. Sale să încredințeze 
din nou pe contele Andrâssy cu 
mandat de mediațiune și even
tual să-l numească chiar ministru pre
sident.

Maj. Sa a acceptat planul lui We
kerle și prin urmare va începe An
drâssy de nou tratative ca «homo re- 
gius». Fi-va mai cu noroc a doua oară? 
Urma alege !

Qela oraș,
— Adunarea generală a Reprezentanței orașului 

Lugoj, ținută la 23 și 24 Martie n. 1905. ~

Primarul A. Marsovszky des
chide adunarea la orele 3 și 5 min. 
d. m.

înainte de ordinea zilei interpe
lează dl V. Thomiciu în chestiunea 
mângăerii cu sf. Taine și înmormân
tării demne de om a bolnavilor resp. 
morților creștini din spitalul orașului.

Primarul răspunde, că în chestia 
împărtășirii cu sf. Taine nu este com
petent, iar în privința înmormântării 
recunoaște, că orașul a avut mai îna
inte un car mortuar propriu al spita- 
pe cap, eșî afară. Fulgii se închinau 
înaintea lui și el se apropiă prietenește 
de palidul copil, care sta înmărmurit 
de admirație.

«Tu ești copilul cel bolnav, despre 
eare îmi povesti fulgul, și vreai tu să 
rămâi la mine în acest palat?».

«Da, înălțate împărate» — atâta 
putu spune micul copilaș.

«Și nu vei dori să te înapoezi ia
răși pe pământ?», îl întrebă împăratul.

«Nu, nu, nici odată!», zise copilul 
cu hotărîre.

«Gândește-te bine», continuă stă- 
pânitorul zăpezilor și al ghețurilor, «mai 
ai putința să te întorci iarăși pe pă
mânt, mai ai timp pănă nu te-am atins 
cu mâna mea cea rece».

«Lasă-mă, împărate, la tine, e așa 
de frumos aici și tu ești atât de bun 
cu mine. Pe pământ nu mă mai întorc, 
căci nimenea nu mă iubește».

Atunci împăratul zăpezii îl luă în 
brațe, îl strânse cu mânile lui reci și 
după ce îl lăsă jos, se prefăcuse în- 
tr’un fulg alb și delicat.

«Acuma ești al meu pentru vecie», 
zise împăratul. «Uită-te în jurul teu, 
toți fulgii aceștia i-am adus de pe pă- 
jnânt, tu ești firește mort și oamenii 
vor zice, că -tu ai înghețat! Dar aici 
în împărăția mea, vei trăi vecinie fără 
necazuri, fără dureri, numai bucurie 
și veselie te vor însoți pănă în vecii 
vecilor».

lului, dar astăzi nu mai are și pănăce 
nu se votează o sumă corespunzătoare 
în scopul acesta, nu poate avea.

întrându-se în ordinea zilei face 
dl Dr. Dimitrie Fior eseu raportul 
despre pătrarul ultim al anului 1904.

Dl Dr. I. Fenyes excepționează 
ordinea zilei, în care sunt prea multe 
chestiuni importante cumulate, încât 
nu este dată posibilitatea, ca aceste 
afaceri importante să se rezolve cu 
răgazul necesar. Propune, ca chestiu
nile importante, cari nu se țin de ra
portul primarului, să se scoată dela 
ordinea zilei a adunării de astăzi.

Dl Virgil Thomiciu este în prin
cip de acord cu antevorbitorul, propune 
însă, ca toate chestiile puse la ordinea 
zilei, cari taie in bugetul deja stabilit, 
să se iee peste tot dela ordinea zilei și 
să nu se mai prezente pănă ce nu sunt 
studiate în toate detaliile și aduse în 
acord cu bugetul.

Dl Coriolan Brediceanu arată, 
că este peste tot o anomalie cum este 
pusă reprezentanța tot în fața unor 
fapte împlinite, cere deci să se respecte 
voința și interesele cetățenilor și să li
se dee reprezentanților ocazie, ca să 
poată studiâ cu temeiu chestiunile dela 
ordinea zilei. în deosebi reclamă vor
bitorul ca conducerea orașului să fie 
mai cu regard față de fiii orașului și 
să nu protegeze la toate ocaziile pe 
străini față de oamenii noștri. Am pă
țit prea multe cu străinii aduși încoace 
de vânturi. Și în fine e.numai just ca 
în orașul nostru să fie considerați în 
primul loc fiii acestui oraș.

Primarul dă explicări, că toate 
chestiunile aceste sunt legate de con
versiune și trebue să fie deodată stu
diate și rezolvate.

După o desbatere mai lungă se 
decide a luă dela ordinea zilei obiec
tele de sub punctele 6, 15, 17, 20, 21, 
22, 23, 24, 26 și 27.

Adunarea ia la cunoștință rapor
tul primarului, al comisiunei de scon- 
trare și aprobă socoțile finale pe anul 
1903.

