
Anul V. Lugoj, J o i 24 Martie (6 April) 1905__________ _ _________ Nr. 35
Redacția și Administrația :

Strada Timișorii Nr. 7.

TELEFON 
interurban, local și comitatens 

Nr. 20.

Adresa telegrafica. 
„D R A P E L U L“ Lugoj.

->■ Manuscrise nu se inaneiasa <*-
AA-

Scrisori nefrancate ae refuza.
DRAPELUL

APARE:
MARȚI, JOI și SÂMBĂTĂ.

Prețul de abonament:
Pentru Monarchie : pe 1 lună I coi • 

pe 3 luni 3 cor. pe 6 luni 6 cor., pe 
anul întreg 12 cor.; pentru România 
șt statei* uniunei poștale: 20 franci 
pe an. ---

INSERȚIUNILE
se acordează conform tarifului.

Un număr sinyuraiie 10 bani.

Proprietar ~ editor: DE. Val O FIU BeSLUISCC. ORGAN NATIONAL POLITIC._____ (Redactor responsabil: De. COElieliu JUEC&.

I Lugoj, 24 Martie (6 April) 1H05.

I Nu ne amestecăm bucuros în 
I afacerile locale administrative și nu 
I ne ocupăm bucuros de isprăvile 
I notarilor și fibirăilor. deși multe. 
I foarte multe ar fi de zis pe tema 
I aceasta.
I Nu o facem însă, căci cunoaștem 
I firea birocrată, care este aceeași 
I pretutindeni. A.cea fire care se ex- 
lichide în mod artificial față de pu- 
lybiicitate și care — dacă ajunge o 
I afacere în publicitate — tocmai. 
I cum s’ar zice, în ciudă nu face 
I ceea-ce ar trebui să facă, ca să se 
I restabilească ordinea de drept ofen- 
I zată.
I De câte ori ne sosesc plângeri 
I din o parte sau alta despre ispră- 
I vile micilor satrapi, recoman- 
I dăm reclamanților să se abțină dela 
I orice tranjare î n a i n te de vrem e 
I a afacerii în publicitate și să uzeze 
I de toate mijloacele și căile legale 
I pentru remediarea nedreptăților ce 
I sufer. Și numai dacă au uzat de 
I toate mijloacele legale și n'au ob- 
I ținut rezultat mulțămitor. să recurgă 
I la publicitate, să dee pe față ne- 
I dreptățile ce se comit și să provoace 
I ăst mod critica și controlul publi- 
LMcității.
I Astfel ne sosesc plângeri peste
I plângeri din • cercul pretorial al 

Bozoviciului, din Valea Almă- 
jului, unde de un timp încoace este 
fierberea și nemulțămirea populațiu- 
nei în creștere.

După ce am văzut, că pe calea 
sa nu poate ajunge populațiunea la 
o rezolvare satisfăcătoare a che
stiunilor pendente, am luat cuvântul 
în publicitate și am inzistat de 
repețite ori asupra stărilor nenoro
cite din acel cerc pretorial. Peutru
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Pribeagul fericirii.
— Poveste —

De Robert Tăbori.

= Traducere pentru «Drapelul».

A fost odată ca nici odată, a fost 
odată un băiat, care mereu visa de
spre fericire. Și ar fi vrut s’o vază 
față’n față o singură dată numai, să 
știe ce exterior are? E zimbitoare ori 
serioasă, sgomotoasă ori liniștită, ca 
pacea și iubirea ?

Avea o hartă mare, pe care erau 
însemnate toate țările, orașele și satele 
lumii. Pe aceasta căută el zi și noapte 
locașul fericirii. într’una dintr’ânsele 
tot locuește; ar trebui numai să știi 

yinde și-a făcut cuibul.
întrebă oamenii bătrâni, despre 

cari auzise că ei știu toate, fiindcă pă- 
ți*eră toate și a lor e înțelepciunea. 
L aceștia îi răspunseră dând din

— Fiule, fericirea e pribeagă și 
e; w poate ști unde se întreține. Poate 
• • în apropierea ta și ascultă 

unul din comunicate este chiar și 
un proces de calumnie în curgere 
contra noastră, intentat de dl pro
topretore.

Am adus stările din Almâj în 
desbatere și în congregațiunea co
mitatului și aici ni-s’a promis, că 
se va face ordine și dreptate. Dar 
deocamdată tot cu promisiunea am 
rămas.

Se vede însă, că glasul publici
tății nu impune dlui protopretore 
al cercului, care ține cu tot prețul 
să documenteze, că în viața auto
nomă este voința populațiunei: 
zero, iar voința dsale: totuL

Alegerea de notar, ținută la 17 
Februarie în Bozovici. a pus capac 
la toate. Poporul și-a avut candi
datul seu și s'a prezentat la dl 
protopretore în deputațiune. ca să-1 
roage să-i pună pe cel dorit în 
candidație.

Protopretorele a refuzat împli
nirea dorinței poporului și a candi
dat numai 3 recurenți, între cari 
pe satelitul seu și pe alți doi. cum 
s’ar zice, numai pentru ochii lumei.

Poporul văzând ciun stau lu
crurile și nedorind cu nici un preț 
pe satelitul dlui protopretore, a în
ceput să voteze pentru unul din 
candidații «pentru ochii lumei». 
Deabeâ a început să obțină voturi, 
s’a retras acest candidat (se zice 
că protopretorele avea cu zile mai 
înainte declarația de retragere în 
buzunar). Poporul a început să vo
teze atunci pentru celălalt. S’a re- 
pețit același joc. Așa a rămas sin
gur candidat satelitul protopretorelui. 
Atunci a rugat poporul de nou pe 
protopretorele să candideze pe 
vr'unul din ceilalți concurenți cua- 
lificați. Protopretorele n’a satisfăcut 
nici acum cererea poporului, ci s'a 

zimbind, cum o cauți: căci ea e nevă
zută și n’are formă concretă. Se poate 
însă că-i de o miie de mile departe de 
tine și așteaptă s’o cauți.

— Voiu căuta-o! — zise băiatul 
și fața-i străluciâ de voința tare.

A și plecat îndată, doar atâta a 
mai zăbovit să-și ia rămas bun dela 
mica colibioară, în care locuise până aci, 
și dela florile ce creșteau în preajma 
ei și dela porumbeii, cari îl deșteptau 
în zori de zi, par'că cereau dela el sâ 
nu se depărteze nici când de lângă ei. 
Erau în jurul lui porumbi de multe 
feluri de colori și se pricepe au bine 
unul pe altul, vorbind când un limba 
unuia, când într’a altuia. Băiatul le 
zise spre mângâiere:

, — Acuma plec, dar voiu: veni în
dărăt când voiu fi găsit fericirea. O 
aduc cu mine și n’o mai las în veci.

Și umblă băiatul o zi, umblă o 
săptămână, o lună și iată că văzu un 
palat mare. Scara eră din. marmoră, 
coperișul din aur massiv, f erestrile din 
pietre scumpe. întreaga înfățișare eră 
numai splendoare, numai strălucire, și 
bastonul portierului încă eră dintr’o 
singură bucată de diam.ant.

— Aici locuește fericirea? — în
trebă băiatul. Portier,-ul ridică basto
nul și arătă înaintea Sa :

— Aici locuește puterea — răs
punse — mergi ma|i departe pe din- 

depârtat cu substitutul seu legal cu 
tot și a încredințat cu conducerea 
așâ zisei alegeri pe un privat, pa- 
re-ni-se pe spițerul din Bozovici.

