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Mulți părinți, cari au copii la 
școale medii maghiare, se vor fi 
cutremurat cetind știrea lansată de 
organul săsesc din Sibiiu, câ șase 
elevi români din clasele inferioare 
ale liceului de stat din Sibiiu au 
primit „consilium abeundi" (for
mă mai domoală a eliminării dela 
școală) pe motiv, că la 15 Martie 
au rupt niște cocarde de pe piep
tul altor colegi d’ai lor, tot Români, 
scuipându-le și călcându-le în pi
cioare.

Cum să nu se cutremure bieții 
părinți cu copii la școalele medii 
de stat, când numai ei știu cu 
câte jertfe și câte lipsuri își pot 
susținea copiii la școală, ca să facă 
oameni din ei!?

Și evident, că bieții părinți, când 
își dau copiii la școală, nu-i dau 
nici ca să fie eliminați de acolo, 
dar nici ca să fie umiliți în su
fletul lor, ci îi dau ca să-i înar
meze cu armele științei și să le 
formeze caracterul.

Ți-se stringe inima când asculți 
sfaturile ce le dau părinții cuminți 
copiilor lor, când îi trimit în școa
lele medii de stat: Dragii mei, fiți 
»u minte! Nu vă prindeți mintea 
eu ei! Lăsați așă cum vi-se spune! 
Ei sunt acum domni și fac ce 
vreau ! Tăceți și suferiți, păn’ce 
scăpați de școală și veți fi bărbați! 
Atunci puteți face ce vreți! Acum 
tăceți și dați-le pace! etc. etc. Am 
putea aduce aici lung șir de sfa
turi, cari toate conclud în refrenul: 
Capul plecat nu-1 taie sabia!

Nimic nu caracterizează mai 
bine raportul dintre școalele de 
stat și noi, decât tocmai aceste 
sfaturi părintești, cari sunt așă de 
generale la noi, ca și sfatul de aFOIȚA „DRAPELULUI.

De Sorin.

Foiță originală a < Drapelului*. ZZZ

(Urmare și fine.)

Oranul a căzut în manile Franci
lor.1) Dar, sânge mult a curs pănă ce 
au pus mâna pe dânsul. Fiecare casă 
se prefăcu în redan, unde Moslemii 
au murit dar n’au cedat.

De trei ori a încetat lupta, vestind 
ertare celor ce se predau. Răspunsul 
a fost salve noui, cari duseră perire în 
rândurile lor.

Atunci pașa Frâncilor’) se gândi la 
un lucru grozav. întreg orașul, cu 
împrejurimea lui cu tot, îl declară de 

"tiradă liberă, în haine, averi și femei, 
— soldaților, de vor gătă în grabă.

') In 5 Iulie 1830 Francezii ocupă orașul 
Oran și cu dânsul .Algeria, cu toate că de 
fapt Algeria trece în posesiunea lor abeă 
după capitularea viteazului Abd-El-Kader, in 
23 Decembrie 1847, adecă abeă după 17 ani de 
luptă continuă.

’) Generalul Bourmont. 

luâ cu siue parapleu când se arată 
nori grei pe cer și de a nu bea 
apă rece când ești prea înterbântat!

în alte țeri zic părinții cătrâ 
copii, când Ii dau la școală: învâ- 
țați biue și vă purtați cum se 
cade! La noi zic: Fiți cu minte, 
nu vă prindeți cu ei!

Cine nu resimte fondul acestei 
mari deosebiri?!

Și de unde provine aceasta?! 
La noi. mai ales în școalele de 
stat se introduce în școală 
ceeace altundeva se eliminează din 
școală, anume: politica de zi. 
Șovinismul nesăbuit se crește și 
alimentează la noi deja în școalele 
medii de stat și, de sine înțeles, tot 
în aceste școale se desvoltă deja 
în tinerimea noastră și reacțiu- 
nea firească contra acestui 
șovi nism. Așă, că contrastele, cari 
caracterizează viața noastră publică, 
se văd deja clar dețărmurite în 
școalele medii de stat de pe teri
toriile locuite de Români.

Deja în frageda etate de 10—14 
ani e vorba de «Români patrio
tici» și de «Români trădători». 
Băeții români, cari și-au pus co
carda pe piept la 15 Martie, au 
fost «Români patriotici», iar 
nenorociții de bâeți români, pe cari 
i-a supărat această cocardă pe pept 
românesc, au fost «Români n e- 
patrioți» ori chiar «trădători», 
cari trebue depărtați din școală ca 
să nu molipsească turma!

Și frământările aceste nu se 
restring numai la zidurile liceu
lui, ci determină întreaga viață su
fletească a tinerilor trecuți prin 
jugul caudin al școalei de stat 
Numai așă se explică, că cei mai 
notoriei «agitatori» — cum li-se 
zice astăzi — în viața publică ies 
tocmai din școale de stat!

Oh! Effendi, Allah să nu-ți dea 
să ajungi astfel de vremi.

Eu nu știam nimic, toate le auzii 
mai târziu. Eră noapte, când ușa 
chioșcului sări din țițini, isbită de pa
turi de puști. într’un moment, fui în 
picioare; cu pistolul ce-1 aveam sub 
pernă, rostogolii la pământ pe cel 
dintâiu care trecu pragul. Pauza ce 
urmă după aceasta, mi-a fost de-ajuns 
ca să-mi iau hangerul de pe părete. 
Se încinse lupta; eu luptam ca zece, 
doar aveam să-mi apăr soția.

De odată o auzii țipând. îmi trecu 
ca un cuțit prin inimă. Mă întorc și 
văd, cum un Frâne tinăr, intrat bag’ 
seama pe fereastră, o trage cătră 
dânsul. în ochii lui pofta o vedeam 
aprinsă în vârtejul patimei, și atâta 
eră destul. Am știut prea mult.

Ca un tigru rănit sării la dânsul, 
simții sângele lui cald țișnind pe 
mâna-mi când împlântai hangerul în- 
trânsul, dar tot în acel moment par’că 
mă fulgerase în creștet.

Am perdut simțirile și nu mai știu 
ce s’a întâmplat. Când mi-am venit în 
fire, credeam, că port un munte în 
cap. Bag’seama în urma loviturii. Pri
vii în jurul meu....