Dl V. Thomiciu își exprimă do
rința, ca încă în primăvara anului 
acestuia să vedem șl socoțile finale pe 
anul 1904.

Se aprobă socoțile finale ale cassei 
orfanale pe 1904. Se publică conclu- 
zele anterioare, aprobate de forurile 
mai înalte. S’a luat la cunoștință 
aprobătoare literile fundaționale ale 
fundațiunei Francisc G er ge I y (3300 
cor.) pentru săracii orașului. S’a pri
mit propunerea de a mai da pe 3 ani 
dreptul de vamă pentru podul econo
mic.

S’au prezentat socoțile stabilimen
tului electric pentru 1902 și 1903 și 
pentru revidarea acestor socoți se 
exmite de nou magistratul dimpreună 
cu comisia financiară.

Ședința se suspendă la orele 5’A 
și s’a amânat pe Vineri d. in. la orele 3.

** *
Ședința continuativă se deschide 

Vineri d. m. precis la orele 3.
Dl V. Thomiciu cere înainte de 

ordinea zilei, ca venitele din arânda 
de vânat să se administreze separat 
și să se folosească pentru susținerea 
fântânelor și pentru alte scopuri eco
nomice ale urbarialiștilor.

întrându-se în ordinea zilei se 
prezentă proectul de regulament pen
tru afișarea placatelor pe stra- 
d e. La desbaterea generală ivindu-se 
contraziceri și fiind 9 voturi pentru și 
9 contra, a decis primarul pentru pri
mirea regulamentului în general. Des
baterea specială s’a amânat pe când 
vor cunoaște membrii detaliile regula
mentului, spre care scop se va lito
grafia și împărți regulamentul între 
membri.

Se ia cu plăcere la cunoștință des
chiderea țesătoriei demătasă.

Se votează bani de cvartir lito- 
grafului orășenesc Nicolae Andrei și 
soții.

în chestia trecătoarei prin curtea 
comitatului, închisă acum din cauza 
construirei palatului de finanțe, se de
cide a se prezenta o adresă cătră co
mitat, ca chestiunea să se arangeze 
pe cale pacinică.

Se aprobă destituirea duor comi
sari de cerc și se face suplinirea pro
vizorie a posturilor vacante.

Se ia la cunoștință statutul de 
edificare modificat în conformitate cu 
dispozițiile legii despre contravențiuni.

Se ia la cunoștință colaudarea fi
nală a construcțiilor podului de fer, 
se asemnează cauțiunile depuse de în
treprinzători, precum șl suma de 430 
cor., ce mai compete inginerului oră
șenesc.

Se aprobă spesele împreunate cu 
susținerea stradelor, cari nu sunt par
dosite.

Se resping ofertele lui Sigismund 
Bauer din Monyordkerek și Sebastian 
Fischer privitor la construcțiile ce 
doresc a le face în Lugoj.

Se alătură la curenda orașului 
I a u r i n pentru reclamarea rebonificării 
din partea statului a speselor admini
strative ce rezultă din împlinirea agen
delor de stat.

Se primește regulamentul pentru 
susținerea curățeniei stradelor prin în
treprinzător.

Se votează un ajutor de 100 cor. 
studenților săraci dela gimnaziul de 
stat din Lugoj pentru paiticiparea la 
emulația regnicolară de gimnastică a 
elevilor dela școalele medii din Un
garia.

Se resping pretenziile întreprinză
torului Lung; se acordează medicului 
orășenesc Dr. Iacob Maior un conce
diu de 3 luni; se aprobă raportul des
pre tăierea lemnelor în pădurea dela 
Biniș; se fac descrierile speselor și 
pretenziunilor orașului dovedite ca 
neîneassabile; se admite rebonificarea 
din fundația «Gergely» a speselor ce 
le-a avut A. Haberehrn cu răscum
părarea unor parcele; se concede lui 
Ion Preda et cons, să ridice cruce de 
lemn pe izlazul comun (lângă moara 
ișpănească).

Adunarea se ridică la orele 4 și 
45 minute.

fflevoluția în fftusia.
— Studiu original —

De Dr. T. V

PARIS, Martie 1905.

VII.
(Fine).

Administrația locală a fost în fine 
silită a ceda locul persecuției și corup
ției. Pănă ce clasele de mijloc și mun
citorii sunt lipsiți de mijloacele de a 
se putea ridică economicește și inte- 
lectualicește, țăranul a rămas sub jugul 
«7mr»-ului, care nu e alta, decât un 
fel de comunism de pământ. Fiecare 
sat e responzabil pentru solvirea dă
rilor tuturor locuitorilor. Toți țăranii 
sunt legați de mirul în care sunt in
vestiți și nu pot părăsi satul sau ora
șul fără un pasport special și dacă șî 
obțin un atare pasport, legătura lui 
cu mir-ul sustă încă, precum șî res- 
ponzabilitatea pentru contribuțiile sa
tului sau orașului, pe cari au încă de 
a le solvi.