Văzând poporul, că n’are ce 
alege, s’a depărtat și el. Puținii 
remași în localul de alegere au 
tăcut ce au făcut de au proclamat 
pe omul protopretorelui ca «ales» 
cu . . . unanimitate.

în fața acestor lucruri, pe cari 
nu le caracterizăm mai de aproape, 
căci se caracterizează în destul pe 
sine a plecat îndată o deputăție 
la cornițele suprem și la vice-co- 
mite. Ambii au primit cu cinstea 
cuvenită deputăția și ambii au pro
mis remediu legal, recomandând 
deputăției să prezenteze contestație 
legală contra alegerii.

Ei bine, s’a făcut și aceasta și 
până acum nici un rezultat. Des
pre ce a urmat aducem raport de
taliat la alt loc al toii, din partea 
unor fruntași demni de toată în
crederea.

Ce se petrece acum la Bozo
vici? ! încercări și presionări de a 
desmântâ poporul și de a capacitâ 
pe unii și alții să retragă subscrie
rile de pe contestația legală! Vre
mea vindecă toate, așă se zice. Și 
dl protopretore crede, că cu vre
mea se va așeză și supărarea po
porului, care — văzând că și așâ 
nu dă nicăiri de ajutor — se va 
împăca cu situația. Va renunță la 
dreptul seu de alegere ca să se 
supună orbește voinții dlui proto
pretore. Așâ pare a crede dl pro
topretore !

Ei bine, este un protopretore 
domn așâ mare, de nime din su
periorii lui să nu cuteze a se legă 
de el?! De ce întârzie dl vice- 
comite cu arangearea acestei afa- 

eolo. Aud, că eri a trecut fericirea prin 
dumbrava aceea. Dacă te grăbești, o 
poți încă ajunge. Cât despre mine și 
ceilalți din palat, noi n’am văzut-o 
nici când față’n față, i-am auzit numai 
de nume.

— Dacă o întâlnesc, la reîntoar
cere mă abat și pe la voi cu dânsa — 
îl încurajă băiatul — căci trebue să 
fie frumos când fericirea și puterea 
sunt laolaltă.

Și s’a dus, dus, eră deja de un an 
pe drum, când ajunse în dumbravă.
Pomi urieși și bătrâni îi tiviau margi
nile. la intrare steteau stâlpi minunați, 
eșiți toți din mână măiastră, dar pace 
adâncă, sfântă, plutiă deasupra lor. 
Totul eră ca un vis întrupat, în care 
d<>arme ori-ce patimă.

Pe o bancă acoperită de mușchiu 
șecbeâ o femee tinără și durmiâ. Fața 
ei eră frumoasă, dar palidă, ca șî când 
ceața i-ar fi supt toată picătura de sânge.

Când băiatul se apropiă de ea, își 
deschise ochii amândoi și se uită la e 
dusă, cu o privire lipsită de viață. 
Cum ar privi o statuă îngropată în 
nisâpul pustiei pe acela care o scoate 
din mormânt: fără nici o mirare, fără 
nici o mănie . . .

— Aici locuește fericirea ? — în
trebă junele.

— Pacea locuește aici — răs
punse visătoare femeea, și buzele ei

ceri urgente?! De ce lasă poporul 
pradă nemulțămirei și supărării? 
De ce?! Noi, la dreptul vorbind, nu 
înțelegem !

Efectul acestei trâgănări este 
însă dezastruos. Tocește și ucide 
în popor credința în ajutorul 
remediilor legale! Acesta este 
efectul direct al trăgănărilor și 
amânărilor fără rost! ț

Și oare să nu înțeleagă dl comite 
suprem și dl vicecomite ceeace pare 
a nu înțelege dl protopretore al 
Bozoviciului, că scopul unei admi- 
nistrațiuni, care ține la buna sa 
reputațiune, nu poatefi a îm
pinge cu sila poporul în bra
țele revoltei!

Sunt la aparență cauze mici, 
cari produc efecte grozave. Popo
rul nostru este blând și supus, 
pacinic și iubitor de ordine. Mai 
rar un popor așâ ușor de guvernat 
ca poporul nostru, numai nițică 
bunăvoință și inimă să fie! Și to
tuși am avut diferite vărsări re
gretabile de sânge pe teritoriul 
acestui comitat!

Ce rost poate avea a duce po
porul cn sila la mijloacele nenoro
cite ale desperațiunei ?! Ce rost 
poate avea a spune poporului, că 
are drept de alegere, și apoi a 
nu-1 lăsă să aleagă?! Ce rost poate 
aveâ a promite poporului remediare 
legală și a nu face cele promise?!

Nici un alt rost, decât a stinge 
din popor alipirea cătră instituțiu- 
nile constituționale și de a nimici 
cu desăvârșire credința în puterea 
legalității!

Acesta să fie scopul administra
ți unei politice?! Așteptăm răspuns 
urgent dela dl vicecomite ! Dar nu 
vorbe, ci . . fapte!

----------- --------------—------- —

nici nu se mișcară. — Ea e sora fericirii, 
dar totuși nu-i fericirea însăși. Tot la 
o miie de ani se întâlnesc odată și pe
trec o clipă împreună. Din amintirea 
acelei clipe ne nutrim noi, cei-ce trăim 
aici în dumbravă.

— Nu mi-ai ști spune, unde se 
află ea acum ? — întrebă iar junele. 
Dar nu primi nici un răspuns, căci 
locuitoarea dumbrăvii închise din nou 
ochii spre odihnă. O sută de ani tre
bue pană iar se deșteaptă.

Noroc că tot atunci se mișcă unul 
dintre copacii vechi, ce steteau ațipind 
în jurul lui, și mormăi într’un ton ne
mulțumit:

încă unul, care caută fericirea? 
Nu se va sfârși asta nici odată? Nu 
mai poți durmi în paee de ei! Să știi, 
călătorule, că fericirea se află acum 
undeva departe la meazănoapte și 
dacă te grăbești tare, o poți încă ajunge. 
Și ea e tot atât de neliniștită, ca șl 
tine...

Nici nu termină bine bătrânul pom, 
când și adormi. Călătorul așteptă în- 
zadar să-i dea îndrumări mai deslușite.

Merse dar mai departe și călători 
alți 10 ani. Drumul lui conduceâ prin 
munți de ghiață, prin singurătăți pu
stii, prin vijelii cumplite, prin ninsori 
neîntrerupte, la lucirea luminei nordice, 
în sfârșit ajunse la polul nordic. Un 
coles stătea acolo strajă și’și îndreptă
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Criza stagnează. Deocamdată nu s’au 
ajuns cu prețul păcii cele două părți 
târguitoare și prin urmare deocamdată 
stă totul pe loc. Ce va fi nu se știe. 
Regele a plecat eri d. m. la Viena, 
dupăce a petrecut 2 săptămâni la Bu
dapesta. Acum și-a început dieta lu
crarea... în sec. Pănă când? Iar nu 
se știe. Dacă nu se face pace, apoi în 
orieare moment poate urmă ajurnarea 
dietei prin decret regal, sau chiar di
zolvarea. Coaliția tinde să voteze o 
moțiune, prin care nimicește concluzul 
celebru din 18 Nov. a. tr. și totodată 
caută să deschidă o desbatere asupra 
unei adrese cătră Coroană. Cura ar fi, 
dacă de astădată — spre variațiune — 
ar face tiszaiștii.... obstrucțiune ? Nu
mai așâ s’ar putea duce pe deplin la 
absurd situația parlamentară din Bu
dapesta !