Effendi! Allah să-mi fi luat ochii, 
de o mie de ori eră mai bine. Ceeace

E și logic și psihologic să fie așa !
Sufletul candid al copilului de 

școală e foarte simțitor. El simte 
de o potrivă iubirea și ura. Iu
birea profesorului trezește în el iu
bire, alipire și recunoștință, pe care 
o păstrează școlarul toată viața sa. 
Chiar și la bătrânețe adânci îi încăl
zește -ufletul imaginea profesorului 
iubit și cu nemărginită recunoștință 
povestește i epoților despre bunul 
seu profesor. Ura însă numai 
ură trezește!

Valurile nenorocite ale frămân
tărilor politice actuale au înăbușit 
inima multor profesori dela școalele 
de stat cari dela început văd deja 
îu fiecare Românaș. ajuns pe mâna 
lor, un fel de «puiu de năpârcă». 
Din gura unor asemenea profesori 
nu aude bietul copil o vorbă bună.

Trecutul lui, neamul lui. limba 
lui, portul lui și în fine totul ce 
aduce bietul copil de acasă, din 
casa părințească, este obiectul dis
prețului și batjocurei pe buzele pro
fesorului apucat de vârtejul nenoro
cit al șovinismului.

La noi în școalele medii nu este 
introdusă obligativitatea uniformei, 
ca d. e. în România și prin urmare 
pot să’și îmbrace părinții copiii cum 
știu și pot, numai curat să fie îm- 
brâcați. Cu toate aceste nu se per
mite în cele mai multe școale medii 
de stat, ca băiatul român de țăran, 
nici în clasele inferioare, să poatte 
portul părinților sei, deși portul 
țăranului nostru este condiționat 
prin mai multă curățenie decât 
hainele «domnești».

Limba românească este oprită 
în cele mai multe școale medii, ba 
se interzice chiar băeților români 
de a vorbi între sine româuește pe 
«trade. Istoria poporului nostru este 
cu totul eliminată din planul de 

'mi văzură ochii, nu se putea plăti 
c’o moarte. Credeam, că am să înebu- 
neec. Oh! Allah a fost prea crud față 
de mine.

Odaia nu erâ s’o mai cunosc, to
tul era svârlit grămadă. Păreții stro
piți cu sânge, mobilele sfărmate în 
bucăți, atât a mai rămas ca amintire 
in urma nopții grozave. Nu, nu, acea
sta nu e tot — a mai rămas ceva... 
Effendi! lângă divan.... jos.... într’un 
lac de sânge închegat.... zăcea.... firul 
vieții mele, rupt, sfărmat... fără viață, 
rece — Seila, odorul meu. Mă asvârlîi 
ca un nebun asupra leșului, din care a 
fugit viața, din care a sburat duhul, 
care ’mi lumină doi ani din viață.

Și am plâns Effendi, pănăce am 
crezut, că a secat isvorul lacrămilor. 
Apoi m’arn liniștit. Știi de ce?

Cuțitul, care-i străpunse inima, erâ 
cuțitul ei. L’am cunoscut, îl purtă tot
deauna la brâu. A murit; și-a stins 
viața cu propria ei mână, ca să scape 
astfel de rușinea mai grea decât moar
tea. Simțise șî dânsa, văzuse bag’seama 
din ochii dușmanilor, că erâ pradă 
liberă. Și decât aceasta, de o sută de 
ori mai bine moartea.

Am îngropat-o, acoperită cu flori, 
căci floare a fost șî dânsa. Am sărutat 
apoi marmora rece, am jurat un groâz- 

învățăniânt. Și dacă ici-eolea se face 
în istoria patriei amintire de Români, 
e vorba numai de «tâlhari» și 
«hoți».

Ei bine, se mai miră apoi dnii 
profesori, oă nu pot lega de sine 
sufletul bieților copii români de 
școală ajunși pe mâna lor?! Și co
pilul are suflet și el simte, că în 
inima profesorului nu are loc ca 
Român! Dar simte și aceea, că 
el numai Român poate fi, ori 
poartă cocardă la 15 Martie, ori 
nu! Ori că-i impune profesorul, ca 
la anumite festivități patriotice de 
caracter specific național maghiar 
să declame poezii și să rostească 
discursuri, cari au rost numai ca 
rostite de buze maghiare și isvorite 
din inimă maghiară, ori că face 
toate aceste de bună voie pentru 
a’și câștigă pe calea aceasta, dacă 
nici nu simpatia, dar indispenzabila 
bunăvoință a profesorului!

Nime nu are asupra sufletului 
copilului în privința aceasta 
influență așă decizătoare ca tocmai 
profesorul. Se vorbește mult de in
fluența casei părințești și a societății. 
Negreșit că aceste exerciază mare 
influență asupra formării caracte
rului și contrabalansează de multe 
ori păcatele educațiunei din școală. 
Da r politică în accepția vagă a 
cuvântului, și anume politică de 
sentiment ostilă profesoru
lui nu învață copilul nici în casa 
părințească și nici în societate.

Părinții doar nu-și trimit copiii 
la școală, ca să se răsboiască acolo 
cu profesorii, și societatea earâși 
prea puțin își bate capul — durere 
— cu copiii de școală.

Este produsul direct și excluziv 
al dnilor profesori, dacă băeții no
ștri, ajunși in școale de stat, comit 
demonst rațiuni de natură 
nic jurământ de răsbunare înaintea lui 
Allah și am plecat. Știi unde ?

în tabăra lui Abd-El-Kader.’)
Da, da, în tabăra fui Abd-El-Kader, 

la viteazul șeic, în văile din munții 
Djebel, care chemase în jurul flamurei 
sale tot ce aveâ Algirul mai nobil și 
mai viteaz. în jurul lui se strânseseră 
Moslemii, cari nu se puteau împăca 
cu jugul străin, la el veniseră toți cari 
aveau de răsbunat ceva.

La el venii șl eu.
Șaptesprezece ani, Effendi, am 

luptat ca leii, în vremea aceasta făcu- 
t-am minuni de vitejie, am răsbunat 
înmiit tot ce ni-s’a făcut — dar Algi
rul a rămas îngenunchiat pentru ve
cie. Mekhtub! Așa a voit Allah. 
Noi am făcut ce am putut — dar voia 
lui remâne peste toate.

Eu îmi făcusem datorința ca șî 
ceilalți. Răsbunarea mea a fost gro
zavă. Când mă gândesc la șirul de 
morți, cari au rămas culcați în urma 
mea, mi-se ridică părul în cap.