Că ce rezultă de aici ni-o spune 
raportul confidențial al comisiunii in
stituite pentru reforma rurală, presi- 
dată prin Witte: «Satele sunt pline de 
un număr mare de tineri, cari neavând 
ce lucra, sau devenind incapabili pen
tru munca țerănească, sunt condamnați 
la lenevire». Astfel, de fapt, aproape 
100 de milioane de Ruși sunt pe de
oparte opriți dela muncă, ear pe de 
altă parte sunt despoiați prin guvern 
spre a salva aparențele Țarismului și 
a protegiă oficianții.

Chiar dacă «despotismul patriarhal» 
— visul lui Witte — expus în manifestul 
recent imperial ar putea aduce reforme, 
cari ar da claselor muncitoare liberta
tea de a lucră, și tuturor supușilor 
posibilitatea de a se apăra contra tiră- 
niei birocrate prin o inițiativă indivi
duală fără de a se atinge de chestia 
constituției, — nimica nu s’ar schimbă, 
pentrucă trei părți de patru din popo- 
porul rus nu s’ar putea folosi de avan- 
tagiile ce-i oferă aceste reforme, fiind 
pe deplin ignorant; nouă părți de zece 
din poporul rus, se află încă în senz 
european pe treap.a barbariei. Băr
bații de stat ai Rusiei cunosc foarte 
bine situația aceasta și au teamă de 
reforme.

Prin toate acestea cred a fi demon
strat, că orice reformă fără atingerea 
constituției ar rămânea literă moartă. 
Aceasta apare șl din partea confiden
țială a marelui raport asupra reformei 
rurale așternute înainte cu vre-o 2 luni 
Țarului, din care unele părți au fost 
date publicității. în acest raport autorul
- poate Witte însuși — ajunge la ur
mătoarele concluzii:

1. E imposibil de a diminua dările 
pănă când creditul Rusiei scade și pănă 
când expanziunea rusă și spesele grele 
militare nu vor fi abandonate și înlo
cuite prin o politică de desvoltare pur 
internă, negligând influența rusă asupra 
afacerilor internaționale.

2. E imposibil de a urcă dările, 
deși această urcare e inevitabilă, dacă 
politica actuală se continuă, pentrucă 
urcarea în prezența dezastrului corn 
plet al politicei de expanziune nu ar 
putea provocă decât o revoluție înar
mată.

3. E imposibil de a desființa «mir»-ul 
cu consecuențele sale teribile, pentrucă 
emigrarea în orașe ar luă proporții 
atât de enorme, încât agricultura ar fi 
lipsită de muncitori și ar crește socia
lismul.

4. Situația intelectuală e astfel, că 
împedecă urcarea bunăstării naționale. 
Astfel e evident, că nici o reformă ru
rală, și prin urmare nici un fel de re
formă nu e posibilă pe lângă un gu
vern autocrat sau birocrat.

Aceste concluzii venite din sferele 
mai înalte ne arată în cea mai bună lu
mină starea afară din cale complicata a 
Rusiei pacinic.e de odinioară, unde o 
revoluție părea lumii imposibilă. Com- 
plicațiunile, isvorite din păcatele gu
vernelor de un secol, sunt atât de 
mari, încât cei mai avizați bărbați de 
stat ai Rusiei nu află remediu pentru 
evitarea rezolvirei violente fatale.

Am zis și repet, că criza actuală 
a Rusiei interesează lumea și omeni- 
mea întreagă, iar pe noi în deosebi, și 
iată pentru ce: Starea pacinică a po
porului rus, violentat, strivit și opri
mat pe toate terenele vieții individuale 
și politice părea ca o dovadă în fața 
guvernanților ignoranți, că popoarele
— cu o mână tare, prin o armată de bi-
rocrați abili, se pot guvernă și contra 
voinței lor chiar șî în secolul al XX- 
lea. Rusia a fost fortăreața cea mai 
puternică a reacțiunii politice și mode
lul, de care s’au inspirat guvernanții 
Germaniei și Austro-Ungariei. Reverse 
deci ceriul, deodată cu distrugerea 
acestui model de reacție politică, lu
mină asupra politicei europene, arătând 
prin un exemplu clasic, că popoarele 
nu se mai pot guvernă contra voinței 
lor nici chiar acolo, unde lumina nu a 
străbătut întreg întunerecul și aducă 
aminte în continuu guvernanților, că 
acei ce seamănă baionete, vor seceră 
bombe și dinamită, și aducă-le aminte 
vorbele lui Hristos: Cel ce sabia scoate, 
de sabie va muri. /Finp ,

Răsboiul ruso-iaponez.
Sistarea urmărirei.

Cu ocuparea orașului Kaijuan Ia- 
ponezii au sistat urmărirea armatei ru
sești. Pe câmpul de răsboiu urmează 
acum o mică pauză pentru a se odihni 
soldații.