Noui procese de presă. Procurorul 
a intentat foaiei săptămânale poporale 
din Sibiiu «Foaia poporului* patru 
procese de presă pentru mai mulți 
articoli din nr-ul 43 a. tr. și din n-rii 
3—8 a. c. Răspunderea pentru articoli 
a luat-o dl Silvestru Moldovan. Pro
cesele vor fi pertractate înaintea tribu
nalului reg. din Sibiiu. Primul proces, 
pentru articolul «Proectul lui Ber
ze viczy» din nr. 43 a. tr., va fi 
pertractat mâne, Vineri. Apărător este 
dl Dr. Liviu Lemenyi.

Lueger despre criza dualismului 
La o adunare de alegători din Viena 
a ținut primarul Vienei Dr. Lueger un 
discurs, în care a atins șl crizele acute 
din Ungaria, zicând următoarele: Dacă 
nimic nu mai e de folos, atunci trebue 
să procedem laseparațiunea Au
striei de Ungaria. De sigur și la 
separațiune trebue să procedem strict 
după dreptate și astfel șl în acest caz 
soluțiunea va fi foarte anevoioasă. în 
deosebi chestiunea Bosniei și 
Herțegovinei va fi greu de rezol
vat și tot astfel chestiunea pro
prietății militare. Maghiarii de 
sigur vor voi să aibă jumătate din 
toate, ei vor strigă numai: Să împăr- 
țim! Să împărțim! Noi însă nu vom 
rezolva după gustul lor chestiunea îm- 
părțirei; șl la împărțire va fi luat în 
considerare raportul de 70:30, adecă 
Austria va luă 70%, Ungaria 30%. 
Acesta e doar dreptul nostru indiscu
tabil; dupăce a trebuit să plătim pen
tru toate 70%, la împărțire vom cere 
înapoi cele 70%. 

Regele Carol al României 
despre evenimentele actuale.

Regele Carol a primit zilele trecute 
în audiență 2 jurnaliști din Viena, pe Cor
nel Engel și loan Lichtenstadt, 
și s’a întreținut cu ei 2'A ore în pom- 
spre el sulița scobită din ghiață strălu
citoare și cu glas tâmpit și tremurător 
îl întrebă:

— Ce cauți aici omule, unde afară 
de mine n’a mai ajuns altă ființă vie
țuitoare ?

— Caut fericirea — răspunse băr
batul (căci din june se făcuse bărbat), 
n’ai văzut-o?

Uriașul începu să ridă și așă rise, 
că se cutremurară munții de ghiață și 
straturile groase ce acoperiau mările 
se clătinară. Apoi zise:

— Nu-i nebună fericirea să vină în 
domeniul morții. Aici locuește resig
narea mută. Caută tu fericirea la 
meazăzi, unde este soare și pământul 
produce viață adevărată.

Călătorul eră deja obosit, dar to
tuși plecă mai departe. Douăzeci de 
ani pribegi într’una pănă când ajunse 
într’un ținut unde pământul producea 
minuni. Florile formau păduri întregi, 
lumina soarelui pârjoliă. Tot ce trăia 
căută să se apropie de măreție. Penele 
paserilor străluciau în colori minunate, 
și sub palmieri umblau oameni ale că
ror mișcări erau ca șl când ar isprăvi 
o muncă uriașă. Cu toate că abia fă
ceau ceva...

— Aici locuește fericirea ? — întrebă 
bătrânul (căci din copilul bălaiu de 
odinioară se făcuse moșneag) — pot 
șă vorbesc cu dânsa?

poasa sală de lectură a palatului regal. 
Convorbirea s’a început cu che

stiunea balcanică. Regele și-a ex
primat speranța mare, că pacea în 
Balcani se va susținea. El a recunoscut 
seriozitatea situațiunei din Macedonia, 
și-a exprimat însă credința că în anul 
acesta pacea nu va fi conturbată. Spe
ranța aceasta și-o bazează Regele Carol 
pe înțelepciunea principelui Ferdinand, 
care s’a dovedit de regent luminat, care 
se va feri de a împinge Bulgaria într’un 
răsboiu. Poate va fi posibil, ca și în 
anul viitor să se încunjure orice încur
cătură răsboinică. România întimpină 
cu cel mai viu interes îmbunătățirea 
sorții populațiunei în provinciile euro
pene ale Turciei, luând în considerare 
număroasa populațiune ro
mân ă în aceste provincii. Populațiunea 
română se poartă cu supunere fidelă 
față de Sultanul, dar ține cu credință 
și Ia limba, religiunea și naționalitatea 
sa. Asta o știe Sultanul și acum a fă
cut concesiuni șl Românilor. 
Reprezentanții puterilor mari în Con- 
stantinopol au sprijinit unanim respec
tarea dorințelor populațiunei române. 
Regele a accentuat în deosebi bună
voință, cu care au întimpinat contele 
Goluchowski și baronul Calice aceste 
dorințe.

Regele a conversat apoi despre 
relațiunile din Austro-Ungaria și și-a 
exprimat cel mai adânc respect și cea 
mai intimă simpatie față de împăratul 
și Regele Francisc Iosif I. Regele Ca
rol cunoaște în modul cel mai precis 
starea lucrurilor în Austro-Ungaria, el 
urmărește cu cel mai viu interes fiecare 
fază a pertractărilor ce decurg și speră, 
că în fine va succede să fie delăturate 
diferențele.

Despre răsboiu 1 ruso-iapo- 
n e z încă a vorbit Regele. Regele pre
vestise cu 8 zile înainte înfrângerea 
neînlăturabilă dela Mukden, luând în 
vedere pozițiunea armatelor, pe cari 
le însemnase Regele pe o hartă mare. 
Regele a lăudat foarte mult vitejia Ru
șilor, precum șl calitățile nobile ale 
Țarului Nicolae.

Seceta din vara trecută a 
fost o grea cercare pentru România, — 
zise Regele Carol. Totuși țara a în
vins din putere proprie criza, care a 
fost una din cele mai grele. Țăranii 
au dus lipsă nu numai de semințe, ci 
șl de mijloacele de traiu. Statul le-a 
venit într’ajutor. Sute de mii au fost 
susținuți din mijloacele statului; în 
privința aceasta România nu se poate 
compară cu nici o țeară. Cruțarea, în
cepută dejă după criza economică din 
1899, s’o evaluat și a oferit mijloacele 
de a salvă țeara din un mare pericol.

Bancele poporale încă s’au 
evaluat foarte bine. Acum funcționează 
cam 800 de astfel de bance și prin ele 
s’a îndeplinit împărțirea mijloacelor 
de traiu la țărani și tot prin ele va 
urmă șl replătirea ajutorului oferit.

— Cu ea nu prea poți vorbi aici — 
îi răspunse un om, care duceâ acasă 
la familie curmale și smochine. Căci 
aici locuește lenea, și cu dânsa nu 
se prea înțelege. Dar dacă grăbești 
spre apus, poate o ajungi.

Călătorul de-abiă își purtă picioa
rele, dar își târî mai departe corpul 
ostenit. Nici nu cutez să spun câți ani a 
tot mers, mers înainte. Părul îi eră alb, 
fața încrețită, brațul tremurător, când 
ajunse într’un ținut unde eră o colibă. 
Florile o acoperiseră, volbura o cuprin
sese și pe coperișul surpat, gânguriau 
un cârd întreg de porumbei.