Dar ce-mi pasă ? Seila poate dormi 
în pace, moartea ei a fost plătită scump. 
Și la urmă? Mekhtub! Așă mi-a fost

3) Abd-El-Kader a fost un șeic arab, care 
dupăce Franeia anectase Algirul, 17 ani a lup
tat pentru a scutură jugul străin. N’a reușit 
In 23 Dec. 1847 el se predă și cu aceasta soar- 
tea Algeriei a fost pecetluită.



politică și este de o potrivă de- 
monstrațiune politică a purtă co
cardă la 15 Martie precum și a 
rupe cocarde, mai ales că serbarea 
de 15 Martie. în virtutea legilor 
țerii, uici nu este admisă în școale.

Și este cea mai fatală rezolvare 
a da «consilium abeundi» unor 
băeți, cari au comis asemenea de- 
monstrațiuni politice, pe cari nu 
le-au adus de afară în școală, ci pe 
cari spiritul din școală le-a 
copt în ei.

Trebue -căutați vinovății! Și tre- 
bue căutați acolo unde se găsesc! 
Trebue căutați în sinul corpurilor 
profesorale! Pănă ce nu se vindecă 
răul la rădăcină, pănă atunci n’are 
să prindă pe nime mirare, dacă po
porul nostru se înstrăinează tot 
mai mult de școalele susținute de 
stat!

-------------------------------------------------- —

+ Episcopul_Strossmayer
Sâmbătă după ameazi a murit 

episcopul Strossmayer dela Dia- 
kovar în Croația.

Născut la 1815 în Essegg din o fa
milie de țărani imigrată din Austria, 
după absolvarea studiilor teologice și 
filozofice în Diakovar, Pesta și Viena, 
a fost în anul 1838 hirotonit întru 
preot, ear în 1849 a ajuns, în etate de 
abiâ 34 ani, episcop la Diakovar, în 
dieceza cea mai bogată a Monarhiei.

în această calitate a luat parte ac
tivă în viața bisericească și politică, 
în interesul Croației și al Slavilor în 
genere și-a pus toate forțele sale de 
agitațiune, toată știința sa vastă, tot 
talentul oratoric, precum șî sume mari 
de bani. El a fondat universitatea 
croată din Zagreb, apoi Academia 
sud-slavă de științe, care a devenit 
focularul mișcării naționale în Croa
ția ; a întemeiat școale, seminare, etc. 
Pentru Croați a fost un mare mecenate.

în politică Strossmayer s’a pus în 
fruntea opozițiunei contra transacției 
din 1868 între Ungaria și Croația și 
agitațiunea sa contra guvernanților din 
Ungaria a devenit șî mai vehementă, 
când guvernul maghiar a zădărnicit 
numirea lui Strossmayer de metropolit 
în Zagreb.

El a fost cel mai fervent propaga
tor al punctului de vedere național 
croat și ținta sa eră creearea unui 
mare imperiu croat, format din 
Croația, Slavonia, Dalmația, Istria, 
Bosnia și Herțegovina.

în frământările politice ale Monar
hiei, urmate după înfrângerea răsboiului 
civil din 1848/49 și pănă la restabilirea 
constituțiunei la 1867, am văzut adesea 
pe Strossmayer în fruntea acelor cu
rente politice naționale, pentru cari 
luptau șî conducătorii popoarelor ne
maghiare din Ungaria. Și nu odată a 
fost Strossmayer obiectul ovațiunilor 
românești.

Strossmayer s’a luptat șî pentru 
unirea tuturor Slavilor și agi
tațiunea sa panslavă se extindea 
pănă în Bohemia și pănă în Bulgaria, 
Serbia și Montenegro. Astfel cercurile 
conducătoare din Austria, cât șî cele 
din Ungaria îl duțmăniau și’l priviau 
de foarte periculos.

Mai târziu a căzut șî în disgrația 
Monarhului din pricina telegramei sale 
de conținut panslavist, trimise la Kiev 
în 1888 din prilejul iubileului de 900 
ani dela încreștinarea Rusiei. în acea
stă telegramă Strossmayer a accentuat 
marea misiune a Rusiei și a bine
cuvântat părintește p« «frații 
din Rusia».

Pentru această telegramă Maj. Sa 
l-a înfruntat personal cu Ocaziunea 
manevrelor din Croația, ținute în 
toamna aceluiași an.

Episcopul Strossmayer a luat parte 
la conciliul din 1870 în Roma și s’a 
luptat energic contra decretării 
dogmei despre infalibilitatea 
Papei și a atacat cu violență pe Ie
zuiți ca pe inițiatorii infalibilității pa
pale. Tot la conciliul din 1870 Stross
mayer a protestat contra faptului, că 
se introduc în biserică dogme noui 
cu majoritate de voturi, și nu cu una
nimitate. însuși Papa Pius IX l-a pro
vocat atunci să se coboare de pe tri
bună și Strossmayer a trebuit să-și 
întrerupă discursul.

Astfel a ajuns Strossmayer șî în 
disgrația Papei.

Viața lui este foarte instructivă 
pentru noi Românii asupriți. Naționa
lismul înflăcărat și jertfele aduse cu 
îmbelșugare pentru desvoltarea națio
nală și culturală a Croației pot servi 
ca exemplu viu conducătorilor oricărei 
națiuni, care se luptă pentru existența 
sa. Aderenții lui îl șî numiau «primul 
fiu al națiunei croate». Rar a lucrat 
cineva mai mult pentru deșteptarea, 
cultivarea și afirmarea națiunei sale, 
ca episcopul Strossmayer. Multe am 
putea învăță dela el.

învățătorii la Caransebeș.
Joi în 24 Martie v. 1905, despăr

țământul Caransebeș al Reuniunii 
învățătorești din dieceza Caran
sebeșului și-a ținut adunarea sa în- 
tr’una din șalele institutului teologic. 
Adunarea a fost bine cercetată mai 
ales din partea membrilor ordinari.

Despărțământul s’a constituit în 
modul următor: președinte: protopo
pul tractual Andreiu Ghid iu, casier: 
profesorul Dr. Petru Barbu, biblio
tecar : d-șoara învățătoare Elena B â j u 
și notar: învățătorul George L i p o- 
v a n.

Cu teza primă, dată din partea 
comitetului central al despărțămintelor 
spre elaborare, se angajează domnul 
preot-învățător loan Muntean din 
Ohabița, iar cu teza a doua d-șoara 
Elena Bâju din Caransebeș. Pentru 
adunarea proximă, ce se va țineă după 
Paști în Delinești, s’au angajat cu di- 
zertațiuni și prelegeri practice membrii: 
Nicolae Cornea n, Traian Ion aș, 
Petru Buzera și Pavel Jurchescu.