Armata iaponeză e acum stăpână 
pe un teritoriu de 330 mile în Mangin- 
ria. Ei folosesc deja riul Liao și trenul 
mangiurian pentru transpoartele lor.

Armata rusească e în o situație ex
trem de nesigură, deoarece acum nu 
mai dispun de bogatele isvoare de pio- 
viant ale Chinezilor.

Mulți Ruși sufer foame cumplita, 
mii de Ruși cutrieră Mangiuria și fură 
ce pot.

Kuropatkin rămâne pe câmpul 
de răsboiu.

Kuropatkin, care a trebuit să pre
dea comanda supremă a armatei și 
marinei generalului Lenewits, s’a ru
gat de Țarul să-i permită a rămânea 
șî mai departe pe câmpul de răsboiu, 
fie chiar ca soldat simplu. Țarul i-a 
împlinit cererea și l-a numit coman
dant al primei armate mangiu- 



riene. Astfel Kuropatkin a ajuns infe
rior lui Lenewits.

Alte știri.
Iaponezii au confiscat vaporul en- 

-glez «Harberton», care transporta căr
buni la Wladiwostok.

Perderile Iaponezilor în lupta dela 
Mukden sunt prețuite la 50.000 
oameni, ale Rușilor dela începutul 
luptei dela Mukden pănă la terminarea 
luptei delaTieling: la 175.000 oameni.

Informatiuni.
Premierul austriac Gautsch s’a bol

năvit de influență, care s’a desvoltat 
apoi într’o boală periculoasă de urechi. 
Cu toate că medicii l-au sfătuit pe ba
ronul Gautsch să absenteze câtva timp 
dela ședințele camerei imperiale și dela 
oficiu, premierul n’a ascultat. Urma
rea a fost agravarea boalei: aprindere 
Ia urechea de mijloc, perforațiunea 
timpanei, curgere de puroiu din ureche. 
Acum ministrul president Gautsch tre- 

ț^bue să rămână cel puțin 8 zile acasă 
în odaie.

Discursul împăratului Wilhelm: despre 
pace. în Bremen a avut loc Mercuri 
inaugurarea monumentului împăratului 
Fridric. La festivitățile de inaugurare a 
hiat parte șî împăratul actual german 
Wilhelm II, care a rostit șl un 
discurs, zicând că la urcarea sa pe 
tron și-a propus, ca — în cât depin
de dela el — baionetele și tu
nurile să se odihnească. Dar 
pentru aceea Germania trebue să fie 
gata de răsboiu, ca invidia exterioară 
să nu conturbe desvoltarea interioară 
a țerii. Și-a propus Wilhelm șî că nici 
odată nu va nizuî la dominațiunea uni
versală. Dominațiunea universală, de
spre care a visat el, să constea din 
aceea, ca imperiul german nou format 
să se bucure de încrederea, că el este 
un vecin liniștit, onest și pacinic. Dis
cursul l-a terminat cu dorința, ca pacea 
să existe șî mai departe cu ajutorul lui 
Dumnezeu. — Joi împăratul Wilhelm 
a plecat în călătoria proectată pe Marea 
Mediterană. în drumul seu împăratul 
va vizită șî orașul Tanger, capitala 
statului Marocco din Africa de nord.

Din suferințele Românilor macedoneni, 
în timpul din m ină 250 fruntași români 
din Macedonia și Epir au primit epi
stole anonime, prin cari au fost încu- 
noștiințați, că comitetul revoluționar 
grecesc a hotă rit moartea lor și că în 
curând vor fi uciși. în urma acestor 
amenințări s’a produs mare agitațiune 
în comunele românești din Macedonia 
Acum sosește din comuna română 
B e 1 c a m a n (Macedonia) știrea, oă re
voluționarii greci au amenințat pe în
vățătorii și învățătoarele dela școala 
română de acolo, că dacă nu vor în
chide imediat școala, vor fi uciși. în
vățătorii înfricați au șl părăsit școala, 
care astfel a rămas pustie.

Maghiarizarea nu progresează. Sforță
rile șoviniste de maghiarizare sunt za- 

- darnice și maghiarizarea în loc să dea 
înainte, dă îndărăt: aceasta se constată 
încă odată în mod oficial. în ședința 
comisiunei administrative a comitatului 
Pestei s’a cetit, între altele, raportul 
despre starea învățământului pe teri
toriul comitatului în ultima jumătate a 
anului 1904. Se zice în raport, că po- 
pulațiunea nemaghiară din comunele 
învecinate cu Budapesta ține așa de 
malt la limba sa, încdt nu vrea 
să învețe de bună voie ungurește 
și nici pe copiii sei nu-i învață ungu
rește, ba poporul maghiar, germ a’n 
și slovac din comitat nici nu vrea 
să se amestece între olaltă și astfel 
maghiarizarea nu numai nu, pro
gresează, ci din an în an se îm
puținează numărul celor ce măr
turisesc, că limba maghiară e 
limba lor maternă. în raport se re
comandă luarea școalelor confesionale 
în administrația statului. Acesta ar fi 
singurul mijloc de maghiarizare, — se 
spune în raport. Iată cum se spulberă 
în vânt visul de aur al șoviniștilor! Și 
totuși nu vin la rezon șoviniștii!