I-se păru atât de cunoscut acest 
tablou și când se lăsă jos pe covorul 
de iarbă verde ca mătasa, ce cuprindea 
locul dinaintea colibii, o simțire caldă 
îi isvorî din inimă. Și auzi o voce zi- 
cându-i astfel:

— Nebun ce ești! M’ai căutat la 
miazăzi și la miazănoapte, printre co
loși de ghiață și sub palmieri — pe 
când eu eram întotdeauna cu tine: în 
inima ta. M’ai căutat în tot locul, cu 
plete bălaie, cu păr cărunt și numai în 
inima ta n’ai privit. Și eu am fost doar 
acolo în tot timpul...

M. P.

-- - - -

Dacă vor urma recolte bune, țăranii 
vor putea achită în decurs de 2 ani 
toate avansurile primite. Bancele po
porale sunt un progres față de cassele 
de păstrare sistem Raiffeisen și Regele 
se bucură, că la îndemnul seu s’au în
ființat bancele poporale.

România e foarte bogată, produc- 
țiunea pământului este uneori de două 
ori ba chiar șî mai mare, decât pro- 
ducțiunea normală.

Regele Carol și-a exprimat apoi 
interesul și simpatia față de alianța 
economică a statelor din Eu
ropa de mijloc. Pănă când în Ame
rica dominează lozinca: «America pen
tru Americani», trebue în Europa să 
fie lozinca: «Europa pentru Europeni*.

Pe la finea audienței Regele din 
nou a vorbit despre chestiunile 
macedonene. Regele Carol crede, 
că pentru susținerea ordinei trebue 
mărit în mod considerabil numărul 
oficerilor europeni în Macedonia, ear 
trupele să fie recrutate din popula
țiunea indigenă. Regele constată, că 
șî Români macedoneni au fost înrolați 
în aceste trupe și ei s’au evaluat per
fect. Autonomia Macedoniei n’ar fi în 
momentul prezent și între împrejură
rile date mijlocul recomandabil pentru 
restabilirea ordinei. Regele arată apoi 
influința deosebită, ce o are Rusia atât 
în Bulgaria, cât șî în Turcia, influință 
care nu poate fi paralizată. Este în 
interesul Europei, ca Rusia să-și sus
țină pozițiunea în concertul european. 
Pentru echilibrul european este nece
sară susținerea puterei rusești. în spe
cial Bulgaria e condusă excluziv de 
situația din Rusia; dacă Rusia se 
opune unei acțiuni răsboinice, Bulgaria 
de sigur nu va întreprinde nimic pe 
barba proprie.

înainte de a dimite Regele pe cei 
2 jurnaliști, s’a informat despre starea 
împăratului Francisc Iosif, a admirat 
frăgezimea și elasticitatea lui, agerimea 
spiritului lui și înalta înțelepciune, cu 
care află calea adevărată în cele mai 
grele situațiuni.

Din Bozoviciu.
Primim următorul comunicat:

în foaia «Drapelul» Nrul 16 din 
anul acesta s’a scris sub titlul de sus 
despre alegerea de notar în Bozoviciu 
întâmplată la 17 Februarie a. c., pre
cum șî despre aceea, că mânezi în 
18-lea a șî sosit în Lugoj o deputa- 
țiune constătătoare din 18 reprezen
tanți în frunte cu preoții locali și cu 
primarul comunal spre a ilustră atât 
vicecomitelui cât șî comitelui suprem 
procedura unică în felul seu a proto- 
pretorelui Wilhelm Macassy desvol- 
tată cu ocaziunea acestei alegeri.

Această călătorie în timp de iarnă 
și încopciată cu spese enorme, am fost 
siliți a o face, căci prea pe față și 
într’un mod de tot batjocuritor ni-s’a 
făcut mare nedreptate, apoi șî din 
considerare cătră întreg poporul din 
frumoasa comună Bozoviciu, care în 
aceste 6 luni de când ne-a căzut pe 
cap Văr nai, oarecândva Weissmann 
ori Wassermann, e foarte năcăjit, des
perat și amărît, așă că ne rugă cu 
mânile pe pept să mergem la Lugoj, 
ca să spunem la loc competent dure
rile poporului.

Ambii șefi ai comitatului ne-au 
mângâiat cu aceea, că să dăm re
curs în scris, după care imediat 
va trimite la fața locului investigare, 
ba ni-s’a promis din partea vicecomi
telui, că va căută oricum ca s ă facă 
voința poporului.

Recursul s’a dat la timp în 2 
exemplare, românește și ungurește, și 
sunt 5 săptămâni trecute fără de a 
vedea vre-o investigare și fără de a 
se face ceva pe voia poporului, ba 
avem bănuiala, căsestăruește pe 
lângă câțiva reprezentanți, ca să-și re
tragă subscrierile din recurs, ca 
astfel cei subscriși să remână în mi
noritate.

Sunt acestea lucruri corecte?!
E de recomandat dlui protopre- 

tore, să-și caute de oficiul seu, care 
din partea dsale pare a fi negligiat, 
deoarece mai mult e în călătorii, apoi 
se ocupă șî cu înființări de bănci, spre 
care scop a șî călătorit la Oravița.

Cum să nu fie negligiat oficiul, 
când recursul contra alegerei de no
tar nici pănă în 18 1. c. nu l-a 
expedat vicecomitelui ? Interpelat fiind 
de ce nu l-a trimis, a răspuns, că n u 
a fost acasă! Așadar pentru dân
sul, că-i plac călătoriile, noi să sufe
rim ?! Da, suferim, căci dela alegerea 
de notar pănă azi — îmi permit a 
ilustră cum merg trebile la noi, în 
următoarele:

Primarul Nicolae Ollariu a măr
turisit atât comitelui suprem și vice
comitelui, cât șî în ședința corpului 
reprezentativ, că notarul s’a exprimat, 
fiind de față șî protopretorele Macassy, 
că reprezentanții sunt numai niște 
muște înaintea lui, apoi că primar 
poate să fie șî bâtul seu, și când 
va remâneâ el notar în Bozoviciu, 
opincă nu-i va întră în cance
larie.

Aceasta atât însemnează, că toți 
economii din comuna Bozoviciu trebue 
să se emancipeze, să îmbrace haine 
franțuzești, papuci de lac, ca să poata 
fi primiți în cancelaria notarului, în 
acel edificiu cu etagiu, pe care opinca 
l-a ridicat în anul trecut și care e po
doaba Bozoviciului.

După sosirea deputațiunei, care a 
fost atât la cornițele suprem cât șî la 
vicecomitele, ilustrând procedura inco
rectă și destul de drastică a fibirăului 
cu ocaziunea alegerei de notar, s’a 
conchemat ședința extraordinară a cor
pului reprezentativ, punând mai multe 
obiecte la ordinea zilei de pertractat. 
în această ședință reprezentanța având 
în vedere modul alegerei notarului 
Vârnai Ărmin, i-a dat acestuia una
nim vot de neîncredere decla
rând, că sub acest notar și conducător 
al protocolului nu va per tracta 
nimic și nici odată și așă s’a 
încheiat ședința.

Nu a fost destul atâta, ci notarul 
în conțelegere cu protopretorele, ne-au 
chemat la mai multe ședințe, tot — 
pare-ni-se — cu tendința de a converti 
pe vre-unul pe partea notarului, dar a 
pățit-o, căci deși s’a pus obiecte de 
mare importanță la ordinea zilei, cum 
d. e. zidirea căii ferate dela Răcășdia- 
Bozoviciu, noi ne-am ținut strict 
de votul de neîncredere.