S’au înscris ca membri: a) ordi
nari : Petru Iacobescu din Deli
nești, George A. Oltean din Poiana 
și Valeriu I o n e s c u din Ciuta ; b) fun
datori : Ilie P e p a paroh în Armeniș, 
Iuliu Mu st a paroh în Glimboca, Ni
colae Ivanescu paroh în Marga, 
George N e a m ț u învățător în Bor- 
lova și Trifu Radu comerciant în 
Jupa; c) ajutători: Patrichie Ră- 
doiu paroh în Jupa. Ca membru fun
dator, dar aparținător despărțămân
tului Lugoj, s’a înscris domnul loan 
Har amba șa, amploiat magistratual 
în Lugoj. în taxe curente și restante 
s’a încassat suma de 110 cor. și 50 
bani. Pentru câștigare de membri noui 

în Caransebeș, au fost aleși d-șoara 
Elena Bâju și dl Nicolae Velcu, iar 
pentru împrejurime toți membrii.

în fine despărțământul își exprimă 
dorința, ca comitetul central să discute 
asupra eventualei participări aReu- 
niunei noastre la expoziția, ce se 
va ținea în Sibiiu cu ocaziunea adu
nării generale din acest an a Astrei.

Cercetarea în afacerea conjurațiu- 
nei monarhiste din Franța contra Re
publicai scoate la lumină amănunte 
senzaționale. în afacere pare a fi în
curcat șî generalul Negrier, precum 
și un fost ministru.

Deputatul R a b i e r publică o epi
stolă cu datul 23 Februarie, adresată 
lui din partea unui căpitan din Roche
fort, cu numele Metivier, care epistolă 
conține următoarele destăinuiri:

«în 18 Februarie mi-a făcut cineva 
propunerea să mă alătur la un complot 
răspândit în toate părțile, care avea 
de scop să răstoarne Republica. Șî 
alți ofițeri dela regimentul meu au fost 
recercați să ia parte la complot. Com
plotul a fost făurit în favorul principelui 
Victor Napoleon. Conducătorul e 
un general, fost comandant de corp 
și inspector peste armată, care de cu
rând avusese neînțelegeri cu generalul 
Andră. Numeroase personagii politice 
sunt inițiate în conjurațiune și unul 
dintre ei, un republican, fost ministru 
și încă unul dintre cei mai însemnați, a 
făcut pe conspiratori să spere la sprijinul 
seu.Un fost ofițer,care stă în fruntea unui 
birou colonial, e încredințat cu aceea, 
ca să îndeplinească recrutările ne
cesare pentru executarea planului. To
tul e pregătit. Armele, munițiunea, 
uniformele de infanterie, se află la loc 
sigur. Recrutările s’au îndeplinit între 
foștii soldați ai trupelor coloniale, cari 
nu se tem de nimic. Mi-s’a spus, că 
complotul s’a făcut în favorul prințului 
Victor Napoleon și că mi-se va definî 
la Paris precis rolul, ce mi-s’a încre
dințat. Eu cunosc pe conducătorii miș
cării. Poliția îi poate ușor recunoaște».

Ziarul republican radical «Action» 
publică o serie de epistole și circulare 
ale comitetelor bonapartiste. Planul com
plotului a fost stabilit în toate detaliile. 
Erau hotărîte chiar șî batalioanele re- 
voluțiunei, cari aveau să ocupe palatul 
Elysee, palatul senatului, posta princi
pală, oficiul de telegraf și telefon. De 
sine înțeles, nu lipsește nici palatul 
Bourbon. O grupă avea să pătrundă 
în odaia de durmit a presidentului 
Loubet, să’l prindă pe presidentul 
Republicei și să’l țină închis la loc sigur.

Poliția a mai aflat și confiscat încă 
1500 puști destinate pe seama conspi
ratorilor.

Se crede, că a fost inițiat în com
plot șî fostul ministru Cavaignac, 
apoi academicianul Jules Lemaître, 
faimosul deputat Syveton, care a 
pălmuit pe ministrul de răsboiu Andre, 
apoi s’a sinucis; industrialul Haupt
mann, danezul Hamsen, căpitanul 
Volper (Wolff) și alții. Conspiratorii 
aveau șî câmp de exercițiu în apropie
rea Parisului și bani mulți pentru cum
părare de arme, uniforme, pentru 
plătirea soldaților etc.

Foaia partidului revoluționar «Les 
Annales Franțaises» a dat abonaților 
sei premii, dar nu în bani, ci fiecare 
abonat credincios a primit câte un re
volver sau o pușcă ca premiu. Abonații 
premiați erau invitați să folosească 
premiul, adecă să facă exerciții în pușcat.

Se așteaptă noui amănunte senza
ționale.

9eia oraș.
9

— Adunarea generală extraordi
nară a Reprezentanței orașului, 

ținută la IO April st. n. —

Primarul desehide adunarea la 
orele 3 și deșî au fost numai 2 obiecte 
la ordinea zilei, s’a întins desbaterea 
pănă la orele 6.

Primul obiect a fost propunerea 
magistratului privitoare la canalizarea 

unei părți a Lugojului german (strada 
Bonnaz și stradele din dreapta acesteia 
pănă la podul economic), care conform 
preliminariului face cam 115 mii co
roane.

Comisia financiară propune față de 
aceasta, ca să se anunțe în princip ca
naliza rea întregului oraș, în 
scopul acesta să se elaboreze definitiv 
planul de alineare și nivelare al orașu
lui, să se elaboreze proect special și 
detaliat despre canalizarea întregului 
oraș, să se elaboreze un plan concret 
de finansare, amăsurat puterii materiale 
a orașului și a proprietarilor de case și 
numai dupăce s’au finalizat aceste lu
crări să se decidă caz de caz canaliza
rea singuraticelor părți ale orașului în 
cadrul planului definitiv.

Păr. Nic. Bireescu propune, ca, 
luând în vedere starea materială a 
orașului, greutatea datoriilor și lipsa 
de mijloace, să se treacă la ordinea zi
lei peste aceste propuneri.

Dnii Dr. Rosenthal, Dr. Fe- 
nyes și Dr. F. Frănkl, sprijinesc 
propunerea comisiei financiare, ear dnii 
Virgil Thom ici, Coriolan Bredi- 
c e a n u și Dr. Ștefan P e t r o v i c i spri
jinesc propunerea dlui N. Bireescu.