Post de notar. în comuna Prilipeț 
{cercul Bozovici, corn. Caraș-Severin) e 

vacant postul de notar cercual. Termi- 
nul de concurs e 12 April n. Petițiile 
sunt a se trimite primpretorelui Wil
helm Macasy în Bozovici. Alegerea 
va avea loc în 17 April n. Venitele 
sunt de 2017 cor. 34 bani plus taxele 
pentru lucrări private și locuință gra
tuită.

Serată muzicală română în Budapesta 
Gorul bisericei române gr.-or. din Bu
dapesta (dirigent Sebastian Stanca) 
arangează Joi la 17/30 Martie, sub pa- 
tronagiul dlui Dr. Iosif Gali, serată 
muzicală în sala mică dela reduta oră
șenească din Pesta Ofertele benevole 
în favorul fondului permanent al coru
lui se primesc cu mulțămită seara la 
cassă și pe adresa dlui George Radu
lescu, epitropul parohiei (I., Uri-u. 
32) și se cuitează pe cale ziaristică. 
După serată cină comună â la carte.

Instalare de preot. La 6/19 Martie s’a 
îndeplinit în mod solemn instalarea 
On. dn preot Aron M o i s e din comuna 
Silagiu, protopop. Buziașului, prin P. 
On. dn protopop Ioan Pepa, care a 
predat noului ales cheile și sigilul bi
sericei, rostind șî un discurs. Părintele 
Avram Ciocoi din Vucova a cetit cu 
voce înaltă gramata arhierească. Șco
lari sub conducerea înv. Petrovici au 
cântat frumos în decursul liturghiei.

Mobilizare nouă în Rusia. Ministrul 
Witte a propus Țarului să închee 
pace cu Iaponia, dar Țarul nu vrea 
nici decum pacea, ci speră încă în 
victoria armelor rusești. Spre conti
nuarea energică a răsboiului s’a hotă- 
rît mobilizarea alor 6 corpuri de ar
mată. Afară de corpurile ce vor fi 
mobilizate, vor merge în Mangiuria șî 
mai multe diviziuni de Cazaci. E vorba 
să fie mobilizați cam 400000 soldați. 
Dintre aceștia 150000 sunt instruați 
gata și vor fi transportați în curând 
Ia Carbin; ceilalți vor fi chemați la 
arme în Martie, Mai și Iunie. Sociali
știi pun mari piedeci în calea mobili
zării. Ei respândesc proclamațiuni, în 
cari provoacă poporul rus să se opună 
cu toate mijloacele contra mobilizării. 
E teamă de turburări sângeroase la 
Petersburg pe la începutul lui April.

Crimă fioroasă în Valeadeni. Econo
mul Crăciun Jort din Valeadeni (corn. 
Caraș-Severin) a venit Duminecă seara 
din crâșmă acasă la culcare, după ce 
mai înainte se certase cu membrii fa
miliei. Fata lui s’a înțeles cu bărbatul 
ei să ucidă în somn pe bătrânul. Cu 
lovituri de securi au șî îndeplinit fio
rosul asasinat. Martor al crimei a fost 
băiatul de 13 ani al nefericitului ucis, 
care băiat dorniiă în aceiași odaie. 
Fata și bărbatul ucigători au fost 
arestați.

Nefericire. Șase țărani sârbi au 
mers pe o luntre la insula din mijlocul 
riului Sava, ca sâ taie arbori și să-i 
aducă în sat. La rentoarcere an încăr
cat rău luntrea. Pe o parte au pus mai 
mullâ greutate, decât pe cealaltă. Lun
trea s’a răsturnat și toți 6 s'au înecat. 
Pănă acum s’a aflat numai cadavrul 
unuia dintre cei înecați.

Revoluția in Rusia. Marți seara s’a 
întâmplat la Varșovia un atentat cu 
dinamită. Indivizi necunoscuți au 
aruncat o bombă asupra unei patrule 
de soldați. Patru soldați, 2 polițiști și 
un gendarm au fost grav răniți. Fere- 
strile caselor din apropiere s'au spart 
— Răscoala țăranilor durează încă. In 
un district al Caucaziei au fost aprinse 
edificiile pe cinci moșii. Pe moșia prin- 
cesei Murat 300 țărani s’au luat la 
luptă cu polițiști. Mai mulți țărani și 
polițiști au fost răniți.