Obiectele puse la ordinea zilei le- 
am eliminat pentru altă ședință, când 
vom avea notar ales de noi și 
în mod legal.

Ultima ședință ce s’a ținut din 
partea reprezentanței a fost cea din 
18 Martie a. c., care e șî cea mai sgo- 
motoasă.

în această ședință am cerut să se 
cetească protocolul ședinței penultime, 
căci bărbații denumiți pentru verifica
rea protocolului au declarat, că în 
protocol nu s’a luat interpelarea preo
tului Ioan Brinzeiu, care a obiec- 
ționat pe plenipotențiatul văduvei Bibel 
în persoana dlui Wilhelm Macassy*), 
deoarece acesta are plenipotență în 
contra dispozițiunilor legale din legea 
comunală art. XXII § 33 alinea pen
ultimă și ultimă.

Majoritatea absolută a reprezen
tanților a cerut și desbătut aceasta 2 
ore și notarul cel apt și drept nu a voit 
să-l cetească, ceeace dovedește destui 
de clar, cât ține dl notar la Reprezen
tanță.

Tot în această ședință cassarul co
munal Nicolae Ciosa declară, că per
sonalul notarului i-a spus în 15 Faur 
a. c., că alegerea de notar dejă s’a 
efeptuit în 14 Faur a. c., deși terminul 
a fost pe 17 Februarie a. c_, deoarece 
protopretorele are dela 2 competenți 
abzicerile și așâ Vârnai e alesul notar.

Protopretorele neplăcut atins sare 
de pe scaun și zice: «Pâresc pe scriito
rul Strauss». Aceste neînțelegeri cine 
le-a provocat și provoacă ? Apoi cine 
le seamănă? Răspundă protopretorele! 
O persoană cu sânge nepadnic mult 
rău face. Ar fi bine, ea cei chemați 
dela comitat să pună odată capăt ace
stora pănă nu e târziu. Am răbdat 
destul, ajungă-ne năcazurile zilnice în- 
acest an critic, nu ne mai năcăjească 
și batjocurească șî cei dela admini
strație cu șicanări și mai vârtos cu 
călcarea drepturilor ce le mai avem și 
noi, căci amărăciunea ne-a ajuns la 
cap.

*) Se observă, că la alegerea de notar ple- 
nipotența a avut-o Vargha Bâlinț,
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Vrem să știm ce atâta protegiare 
față de Vărnai ; dacă e așâ de apt și 
sirguincios, după cum ni l-a lăudat 
vicecomitele, de ce nu a rămas în 
Mehadia? Oare uitatul și năcăjitul de 
Almăj are să primească pe toți notarii 

IK din cercul dini protopretore al Orșovei 
Peczely. Dacă aceștia nu-s plăcuți 
acolo, cum venim noi să fim siliți să 
ne placă de ei?

Noi să avein nefericirea, ca să ni
se aducă acest om neplăcut, pe capul 
nostru ?

Am avut destule năcazuri întrun 
timp când organele administrative din 
cercul Bozoviciului din interese ori 
ură personală se frecau cu cele dela 
justiție și încă năcazuri mari, căci 
toate șicanările și denunțările cădeau 
tot pe capul nostru și ei se arătau su
periorilor lor ca oameni drepți și noi 
«hoțul de păgubaș .

în timpul cât a stat dl protopre
tore Peczely în fruntea cercului no
stru, au încetat aceste frecări și acum 
din nou încep a se repetă, nu însă ca 
atunci, ci sub altă formă. Binevoiască 
cei dela comitat a-și împlini promisiu
nea, ca să nu descriem forma....

I Adevărul.

Răsboiul ruso-iaponez.
Poporul rus vrea pace.

Toată lumea din Petersburg vrea 
pace, dar nimenea nu face ceva în fa
vorul păcii. Miniștrii s’au declarat toți 
pentru pace, dar totuși chestiunea pă
cii n’a progresat nici un pas. Mobili
zarea de noui armate nu-i suspendată, 
dar nici urgentată.

Corespondentul ziarului francez «Le 
Journal», Ludovic Naudeau, care se 
află acum în Kobe ca prisonier în 
mânile Iaponezilor, telegrafează ziaru
lui «Le Journal» următoarele:

«Soldații ruși au mers și merg încă 
în brațele morții, dar numai din r e- 
signațiune. Lor le lipsește orice 
convingere despre dreptatea și folosul 
cauzei, ce o apără, iar oficerii sunt 

Ude părere, că în armata rusă sunt ne
cesare reforme radicale, reforme cari 
nu pot fi studiate și realizate în focul 
răsboiului. Precum imperiul rus, ast
fel și armata e bântuită de aceleași 
pasiuni, cari își continuă jocul lor în 
provinciile interioare rusești. Deci în
tre împrejurările actuale continua
rea răsboiului trebue să con
ducă la catastrofă. Din partea 
sa, Iaponia n’are nici un motiv să 
mâne poporul rus pănă la extrem și 
să-i pună condițiuni exorbitante de 
pace. De altfel toată lumea e obosită 
de o astfel de vărsare de sânge. Chiar 
generalii japonezi s’au îngrozit la as
pectul măcelurilor îngrozitoare 
dela Mukden. Eu știu acestea din ee 
mai bun izvor».

Informatiuni.>

Plecarea Regelui. Regele nostru, du- 
*păce a petrecut 2 săptămâni la Buda

pesta, s’a renters eri la Viena.
f loan Pop Reteganul, învățător pen- 

zionat și redactor la «Gazeta de Dumi
necă», a reposat repentin Luni în 3 
April 1905 la orele 7 seara în al 52-lea 
an al vieței sale foarte laborioase și 
al 18-lea an al fericitei sale căsătorii. 
Osemintele iubitului reposat au fost 
înmormântate azi Joi în 6 April la 
orele 11 a. m. în cimiteriul comun din 
R e t e a g. Pe fericitul defunct îl deplâng: 
soția sa Luiza Pop n. Bejan, fiică-sa 
Eugenia, mamă-sa Marina, soră-sa Elena 
Anca n. Pop și numeroase rudenii. loan 
Pop Reteganul a desvoltat o bogată și 
rodnică activitate literară. Volumele 
lui de «Povești ardelenești» cu
lese din gura poporului s’au răspândit 

au fost cu predilecțiune cetite de 
uomânii știutori de carte și au fost cea 
mai plăcută lectură pentru tinerime. 
Pănă la moarte a lucrat Ioan Pop Re
teganul fără preget și cu zel neobosit 
pentru luminarea poporului român. Sub 
conducerea lui «Gazeta de Duminecă» 
a devenit una din cele mai bune și in
structive gazete pentru popor. loan 

Pop Reteganul a fost șl colaborator 
extern al ziarului nostru, trimițându-ne 
în fiecare an 2—3 foițe drăgălașe spre 
publicare. Depunem și noi o lacrimă 
sinceră pe mormântul neobositului lu
minător, pe care moartea l-a răpit prea 
curând din sinul poporului român.

împăratul Wilhelm și regele Victor Ema
nuel s’au întâlnit astăzi la Nea pole. 
Fiind însoțit regele italian șî de mini
strul de externe Tittoni, i-se atribue 
întâlnire» mare importanță politică.