Nesprijinind, afară de primar, 
nime propunerea magistratului, se pro
cedează la votare între propunerea 
comisiei financiare și propunerea de 
trecere la ordinea zilei, stilizată de dl 
Brediceanu. Propunerea comisiei finan
ciare a întrunit 32 și cea de trecere la 
ordinea zilei 34 voturi, astfel cu ma
joritate de 2 voturi s’a decis 
trecerea la ordinea zilei asu
pra proectului de canalizare.

Al doilea obiect a fost, ca — nefiind 
loc potrivit în edificiul primăriei — să 
se transpună oficiul comisarilor și al 
epitropiei orfanale în o casă cu chirie, 
preliminându-se în acest scop suma de 
400 cor. Totodată se propune, ca în 
vederea eventualei reconstruiri a pri
măriei să se informeze magistratul de
spre condițiile, sub cari s’ar putea cum
pără casele învecinate din piață.

Față de aceste propune dl George 
Martin eseu ca oficiile din chestiune 
să se transpună în sala ședințelor Re
prezentanței, ear ședințele Reprezen
tanței să se țină în sala din etaj a 
teatrului, care stă goală și nu aduce 
nici un folos. Partea a doua a propu
nerii magistratului o primește.

Punându-se la vot întrunește pro
punerea magistratului 24 voturi față de 
20 voturi, pronunțate pentru propune
rea dlui Martinescu. Astfel se ridică la 
concluz propunerea Magistratului.

Primim spre publicare următorul:

Comunicat.
St. D-le Redactor!

Față de faptul comunicat D-voastre 
și intercalat în articolul de fond din 
Nr. 20 al «Drapelului», că mai mulți 
profesori dela liceul de stat din loc au 
înapoiat invitarea «Reuniunei române 
de cântări și muzică din Lugoj» la 
concertul din 13 Ian. st. n. a. c., — țin 
să constat, că deșî au fost înapoiate 
prin postă trei invitări din cele adre
sate d-lor profesori dela acest liceu, 
totuși pe baza declarațiunei categorice, 
«că nici unul dintre d-nii profesori nu 
a refuzat primirea învitărei noastre- 
— declarațiune făcută solidar de mem
brii corpului profesoral și comunicată 
mie ca președintele numitei Reuniuni, 
în mod oficial, prin delegații corpului 
profesoral, — aceste returnări de in
vitări s’au întâmplat fără știrea și 
învoirea profesorilor din chestiune. 
Rugându-vă să luați act de această 
constatare, Vă rog să primiți asigu
rarea stimei ce Vă păstrez.

Dr. G. Dobrin, 
preș. Reun. rom. de cânt și muzica.

Informatiuni.»

P. S. Sa Episcopul Dr. Demetriu Rsou 
dela Oradea-mare, fiind la 18 Martie' 
în afaceri private la Lugoj, a donat 
50 acții emisiunea a doua dela «Popo
rul» â 100 cor., laolaltă 5000 coroane, 
spre a se adauge la fundațiunea -a 
făcută în 1903. Prin această sumă «fun- 
dațiunea jubilară a Episcopului Dr 
Demetriu Radu» se urcă la 31000 cor

scris. Abd-El-Kader a obosit de luptele 
zadarnice, Abd-El-Kader s’a predat. 
Algirul a plâns în ziua aceea, și 
plânge poate și azi.

Eu nu m’am predat. Mi-am frânt 
sabia în genunchi, am sărutat fugarul 
în frunte și apoi tocmai în locul acela 
i-am tras un glonț.

Nu puteam trăi cu gândul să-l că
lărească altul, afară de mine.

Mi-am luat adio apoi dela pămân
tul scump, în care lăsam întregul meu 
trecut și am venit de m’am așezat aci, 
între beduinii, cari sunt sălbateci, dar 
sunt liberi! Grumazul mi-l’a dat drept 
Allah, nu puteam să-l port plecat; în 
țara mea și sub porunca altuia eu nu 
puteam trăi.

Douăzeci de ani au sburat peste 
mine de atunci. Și eu nu am uitat ni
mic din vremile acelea, îmi par ca șî 
povești, dar îmi aduc bine aminte de 
ele.

Acum îmi aștept sfârșitul. Și ochii 
îi voiu închide liniștit, murind sub ce
rul liber al unui pământ liber, departe 
de Seila, aproape de Allah.

Atâta am avut de spus, Effendi. 
Mekhtub! Atâta-i tot. A fost lungă 
și tristă povestea. Ce să-i faci ? Așâ a 
voit Allah! Pentru aceasta sunt vecinie 
trist, pentru aceasta nu m’ai văzut ri- 
zând nici odată.

Lugoj, 1905.



01 Dr. Aurel Novac a dat cu dis
tincție la Budapesta cenzura de ad
vocat.

Primul fulger. Joi în 6 April n. a 
tunat și fulgerat pentru prima dată în 
împrejurimea Lugojului, semn că mult 
dorita primăvară ne salută cu drag și 
ne aduce cu plăcere darurile sale 
bogate: soare cald, earbă verde, rân- 
dunelele și flori, mângăindu-ne pentru 
earna grea ce am suferit-o cu resigna- 
țiune și deșteptând speranțe dulci de 
an mănos, care să ne învioreze inimile 
opărite de arșița verei trecute și încre
menite de frigul și mizeria ernei. O 
așteptăm cu dor, ca pe un oaspe distins.

Procesele „Foii Poporului14. Vineri s’a 
pertractat înaintea tribunalului din Si- 
biiu primul proces din cele patru, in
tentate «Foii Poporului», respective 
redactorului responzabil Silvestru Mol
dovan, pentru contravenție comisă 
prin publicare de articoli politici, fără 
să fie depusă cauțiunea necesară foilor 
politice. Articolul incriminat a fost 
«Proectul lui Berzeviczy» din Nr. 43 
a. tr. Apărător a fost Dr. Liviu Le- 
menyi, acuzator procurorul-substitut 
Geza Preinesberger. Acuzatul a fost 
condamnat la 20 cor. pedeapsă princi
pală și 10 cor. pedeapsă secundară sau 
2 zile arest.