Exploziuni de acetilenă. In timpul ul
tim se înmulțesc din nou exploziunile 
provocate prin acetilenă; astfel se 
anunță iarăși, că în Pierrefeu lângă 
Toulon a explodat într’un restaurant 
un aparat de luminat cu acetilenă. 
Birtașul și nevastă-sa și-au perdut 
viața. Zece oaspeți s’au ales cu răni 
grave. Restaurantul și 2 edificii înve
cinate au fost distruse aproape total. 
(«N. F. Pr.» 17 III 1905). Un caz ana
log de nefericire s’a întâmplat în 
Eberschwang lângă Ried. în casa mă- 
estrului-lăcătar Strobl a explodat apa
ratul de acetilenă. Casa a fost ruinată 
aproape total și un sodal a suferit 
arsuri grave. («N. F. Pr.» 15 III 1905). 
în legătură cu aceste catastrofe îngro

zitoare, nu greșim când atragem aten
ția onoraților noștri cetitori asupra 
observațiunei făcute de noi, anume că 
în timpul ultim se interesează publicul 
din Lugoj de luminatul cu acetilenă. 
Noi aflăm această apariție cu atât mai 
curioasă, cu cât dispunem în Lugoj 
de o lumină modernă absolut nepri- 
mejdioasă și neîntrecută în avantagii: 
de lumina electrică. Gazul de acetilenă 
din contră înseamnă pentru posesorii 
astorfel de stabilimente pericol perma
nent pentru siguranța vieții și a pro
prietății, precum dovedesc în mod re
gretabil catastrofele provocate prin ex
ploziunile de acetilenă amintite mai 
sus și cari durere — se repetă prea 
adeseori.

în țeara elefanților și a șerpilor. Ingi
nerul austriac Ferdinand Lupsa din 
Stiria a fost de câteva luni chemat la 
Siam (regat în India), ca să facă 
măsurări de pământ. Lupsa a trimis 
din Siam interesante scrisori despre 
țeara și poporul Siamului. în toate ți
nuturile, unde a lucrat Lupsa, s’a în
tâlnit cu turme mari de elefanți, une
ori chiar cu 150 elefanți, cari însă nu 
l-au împedecat în lucrările lui. Elefan
ții au putut fi alungați chiar șî numai 
prin strigăt. Șerpi veninoși, mai ales 
înfricoșatul cobra, încă se arătau ade
seori, ba l-au șî mușcat pe inginerul. 
Dar prin aplicarea de lipitori, cari se 
află în Siam în număr mare, a scăpat 
inginerul de orice pericol.

Crime de-ale revoluționarilor bulgari. 
Revoluționari bulgari au aprins mănă
stirea din Tserbovo (cercul Castori a 
în Macedonia). Preotul comunei a fost 
ucis. A mai fost ucis primarul comunei 
Pehole (cercul Tikveș). -- Muftiul 
(judecătorul suprem) din Mitrovița 
(Macedonia), Halim Effendi, a fost 
pușcat de un albanez și a murit. Nu
mele făptuitorului e pănă acum necu
noscut.

Mulțămită. publică.

Cu ocaziunea petrecerii poporale 
arangeate de «Reuniunea de cetire și 
cântări din Sasca-inontană» la 27 Faur 
(12 Martie n.) a. c. au binevoit a su- 
prasolvî următorii domni:

Dr. Vasile Meșter, 7 cor. 20 bani, 
Dr. Alexandru Coca, 1 c. 60 b., loan 
Murgii, 4 c. 60 b., George I. Sporea, 
2 c., Grăvilă Popovici, 1 c. 20 b. Ilie 
Gropșian, 1 c. 60 b., George Ch. Petru, 
Carol Bănuțiu, Mihai Petru, George 
Stolojanu, Dimitrie Gropșianu, loan 
Croitor jun.» Mihai Velcelean, Maxim 
Jucu, Alexandru Alexandrovici, loan 
Lang, Edmund Halter, Petru Bugărinu 
și Enache Popovici, câte 60 bani; Ioan 
Câmpurian 50 bani; Vasile Muntean, 
60 bani; Stefan Bănuțiu și Antonie 
Zaharia câte 40 bani, ear Constantin 
Rogovan jun., Mihaiu Lang și Alexan
dru Băieș câte 20 bani. Venitul curat 
al petrecerii a fost 64 coroane, cari s’au 
alăturat Ia fondul Reuniunii.

în numele «Reuniunii de cetire și 
cântări din Sasca-montană’ mulțămim 
șî pe această cale tuturor domnilor, 
cari ne-au sprijinit și cu această oca- 
ziune.

Sase a-m o n t. la 22 Martie, n. 1905.
Dimitrie Gropșian. 
cassarul -Reuniunii»

BIBLIOGRAFIE.
Carte de rugăciuni și cântări bisericești, 

întocmită cu binecuvântarea P. S. Sale 
dlui Episcop N. Popea, de Dr. Petru 
Barbu. Caransebeș, 1904. Tipografia 
și librăria diecezană. Prețul: broșată 
50 bani, legată 60 sau 80 bani; tipărită 
pe hârtie foarte fină: broșată 1 cor., 
legată 3 —20 cor. Cuprinsul: Datorințele 
vieții religioase-morale ale creștinului 
dreptcredincios, rugăciunile dimineții, 
rug. Sf. Liturghii, rug. la Sf. Mărturi
sire, rug. la Sf. Cuminecătură, rugăciu
nile mesei, rug. Vecerniei, rug. spre 
somn, felurite rugăciuni, cântări biseri
cești, cântece de stea și colinde.