Modul de traiu al Majestații Sale.
Maj. Sa Regele nostru se scoală în fie
care zi la orele 5 - 5 ,, mai înainte se 
scula la 4. Camerierul Pacher îl rade, 
apoi îi aduce cafea, pe care o ia Regele 
cu prăjituri mici, apoi bea un păhar 
de apă de isvor, pe care i-o aduc în 
fiecare zi dela Schdnbrunn. în timpul 
mai nou Regele ia primul dejun în 
odaia de lucru și apoi se apucă ime
diat de lucru și lucrează pănă la 11 ore. 
Mai întâiu studiază actele ce i-le pre
zintă cancelariele de cabinet și apoi le 
subscrie. La orele 9 primește miniștri 
și referenți. ear în zilele de audiență 
pe cei admiși la audiență. înainte de 
primire însă, se roagă la Dumnezeu 
în capela Sfântului Ștefan. La 11 ore 
urmează dejunul al 2-lea: supă, 2 feluri 
de carne, pane albă și bere bavareză, 
în decursul dejunului i-se prezintă Re
gelui lista de bucate din cealaltă zi. 
Mai de mult Regele făcea schimbări pe 
lista de bucate, acum însă nu se mai 
interesează de ea. Regele mănâncă de 
regulă totdeauna singur și puțin. De 
fumat s’a lăsat aproape cu totul; mai 
înainte fuma țigări «Virginia». După 
dejun Regele se preumblă puțin în 
grădina castelului și pe urmă lucrează 
dela ameazi pănă seara la orele 6. La 
6 seara urmează prânzul de curte, la 
care mai de mult erau invitați 2-3 ar
hiduci sau alți domni dela curte. Acum 
nimenea. Prânzul constă din 4—5 piese, 
dar Regele nu gustă, de regulă, decât 
din 2. După aceea Regele mai lucrează 
2 ore, ear la 8 sau ',9 se culcă. Ime
diat înainte de culcare Regele mai con
sumă o ceașcă de ceaiu și o bucățică 
de biscuit. Pentru paza Regelui e co
mandat câte un aghiotant. din cei 4. 
înaintea odăiei de durmit a Regelui 
stau 2 gendarmi de curte cu săbii de 
cavalerie ascuțite și cu pușcă Mann- 
licher cu țeavă scurtă. Ușa dela odaia 
de durmit a Regelui e totdeauna des
chisă, Regele doarme liniștit. Rar cere 
Regele noaptea câte un păhar de vin 
întăritor. De 2 săptămâni Regele a 
luat obiceiul să bea imediat înainte de 
culcare un păhar de Cherry. Aceste le 
scrie despre traiul Regelui nostru re
vista maghiară «Uj Idok».

Școale de pcmi. Cetim în «Economia» 
din Caransebeș: Comunitatea de avere 
din Caransebeș a luat măsuri, ca la 
fiecare forestierie din Graniță, adecă 
in Caransebeș, Ohaba-bistra, 
Teregova, Bozoviciu și Orșova 
să se înființeze o școală mare de pomi, 
în Caransebeș grădina e de 4 jughere 
și pănă acm s'an plantat deja 30000 
pomi și vor mai fi plantați încă 40000.

Prințul de Wales operat. Moștenitorul 
tronului englez, prințul de Wales, a 
fost operat zilele trecute, dar pănă 
acum nu se știe de ce boală a suferi: 
prințul și în ce a costat operația. Mai 
de mult se vorbiă că prințul e atacat 
la plumăni. Nu se știe însă nimic sigur, 
decât atâta, că prințul, om de 40 ani, 
e nervos peste măsură. Ulterior se 
anunță, că prințul suferiă de un abces 
extern, cari îi cauză dureri mari.

Profesor de universitate .... sinucigaș. 
Mare senzație a produs în Viena 
sinuciderea profesorului de universi
tate Richard Hey n zel, care s’a îm
pușcat alaltăeri. Nu se știe motivul 
sinuciderei. Profesorul Heynzel eră 
consilier de curte și directorul semi- 
nariului filologic german la universi
tatea din Viena.

Românii în răsboiul cu Iaponia au dat 
dovezi de mare vitejie și au fost lău- 
dați de comandanții lor, iar doi din 
ei, eaporalul Câmpeanu și soldatul 
Țăranu, firește amândoi din Basa
rabia, au fost decorați cu crucea sf. 
George pentru bravura lor în luptele 
violente din jurul colinei Putilow, 
aproape de Mukden. Cu ocaziunea 
acestor lupte ei au luat un tun dela 
Iaponezi.

Mormânt din vremea Romanilor. în 
orașul Turda s’a aflat cu ocaziunea 
zidirei școalei civile un mormânt ro
man la adâncime de 2‘, metri, precum 
șî o peatră de mormânt cu inscripție.

Alegeri de deputat. Luni a avut loc 
la Vaț alegere de deputat dietal, în 
urma abzicerei lui Barabâs Bela, care 
a fost ales șî în Arad. A reușit a fi 
ales kossuthistul B o 111 i k Jânos. Marți 
au avut loc alegeri de deputat la O e - 
den burg (Șopron) și la Iau rin 
(Gydr). La Iaurin a fost ales kossuthi
stul Hil berth Kăroly, la Oedenburg 
kossuthistul Berecz Abel.

Revoluția în Rusia. Duminecă seara 
a avut loc la Varșovia luptă sânge
roasă între peste 1000 socialiști și o 
patrulă de soldați. Soldații au dat o 
salvă de pușcături asupra mulțimei 
turbulente. Patru oameni (Ovrei) 
au căzut morți, patruzeci au 
fost răniți. — La Petersburg 
au fost prinși și arestați în zilele tre
cute doisprezece anarhiști între 
cari 2 femei: Iwanowskaja și Leon
tjeva, fiica fostului viceguvernor în 
Poltawa. La Leontjewa s’au aflat zece 
chilograme dinamită. — Tribu
nalul militar din Siedlce a con
damnat patru rezerviști poloni 
la moarte, pentru revoltă în casarme 
și pentru rezistență contra ordinului 
de mobilizare. Ajară de cei 4 condam
nați la moarte, trei rezerviști au fost 
condamnați la muncă silnică, ear 36 la 
înrolare în armată pe timp de mai 
mulți ani <și la pedepse grele de tem
niță.

.Reuniunea română de cântări și gim
nastică din Brașov" ne-a trimis raportul 
general despre activitatea sa pe anul 
1904. Reuniunea a dat în anul 1904 3 
concerte: la 28 Iunie v. în reduta oră
șenească, la 1 Iulie v. în Castelul regal 
«Peleș» din Sinaia, în prezența familiei 
regale române, și în 16 Dec. v. în re
duta orășenească. Reuniunea are 6 
membri onorari, 6 membri fundatori, 
54 membri ajutători, 59 membri activi 
(coriști) și 15 membri activi în secțiunea 
de gimnastică. Averea totală a Reuniu- 
nei este de 3831 cor. 34 bani, cu 313 
cor. 72 bani mai mult ca în 1903.

Doi oameni morți pentru un câne. La 
Viena s’a întâmplat o nefericire mare 
pentru un câne. Cantonierul Faita 
Jdzsef aveâ un câne, care umblă fără 
grije pe șine, deși se apropia un 
tren. Cantonierul și încă un om aler
gară să alunge cânele de pe șine, dar 
chiar atunci trecu trenul și cei 2 oameni 
nu mai avură timp de salvare. Faita a 
murit momentan, călcat de tren, ear 
celuilalt om i-au tăiat roatele trenului 
piciorul drept, așâ încât mai târziu muri.