Mișcarea populațiunei in Februarie. în 
Februarie s’au născut în Ungaria, Croa
ția și Slavonia 62.792 copii, ear numă
rul cazurilor de moarte a fost 53.492 
și astfel populațiunea s’a sporit cu 9300 
suflete. Cauza că sporirea a fost așă 
de mică, este mortalitatea abnormal de 
mare în această lună. Anume: numărul 
nașterilor a fost cu 600 mai mic decât 
în Februarie 1904, ear numărul cazu
rilor de moarte cu 10.000 mai mare 
decât în Februarie 1904 și astfel spori
rea a fost cu 10.600 suflete mai mică 
decât în Februarie 1904.

Emigrarea în Februarie. în luna Fe
bruarie 1905 au fost liberate pe terito
riul Ungariei 34.607 pașapoarte, dintre 
cari 26.446 pentru America, 5440 pentru 
România, 1451 pentru Germania și 1250 
pentru alte țeri. Față de luna Ianuarie 
a. c. numărul emigranților a crescut cu 
10.221, ear față de Februarie 1904 nu
mărul emigranților din Februarie 1905 
a crescut cu 25.201. Din aceste cifre ne 
putem face idee cât de enorm crește zi 
de zi emigrarea poporului la America.

Revoluția in Rusia în citadela din 
Varșovia earăși au fost împușca ți mai 
mulți agitatori revoluționari, condam
nați la moarte de tribunalul militar.

Cutremurul din India a fost șî mai 
înfiorător decât cum a fost anunțat la 
început. în urma teribilului cutremur 
s’au stricat și liniile telegrafice și ast
fel nu s’au putut trimite telegrame de
spre cutremur. Acum ulterior se tele- 
grafează, că în orașul Dharmsala 
470 soldați au fost îngropați de 
vii în ruinele casarmelor dărimate. 
Judecători, oficianți și ingineri s’au 
prăpădit cu întreagă familia lor. Fa
milii numeroase s’au stins de pe fața pă
mântului. Se știe până acum, că deja 
2000 oameni (Europeni) au murit 
în urma cutremurului, dar numărul vic
timelor e de sigur mult mai mare. Sate 
și orașe întregi s’au prefăcut una cu 
pământul. Cine mai poate află câți in
digeni au fost îngropați în ruine? 
Mulți au văzut cu groază cum se 
creapă pământul în două și cum în
ghite case, oameni și animale.

Teatru uriaș în București. Dniil. Bruck- 
son și Molton din Chicago au sosit la 
București și au început tratative pentru 
construirea unui teatru colosal în Bu
curești. Eată — scrie «Gaz. Trans.» — 
câteva amănunte asupra acestui proect: 
clădirea va fi construită în stil modern, 
foarte simplu, fără ornamente, va cu
prinde 3600 locuri, dintre cari 1800 în 
parter, celelalte în balcoane și pe gale
rie, ear numărul lojelor va fi de 54 
într’un singur rând. în jurul teatrului 
va fi construit un pasagiu, în care vor 
fi instalate bazare, bufete, cafenele, 
debite de tutun, jocuri de popice și di
verse alte distracții, între cari șî un 
cinematograf enorm. Scena va avea 
lungime de 46 metri, va fi construită 
din fer și așezată pe rotile. Cheltuelile 
sunt socotite la 1,700.000 lei. Noul tea
tru va fi clădit pe unul din locurile 
publice din centrul capitalei române și 

peste 30 ani va trece în proprietatea 
statului. Prețurile de intrare vor fi cât 
se poate de mici.

Invențiune muzicală. Profesorul Enric 
Schebela din Craiova e un bun 
profesor de muzică și totodată electro
tehnic. El a inventat un aparat muzi
cal electric, care suplinește perfect o or
hestră militară. S’ar putea zice, că el 
a inventat «orhestra militară elec
trică». E destul ca profesorul inventator 
să înceapă a execută la aparatul seu 
minunat o piesă muzicală și imediat 
se pun în mișcare 226 instrumente mu
zicale, cari toate sunt legate prin cu
rent electric. Tonul instrumentelor, din 
cari se compune minunata mașinărie 
muzicală, e mai puternic decât tonul 
produs în mod obicinuit. Aceste instru
mente sunt: 18 clarinete, 36 flaute, 36 
piccolo, 10 cornuri de vânat, 20 trâm
bițe, etc., laolaltă 226 instrumente. 
Schebela, care a dat deja câteva con
certe cu noua sa invenție, va face o 
călătorie prin orașele mari din lume, 
spre a face cunoscută invenția sa.

400 muncitori îngropați de vii. O 
catastrofă îngrozitoare s’a întâmplat 
Sâmbătă la Madrid. Eră în lucrare 
un rezervoar de apă. Deodată s’au dă- 
rimat păreții și vre-o 400 muncitori au 
fost îngropați de vii în ruine. Pănă 
acum 100 cadavre au fost desgropate. 
Toți miniștrii, precum șî regele A1- 
fonso, au venit la locul catastrofei. 
Toți pun vina pe întreprinzătorii zidi- 
rei și pe inginerii, cari au executat 
lucrările. Pentru familiile victimelor 
s’a început colectă.

Cât se perde la Monte-Carlo. Banca 
de joc din Monte Carlo a cauzat ade
seori ruina totală a multor familii, ba 
pe mulți i-a făcut să se sinucidă, per- 
zându-și aceștia toată averea la ruletă. 
Spre a ne face o idee cât de slabă de
spre sumele ce se perd an de an la 
Monte-Carlo, amintim că în anul tre
cut bilanțul bancei s’a încheiat cu trei
zeci și șease milioane franci 
profit curat, cu 2 milioane mai mult 
decât în anul precedent.

Lupte cu bande de revoluționari. Du
minecă a avut loc la Drenovce(Ma« 
cedonia) luptă între soldați turci și o 
bandă de revoluționari bulgari. Trei 
Bulgari au fost uciși. — O bandă gre
cească a ucis în E seric opt Bulgari.
— O bandă bulgară a aprins mănăsti
rea Libesovo și a ucis 3 oameni. — 
în Prizrend un mohamedan a fost 
ucis de un Sârb ortodox. Ucigașul a 
fost arestat. Mohamedanii, iritați la 
culme, pretind executarea ucigașului.
— în ultimele 2 luni au fost uciși în 
vilaietul Uskub 99 oameni, ear răniți 
27. Numai în cercul K u m a n o v a, unde 
mai ales bântuie propaganda bulgară 
și sârbească, au fost uciși 56 oameni.