VARIETĂȚI.
*

Ce să facem, ca să trăim mult ? 
Un mare ziar englez a adunat niște 
date interesante despre secretul vieței 
îndelungate. De exemplu: lord Goydr, 
care e de 95 ani, zice: Nu fuma, fă 
zilnic mișcare în aer curat și fii cum
pătat. Lord Grimphtore, de 89 ani, a 
fost toată viața cumpătat în mâncare 
și beutură. Nelson, renumitul admirai 
decedat în etate de 82 ani, nici odată 
n’a fumat, totdeauna se sculă de dimi
neață, eră cumpătat în toate și nici
odată n’a avut lipsă de medicină. Hug
gins, care a trăit 81 ani, a mâncat 
carne puțină, dar lapte mult, și nici
odată n’a fumat. Profesorul Mayor, de 
81 ani, nu fumează, a fost vegetarian 
toată viața, gimnastică n’a făcut, în 
toată dimineața se scoală la 4 ore, și 
e sănătos ca mărul. Moșneagul de 98 
ani Haden, care doarme 7 ore pe zi, 
consumă carne puțină și vin puțin, dar 
fumează mult, zice: «Mi-ar plăcea să 
nu mă fi dedat niciodată la fumat, 
pentrucă simt, că fumatul îmi strică și 
știu că fumatul mă va duce înainte 
de vreme în mormânt».

Fanatism la culme. Schlagintwain, 
renumitul călător geograf, povestește 
un caz extraordinar despre fanatismul 
unui fakir indian. Blândul fakir, te- 
mându-se de chinurile iadului, voi cu 
tot prețul să se facă demn de fericirea 
raiului și spre acest scop și-a propus, 
că 12 ani nu se culcă și nu șede, ci 
stă numai în picioare. Ca să nu’l cu
prindă somnul și să nu cadă la pământ, 
s’a legat cu o frânghie de un arbore. 
Așâ a stat 12 ani. împlinindu-se ter- 
minul, fakirul și-a propus, că alți 12 
ani va sta cu brațele împreunate de
asupra capului. Șî proba aceasta a su
ferit-o, deși sângele a încetat de a mai 
circulă prin brațele lui, cari cu timpul 
s’au uscat și au devenit nesimțitoare. 
Dar nici atât n’a fost destul. Fakirii 
ceilalți nu l-an aflat nici acum vrednic 
de paradis, ci l-au pus la altă probă. 
L-au spânzurat cu capul în jos de un 
pom și sub cap au aprins foc și l-au 
lăsat în poziția aceasta un sfert de ceas, 
grijitid însă, să nu i-se aprindă părul 
de pe cap. Eră mai mort fakirul, când 
i-au dat drumul și acum a urmat ulti
ma probă. L-au îngropat de viu și l-au 
ținut îngropat timp de 2 ore. Când l-au 
scos, fakirul abia mai resuflă. Acum în 
fine după atâtea chinuri l-au declarat 
de sfânt. O zi două a mai trăit fakirul 
sfânt, apoi a murit. Schlagintwain a 
fost de față la cele din urmă probe și 
a voit să împedece cu tot prețul chi
nuirea fioroasă a fakirului, dar fiindcă 
însuși fakirul s’a învoit la toate, 
Schlagintwain n’a avut ce face.

Cursul pieței Lugoj.
a. x f a.
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Grâu prima calitate . . ’ . 90 17 20
» de mijloc .... 85 16 80

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

Orz prima calitate . . • . 80 14
14

60
» de mijloc................................ 75 —

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 .... 5 50

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

» topite................................ —
80

84
Săpun ..... — 72
Carne de vită 1. 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.............................................. — 15 —
«II.......................................  . — 14 —
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în vorbire, cât și în

căutăm pentru conducerea oțelelor: «Ferencz Jdzsef» și «Erzsebet 
nyâralb» din Herkules-furdo, cari dispun de circa 110 încăpeți și 
cari servesc excluziv pentru locuințe și pe cari noi le-am închiriat 
dela înaltul erariu reg. ung. pe S arii.

Se recere, ca conducătorul să știe reprezenta și să poseadâ 
limbile: maghiară, română și germană atât 
scriere.

Sunt preferiți cei ce au 
calitate la oteluri de rangul prim 
limba franceză.

Intrarea
și ofertele

mai fost 
din orașe

aplicați în asemenea 
mari și cari posed și

se întâmple la 15 u^prilieîn serviciu are să
să ni-se trimită nouă în Karânsebes.