Groaznic accident de tren. Duminecă 
s’a întâmplat la stațiunea Liegnitz 
(aproape de Breslau) ciocnire între un 
tren, plin cu muncitori șvabi din Un
garia, și între o locomotivă. Un vagon 
cu petroleu s’a aprins și imediat au 
luat flăcări șî celelalte vagoane. O fe
meie, ofată și doi bărbați au 
căzut victimă catastrofei, per- 
zându-și viața.

Patru condamnați la moarte. Curtea cu 
jurați din Rongno (Istria) a condamnat 
la moarte prin ștreang 4 țărani, cu 
numele Stefanici, Fidici și frații Rado
van, cari au ucis în toamna anului tre
cut pe un proprietar.

39* Cu finea lunei Martie 
st. v. expiră abonamentul la «Dra
pelul» abonaților înscriși sub Nrii ur
mători (ediția poștală) :

30, 37, 44, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 
68, 74, 75, 79, 81.

140, 157, 167, 169, 170, 171, 177, 
180, 196.

205, 207, 209, 212, 213, 214, 222,
226, 228, 229 , 233, 248, 249, 250, 255,
257, 258, 264, 265, 266, 267, 269, 271,
273, 275, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287.

301, 313, 314, 316, 317, 318, 319,
324, 325, 330, 331, 336, 341, 348, 350, 
354, 356, 358, 360, 367, 368, 371, 372, 
373, 374, 375, 377, 379.

434, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 
450, 451, 455, 457, 463, 469, 470, 471, 
472, 473, 476, 480, 481, 483, 485, 486, 
490, 492, 493, 495, 497.

503, 505, 508, 516, 531, 532, 533, 
535, 539, 540, 543, 546, 548, 550, 551, 

555, 565, 567,- 570, 571, 572, 577, 580, 
593.

603, 611, 612, 614, 615, 620, 637.
Rugăm pe toți acești on. abonați 

să renoiască abonamentul încă de cu 
vreme, ca să nu fim necesitați a le 
sista trimiterea foii, căci — precum 
am anunțat dejă de repețite ori — 
dela anul nou încoace nu mai expe
diam foaia decât acelor abonați, cari 
achită înainte prețul de abona
ment.

Pentru abonații din Lugoj are îm- 
părțitorul ziarului nostru carte cu cu
poane, cari servesc drept chitanță 
pentru sumele ce se plătesc.

Dare de seamă.
Pentru loteria întreprinsă în favorul 

școalei de menaj și industrie de casă, ce se 
va înființa de „Reuniunea femeilor 
române4 din Sibiiu, au intrat următoa
rele oontribuiri:

a) Bani: Maria P. Cosma (Sibiiu) 25 
cor., Aurelia Robu (Baia-de Griș) 20 cor., 
Eugenia Popp (Beiuș) 4 cor., Maria Candrea 
(Beiuș) 4 cor., Silvia Cosma (Beiuș) 4 cor., 
Iulia Lazar (Recaș) 10 cor., Ecaterina Me- 
zei (Bpesra) 6 cor., Vicecolonelul de Aldea 
'Seliște) 10 cor., N. Hențiu (Seliște) 5 cor., 
Hedvig Muntean (Orăștie) 4 cor., Eugenia 
Doboiu (Seliște) 5 cor., Nina Dunca de Sajo 
Sibiiu) 4 cor., Elena Petrașcu (Sibiiu) 20 

cor., Sidonia Nicolitt (Covasinț)20 cor., Elena 
But.eati (Beiuș) 10 cor., Angela Pepa (Ca
ransebeș) 2 cor., Maria Drăgits (Seliște) 10 
cor., Maria Roman (Seliște) 10 cor., Basiliu 
Socol (Livezeni) 1 eor., Dionisie Socol (Pe- 
troșeni) 4 cor., Pulcheria Smighelschi (Sibiiu) 
5 cor., Rafila Elekes (Sebeșul-săsesc) 5 cor., 
N. Bontescu (Hațeg) 4 cor., Maria Penciu 
(Hațeg) 5 cor., Valentina Parasca (Hațeg) 4 
cor.. Hortensia Suciu (Hațeg) 5 cor., Vilma 
Urdea (Arpaș) 5 cor., Valeria Beu (Sibiiu) 
10 cor., Veturia Stroia (Săliște) 30 cor., Ioana 
Moidovan n. Farkas (Sibiiu) 10 cor., Maria 
Cristea Brad) 4 cor., Ana C. Popp (Gherla) 
o eor.

(Va urmă).

VÂRI ETA TI.»
Nenorocitul învingător. Genera

lul iaponez Nogi, învingătorul admi
rat dela Port-Arthur, e unul din cei 
mai nenorociți iaponezi. A avut 2 fii, 
amândoi au murit în răsboiu și mai 
târziu a murit șl nepotul seu, care ar 
fi fost singurul moștenitor al numelui, 
titlurilor și averei lui Nogi. După ace
ste mari catastrofe familiare, servitorii 
și oficerii lui Nogi adeseori îl vedeau 
pe gloriosul erou — care șl în cele 
mai mari pericole își păstra sângele 
rece — stând noaptea la masă cu ca
pul în palme și vărsând lacrimi amare 
pentru iubiții sei fii și nepot morți pe 
câmpul de luptă.

Cursul pieței Lugoj.
arfa.

«<» 
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Grâu prima calitate 90 16 40
» de mijloc 85 16 —

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 29 40

» prima . 72 28 20
» albă 70 27 40
» brună . 68 26 80

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
96

—
Oloiu de rapiță — —
Lumini de stearină — 1 08

» topite . — — 84
Săpun ... - 80 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..............................

« II. . —
15
14 —
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Dare de seamă.
Despre venitele cassei cu prilegiul pe

trecerii din 11 Martie a. c. aranjată de 
tinerimea universitară din Cluj :

Opntribuiri peste taxa de intrare am 
primit cu mulțămită seara la cassă dela 
domnii și doamnele,:

Dr. loan Vajda-Voeyod 20 cor. Vasile 
Hossu 10 cor Dr. Victor. Poruțiu 8 cor. 
Fam. Telea 2 cor. Augustin Căciulă 2 cor. 
Petru Rus 2 cor. Ion Leoca 5 cor. D-na 
Ranta-Buticescu 10 cor. Ion Codor 1 cor. 
Vasile Podoabă 10 cor. D na Motha 12 cor. 
Colonel Blașiu 5 cor. D-na Pop 4 cor. D-na 
Dr. Mureșan 4 cor. Emil Mandeal 2 cor. 
Tuliu Roșescu 4 cor. Dr. Iuliu Pordea 1 
cor. Vaier Vieaș 20 b. Dr. Simion Tămaș 
8 cor. Dr. Aurel Isac 16 cor. N. Coroian 
8 cor.

Din afară ni-s’a trimes dela d-nii și 
d-nele,;

Dr. Elie Dăian 10 cor. Dr. Amos Frân- 
cu 10 cor. Dr. Aurel Vlad 20 cor. Dr. Li- 
viu Lemenyi 10 cor. Alexandru Mocsonyi 20

cor. Dr. Iosif Gall 20 cor. Dr. Zosim Chir- ) 
top 10 cor. Dănilă Muntean 6 cor. D-na 
Văd. Ana German 6 cor. loan Bozac 5 c. gr* 
Dr. Nestor Opr, an 10 cor. Mihai Velici 10 -
cor. Ion Moldovan 4 cor. Dr. Cuparescu 2 
cor. Demetriu Pop 2 cor. Corida n Terno- 
van 2 cor. Petru Gavet 5 cor. Absolon 
Faur 5 cor. Dr. Almășan 5 cor. D-na Dan 
5 cor. Dr. Vasile Bian 20 cor. Nicolae Po
po viei 4 cor. Ion Hațiegan 2 cor. Victor 
Illyes 10 cor. Artemiu Șarkadi 10 cor. 
D-na Elena Grădiștean 8 cor.