Dare de seamă.
Cu obiecte au mai contribuit ia lo

teria pentru școala de menaj și industrie 
de casă, ce se va înființa în Sibiiu, urmă
toarele dame și domni:

Reveica Manta (Gurarîului) tabletă, 
ștergariu și straiță. Neaga Ivan (Gurarîului) 
fructier. Alexandrina Crăciun (Viena) fu
gător. Familia Polița (Viena) batiste. Dr. 
Iosif Popoviciu (Viena) porte-journal. Fa
milia Trailoviei (Viena) geantă de piele, 
garnitură de parfum. Romulus Boldea 
(Viena) tabachieră, legătoare de mustăți. 
Sofica Stănescu (Brașov) fugătoriu. Elvira 
Todea (Reghinul-săsesc) tabletă. Silvia To- 
dea (Reghinul-săsesc) tabletă. Nuți Todea 
(Reghinul-săsesc) tabletă. Eugenia de Barbu 
(Reghinul-săsesc) ștergariu. Aurora și Ge- 
nica Barbu (Reghinul-săsesc) sachet, porte- 
journal, un bliduț pentru unt și un pocal. 
Elvirica Barbu (Reghinul-săsesc) bombo
niera. Cornelia Marinovici (Reghinul-săsesc) 
călimar. Iulius Schaeffer (Sibiiu) piese mu
zicale. Selma Mokesch ("Sibiiu) cuțit de 
hârtie. Livia Lințu (Caransebeș) guler în 
teneriffa. Elena Biju (Caransebeș) pernă 
de divan. Valeria Șandru (Caransebeș) 
sachet. Lazăr Sciopon (Caransebeș) rame 
p. fotografii. Francisca Popp (Marotlaka) 
porte-journal. Silvia Jourca(Rășinar)tabletă. 
Sabina Brote (Sibiiu) ținător de ștergare. 
Ana și Elena Loichița (Jebel) covor. 
Paraschiva Loichița (Jebel) costum bănă
țenesc. Anastasia Danciu (Jebel) opreg și 

cătrință. Elena Ghera (Budapesta) fugător. 
Mărioara Lengyel (Beiuș) tabletă. PauliDa 
Oros (Beiuș) nipuri. Luiza Oros (Beiuș) 
nipuri. Valeria Pavel (Beiuș) nipuri. Ha- 
retti Nemeș (Brașov) 2 tablete. Mina Wag
ner (Brașov) 2 perinițe pentru ace. Susana 
Laslo (Brașov) fugător și ținător pentru 
rnănuși. Steriu (Brașov) batiste. Luisa Po
pescu (Brașov) tabletă. Dumitru Necșa (Bra
șov) călindar. Maria Burduloi (Brașov) că- 
lindar. Constantin Moga (Brașov) călindar.

(Va urmă.)

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Monografia comunei Mâderat, de Petru 

Vancu învățător, Arad 1905. Sumar: 
poziția și teritoriul comunei; locuitorii 
comunei; ocupațiunea locuitorilor ; por
tul și locuințele; datini, credințe și 
moravuri, administrația comunei; isto
ricul comunei. Adaus: Colindele Na
șterii Domnului. Cu totul 128 pagini 
și numeroase ilustrațiuni. Prețul 2 cor. 
Se poate procură la tipografia diece
zană, Arad.

*
Credința mea, de Teodor Câm

pia nu. Aiud, 1905. Cuprinsul: Un 
cuvânt cătră cei din robie; Adevăru
rile credinței noastre; Despre porunci; 
Explicarea poruncilor lui Dumnezeu; 
Despre păcat; Despre virtuți și despre 
faptele milosteniei; Despre sfintele 
Taine; Despre Născătoarea de Dum
nezeu ; Despre îngeri; Despre diavoli; 
Rugăciuni, credeul, poruncile, sfintele 
taine, darurile și roadele Duhului sfânt, 
faptele îndurării. Editor I. Rusu, Aiud 
(Nagyenyed). Prețul nu e indicat.

VARIETĂȚI.
»

Prezență de spirit. Despre Lab
lache, renumitul instructor în cântare 
al reginei Victoria, se povestește ur
mătoarea anecdotă: Lablache așteptă 
odată pe regina în antișambra palatu
lui regal și fiind cam frig, și-a pus 
pălăria pe cap. Peste câteva minute 
fu chemat la regina. Lablache, fiind 
cam distras, a luat în mână o pălărie 
nouă frumoasă, ce a aflat-o în anti- 
șambră, și cu pălăria sa pe cap a in
trat în odaia reginei. Regina s’a mi
rat mult de purtarea măestrului, dar 
liniștit îi zise: «Spune-mi, dragă măe- 
stre, care e pălăria ta adevărată: cea 
de pe cap, sau cea din mână?» Abiă 
acum a observat Lablache greșeala, 
dar nu mult a rămas în perplexitate, 
ci peste câteva secunde răspunse zim- 
bind: «în adevăr, două pălării e prea 
mult pentru un om, care și-a perdut 
capul».
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Grâu prima calitate 90 16
» de mijloc 85 15 60

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

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

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 14 80
40 13 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 60
» de mijloc . 85 16 40
» nou . 10 — —

Făină 0................................. 75 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 —
Oloiu de rapiță — 96 —
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.................................. — 15 —
«II................................... 14 — r|

Fmflatiwsa Alexandru si Ana Nedeltn 
din Looj.

Nr. 14.
Tsos? Concurs.

Comitetul parohial al bisericei gr. 
or. române din Lugoj, ca administra
tor al «Fundațiunei Alexandru și Ana 
Nedelcu», escrie pe baza punctului 2 
lit. b) a testamentului fundatorilor, 
conform §§-lor 4—12 din statutele 
pentru administrarea fundațiunii și a 
punctului 2 lit. b) din literile fundațio- 
nale un Concurs pentru anul curent 1905, 
în scopul conferirei a două premii — daruri 
fundaționale: unul de 1000 și unul de 2000 
coroane.

Condițiunile acestui concurs sunt:
1. Aceste două premii se vor împărți 

însurățeilor lipsiți din comuna Lu
goj, corn. Caraș-Severin, cari sunt 
de naționalitate români și de religi- 
unea gr. or. română, duc o viață 
nepătată și dovedesc un trecut fru
mos și dela cari e de așteptat, că 
vor întemeia o familie harnică și 
onestă. Unul dintre aceste pre
mii, de 1000 coroane, se va îm
părți unei părechi de măestri, 
altul de 2000 coroane unei 
părechi de neguțători.