Nr. 63 (1—

SL. C.

Neuerer, Keppich, Brankovits.

oi învățăcei români.

patentat
Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

'Ște probat și aprobat

de autoritățile publice

se poate căpăta

în cantități mici și mari

la ferăria

_£uzrtoxi ELaheiehin
Nr. 10 (X-191

----- --- Lugojul-român -----

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

Nr. 30.—1905.

în etate de 13 ani, bine desvoltați, 
sănătoși, cu școală fie și mai puțină, 
se primesc imediat la un măestru 
român.

Dacă băeții sunt săraci, orfani, 
lipsiți de haine, măestrul-stăpân îi 
primește cu cheltuiala sa, numai să 
fie copiii bravi și ascultători.

A se adresă la administrația 
ziarului nostru «Drapelul».
Nr. 62 (5—3)

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

proprietarii de realități, etc. etc.

E supremă necesitate a aduce respec
tuos și conștiențios din nou ammL.e ou. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even- j 
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a i 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace• 
mijloc contra incendiilor Dănțuitoare.

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

unde punem în vânzare excluziv

!

Avem onorul a vă aduce la cunoștință, că de circa 2 
am înființat pe piața de aici o

{Prăvălie de âeuturi en gros,

de a se ala-

Direcțiunea.Nr. 8. x l6.

1 cor.
>_

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

T A MJ A T3 AMA A I 1 A

■4L Porambescu
— se află de vențlare la -----------

REDACȚIA „DRAPELUL"
cu următoarele prețuri:

Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian..................
A căfiut o radă lină, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 
Frunțlă verde mărgărit, p. voce și pian 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . . 
Fata popii, p. voce și pian* 
Basme lășene, vals p. pian . . 
Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 
0 roză vestejită, p. voce și pian

Rachiu și șligoviț curat și 
Vinuri de producție proprie, "W

și vă Invităm cu profund respect să ne onorați la caz de 
trebuință cu prețioasele D-voastre comande, asigurându-vă. 
că articlii mai sus amintiți nicăiri uu-i puteți procură mai 
bine și mai eftin.

D-voastrâ lucrați deci în prețiosul Dv interes, dacă la 
acoperirea trebuințelor Dv., vă adresați la noi cu prețioasele 
Dv. comande.

La tot cazul vă vom încuviința D-voastre cele mai 
eftine prețuri și pe lângă aceasta vă vom oferi totdeauna 
cel mai bun serviciu. Primiți, vă rugăm, această asigurare și 
înveseliți-ne cât de grabnic cu prețioasa D-voastră veste.

LUGOJ, 18 Martie 1905.
Nr. 60 (3—2) Cu toată stima,

Creciun & Woda

Casă și viie 
= de vânzare.]
C sa din Str. Nedelcu Nr. 11|94 
și un loc rrxstre d.e ^riie 
cu casă pentru vințeler, sunt de 
vânzare din mână liberă.

A se adresă la loan Frențiu, 
Magyar-utcza 4. Nr. 63 (2—1).

Institutul IS’Wcură naturală

$

î 
î
1

Tupîluș prin năgăruș, polcă p. pian
La comande prin postă este

tura 10 bani pentru costul postai de bucată.
Comandele sunt a se face direct la

Redacția
Red. (x — 20)*

„Drapelul“ — Lugoj

Numeri singuratici din ziarul

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor.

A se adresă la cassarul Socie
tății MIHAIU ȘERBAN stud, fii., I
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20, II,! , J)RA ptfLUL" SO află do VAll-

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

Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea A., tiimițând de fiecaie exemplar 
voastră în acest institut condus de medici 1 cor< + 20 bani porto. A i • i - • * j ix a
ai metodului natural de cură (Dr. med.), ^ed. (x--23) Zdl 0 III llbldlia AUOlf AUSpltZ.
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 ser™2 “ w w w-w. w.
despre cure făcute,
----- g-ratu-it și franco —

dela Reprezentantul general :

Sctall Wien VII 3.
Red. (15 — 5).

, ,£ugoșana”
institut de credit și economii

ea societate pe deții în Lugoj.

Proprietari de vii
au ocaziunea cea mai favorabilă să-și procure în pădurea i 
Houorișului pari de vie de gorun pe lângă următoarelej 
prețuri și anume:

In lungime de
JJ

JJ

JJ

JJ JJ

JJ

Nr. 55 (4-4).

130 cm. pro o miie 22 coroane.
160 jj 35
200 P jj jj 48

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
2Dep-a.xxexi spre frvictifîcare

---------------------- ------- 1,500.000 Ocr. ---------------------------

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8* 
escompiează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la
6 luni, de ale privațiior și de ale corporațiuuilor cu 7 — 8M/„, primește @ 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 "/„, cu anunț 5"/0 . ______ @

-----  ------- ----a /
Darea după interese o solvește însuși institutul,

Prețurile sunt variabile.

Detalii la manipulantul de pădure în Honoriș.
Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