De tot au intrat: seara la cassă 359 
cor. 20 b., din afară 201 cor. Suma per- 
cepțiunilor 560 cor. 20 b. erogațiuni 343 
cor. 2 b.

Venitul curat 217 cor. 18 b.
Ulterior dela d-na Victoria Erdelyi 

cor.
Primească toți iubiții noștri sprijini

tori mulțămita noastră sinceră și recunos
cătoare.

Cluj, 21 Martie 1905.
Sever C. Dan. Andrei Macavei.

controlor. casier

5

,,£»\x$oșana”

Anul fondării 1889. SM Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor
JDepmxieri spre fru.ctifi.care

-------------------- 1,500.000 Cor. ---------------------

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu8\,
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la
6 luni, de aie privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8%, primește
de£uner^ș£re^nicțificare Jfarâ^nuiiț cu 4JVo2£U auunț 5%.

patentat - -
Nr. 3047 

adm 1905.

Nr. 8. x—18.

Darea după interese o solvește însuși institutul. @

Direcțiunea. Ș

Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat 44

(fț> de autoritățile publice 

se poate căpătă 4 

în cantități mici și mari 

ww la ferăria 4444

_A_xxtozi Ha/berelxm
Mr. 10 <x-2S>

Lugojul-român = 

via-ă-vis de cafeneaua »Corso< 

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 aminte 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.

Publicațiune.
Aduc la cunoștința celor intere

sați, că înaltul ministeriu r. u. de 
agricultură a dispus să se trimită 
pe seama celor ce au comandat 
în orașul Lugoj, 400 măji metrice 
de cartofi (crumpi) â 5 cor. 50 bani 
și 400 măji metrice fân â 6 cor. 
72 bani, dispunând ca acele să se 
lifereze la gara orașului Lugoj la 
adresa primarului opidan, cu ram
bursa poștală. Se observă, că numai 
petițiile intrate până la 1 Martie 
a. c. st. n. au fost luate în conside
rația

Aduc mai departe la cunoștință, 
că în urma greutăților de literare 
fânul va ajunge cu oarecare întâr
ziere, ear sacii, în cari au fost aduși 
cartofii, trebuesc înapoiați firmei 
care i-a trimis.

în fine accentuez, că o even
tuală revocare a comandării nu 
va fi luată în considerație.

Lugoj, la 2 April 1905.

Marsovszky, 
P. P. 10 (3—2). primar.

4697)905. tlkvi szăm.
Ărveresi hirdetmeny.

A lugosi kir. torvenyszek mint tlkvi 
hatbsâg kozhirre teszi, hogy a m. kir. 
kinestări uradalom vegrehajtatonak Gajdos 
sziil. Flacsil Anna szkeusi lakos vegrehajtâst 
szenvedo elleni 27 kor. 18 fill, toke, ennek 
az 1903. evi okt. ho 1-sb napjâtol szâmi- 
tando 5°i# kamatai, 8 kor. per es vegrehaj- 
tâsi măr megâllapitott valamint a meg- 
telmeriilendo koltsegek behajtâsa vegett,1 
tovâbbâ Dincsa Jânos 190 kor. toke s i 
jârulekainak vegrehajtâsi uton valo behaj-1 
tisa vegett ez utobbi szorgalmazâsâra Gaj-' 
dos sziil. Flacsil Anna vegrehajtâst szen-' 
vedonek a lugosi kir. tOrvenyszek mint i 
tlkvi hatosâga teriiletehez tartozo Szkeus 
kozsegi 72 szâmu tjkvben A. I. 1—4 es 6 
sorszâm alatt felvett ingatlanât egeszben az 
egyidejiileg kibocsâjtott ărveresi felteteiek în care se pot preface, chiti și în- 
ârrba“tbzen a’“ze8en 975 kor- k^1U,i; frumsețâ tot felul de pălării pentru 
ai1905**vi mâj. ho 15,-en d. e. s/îfrakor dame și copii, lucrate după cel mai 
SzkeuskbzseghâzânâlmegtartandoĂyilvânos nou sezon.
ârveresen a legtobbet igeronek szttkșeg ese- ge maj capătă pe lângă celt- 
ten a kikiâltâsi âron aiul is elfogjaMdatni.! . , . .? . nr , raa> modeste prețuri: panthci, noriArverelni kivanok tartoanak banat-1 . 15 1
penzttl az ingatlanok kikiâltâsi ârănak20°|e 5* Pene de înfrumsețare. 
keszpenzben, vagy ovadekkepes ertekpapir-1 Comande pentru pălării de do- 
ban a kikiilddtt kezehez letenni, vagy az i-, ... i i v i • , r se lucrează prompt și după totannak elozetes biroi letetbe helyezest tanu-. ’ r r r
site szabalyszeru elismervenyt âtszolgâltatni. gustul

A vevo koteles a vetelâr */» reszet az 
ârveres jogerore emelkedese napjâtol szâmi- 
tott 30 nap alatt a mâsodik *j» reszet 
ugyanazon naptol szamitott 60 nap alatt, 
a harmadik */, reszet ugyancsak az ârve
res jogerore emelkedese napjâtol sz:’.mitandd 
90 nap alatt es âz ârveres napjâtol jăro 5°|0

kamataival szabâlyszerii leteti kerveny mel- 
lett a lugosi kir. ăllampenztâr mint biroi 
penztârba befizetni. A bânatpenz az utolsb 
reszletbe fog beszâmittatni. Nr. 72 (1 — 1

A megâllapitott ărveresi felteteleket a hiva- 
talos orâk alatt a tkvi hatdsăgnâl ugyszih- 
ten Szkeus kozseg elbljârdsâgâuâl vagy a 
biroi kikuldOttnei megtekinthetok.

Lugos, 1905. evi mârez. ho 22-en.
Dr. Ricz kir. trvszeki albirb.

Prea stimatelor doamne și 
domnișoare, am onoare a le reco
mandă bogatul meu 

Atelier de mode,

Cu toată stima,
Flora Fleischhauer 

modista.
Lugojul-român vis-ă-vis de eafeneaua

- Coroana “.

Victor

A»
Sdițiuniie despărțământului £ugoj ■es-

al
Asociațiunei pentru literatura româna și cultura poporului român

I.
Vlad Delamarina.
POESII.

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

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
Prețul 30 bani.-------
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Bănățeanul. 

DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

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

Branisce. 1 volum 88 cu 68 pag.
....... ............ Prețul 30 bani.
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m.
Dr. Athanasie Marienescu. 

= DIALECTUL ROHAN WWI. 
Studiu scris pe baza poeziilor dialec
ticale ale lui Victor Vlad Delamarina.

1 broșură 8° cu 28 pag.
. 1 : Prețul 15 bani. :

/c 
La comandele din provință este a se alătură și porto-ul {poștal,

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului „Drapelul", sau direct la secf^tariul Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite șiînmărcipoștale. sM sjs. sX. sX. îX %x sX sX sx sx l* sx sx sX 
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Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.
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