2. La aceste premii pot concură:
a) Căsătoriții dela unul pănă la trei 

ani, adecă acele părechi căsătorite 
bisericește, dela a căror căsătorie 
pănă la / Iulie 1905 încă nu au 
trecut trei ani.

b) Tinerii încredințați, adecă logodiți 
bisericește.

3. Recurenții au să dovedească:
a) că sunt născuți din părinți gr. or. 

români și din Lugoj.
Aceasta să o dovedească cu cartea 

de botez a însuratului și a soției 
sale, respective a mirelui și miresei.

b) că recurenții nu au fost pedepsiți 
de judecătorie sau de administrațiune 
pentru atare abatere cât de mică și 
respective că purtarea lor în toată 
privința a fost exemplară; acestea 
să le dovedească prin atestat dela 
antistia comunală.

c) că Dumineca și în sărbători mai 
mari recurenții au cercetat — cât se 
poate de regulat — biserica, că pe 
an s’au cuminecat odată, și că mo
ralitatea lor nu cade sub îndoială.

Aceasta să o dovedească prin ate
statul parohului recurenților.

d) că știu scrie, ceti și socoti atâta cât 
e neîncunjurat de lipsă pentru starea 
lor civilă, adecă de neguțători și 
măestri.

Aceasta să o dovedească prin ate
stat parohial sau prin cercetări din 
partea comitetului parohial.

e) Logodiții au să dovedească logodi
rea prin atestat parohial și pot primi

f»remiul numai dupăce s’au cununat: 
a 1 Iulie din acest an, ca ziua de 

cununie a fundatorilor sau în Dumi
neca întâia din luna lui Iulie.

Dacă atari logodiți, cărora li-s’a 
votat premiul, nu s’au cununat pănă 
în ziua mai sus indicată, conferirea 
premiului își perde valoarea.

4. întâmplându-se ca să fie concurenți 
binemeritați șî din familia fundato
rului «Nedelcu», atunci aceștia se 
vor luă în deosebită considerațiune.

5. Cvitând premiații premiul au să facă 
făgăduința în evită, că șl pe viitor se 
vor purtă bine și vor fi credincioși 
unul altuia și bisericei gr. or. rom.

Se așteaptă dela premiați, ca să 
vină la biserică în ziua parastasului 
celebrând pentru fundatori și odată 
pe an să cerceteze capela din mor- 
minți, ducând cu sine un buchet de 
flori sau o cunună de flori.

6. Recursele înzestrate cu cele mai sus 
prescrise, au să se adreseze cătră 
comitetul parohial gr. or. rom. din Lugoj, 
ca administrator al fundațiunei «Ale
xandru și Ana Nedelcu», la mâna 
presidentului aceluia Dr. George 
Popoviciu, protopresbiter în Lugoj.

7. Terminul pentru intrarea recurselor 
e 1 Mai 1905 st. v. și acele recurse, 
cari se vor prezentă după acest 

termin, nu se primesc la concurs.
Dat în ședința comitetului pa

rohial al comunei bisericești gr.-or. 
rom. din Lugoj ca administrator 
al fundațiunei «Alexandru și Ana 
Nedelcu*,  ținută la 5 Martie st. v. 
1905.
Dr. George Popoviciu, Mihail Gașpar, 

president. notar.
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1905.
Nr. 10402 
ad. 1905

Publicațiune

Târgul de țară 
proxim al Lugojului se va în
cepe în 5 Mai și se va fini în 
7 Mai 1905.
P. P. 14 (3—1) Primăriul opidan.

71. sz. 
kig. 1905.

Sfirdetmeny.
Bânya kozsâgnek mintegy 2000 

holdas kozlegelojeben levo foglalâ- 
sok rendezese elrendeltetvân, a ko- 
vetkezo mernoki munkâlatok elvâl- 
lalâsâra pălyâzat hirdettetik es fel- 
hivatnak a pâlyâzâk. hogy ajân- 
lataikat ide 1905. evi dprilis 15-ig 
annâl is inkâbb adjăk be. mivel 
kâsobb ârkezok figyelembe uem 
vetetnek; es pedig:

a. ) a kozlegelo hatărainak a 
telekkonyvi, kataszteri es egyeb 
adatok alapjăti leendo megâllapi- 
tâsa.

b. ) az ekkănt megâllapitott 
teriileten az egyes lakosok âltal 
elfoglalt es birtokolt foldreszleteket. 
râszletesen felmărni es minden el
foglalt es folmert teruletrol tervăz- 
latot kesziteni.

c. ) a foglalâsok osszesegât ki- 
tunteto tervâzlatot elkesziteni egy 
kimutatâssal egyiitt, inelvbol az 
elfoglalt teriiletek parcellânkenti 
termerteke es azok birtoklâja ki-’ 
tunjek.

d.) a mâg el nemfoglalt, teliăt a 
kozseg birtokăban levo teruletet es 
ann’ak hatărait mertanilag pontosan ' 
megăllapitani, a megâllapitott ha- j 
târvonalakat hatârjelekkel ellâtni1 
âs ezen legelo teruletrol ket pel- 
dănyban l”=40° mertâkbeu ren des 
târkâpet elkesziteni.
'. e.) a măr felmert foglalâsokat 

felulvizsgâlni âs amennyiben azok, 
felmerese ota vâltozăsok tortăntek 
volna, a helyesbitett ujabb tervăz- 
latokat elkesziteni.

f.) a vâllalkozd mărnok 2000 
kor. sz6val kettoezer koj-ona kâsz-' 
penzt vagy ovadâkkepes <____ _
pirost Bânya kiizsâg pânztărâba 
letenni kbteles, melyet a j 
feliilvizsgâlâsa, âtadâsa 6s elfoga- 
dâsa utân vehet csak fel.

Az elosorolt munkâlatok a folyâ 
âvben megkezdendok es olykep fe- 
jezendok be, hogy az egyes foglalâ- 
sokrâl kâszitett târvâzlatok, a fog
lalâsok osszesâgetkituntetotervâzlat 
es kimutatâs es az el nera foglalt 
teruletrol keszitett kât terkep 1905. 
ev deczember 31-ig a megyei tiszti 
ugyeszsâghez beterjesztve legyen.

Az ajânlat elfogadâsa es a szer- 
zodes kotâse a f. evi âprilis 17-en 
d. e. 9 ârakor Bânya kOzseg hâzâ- 
nâl tartandâ kepviselo testiîleti 
gyiilesen fog eldbntetni.

Bânyân, 1905 âprilis h6 4-en.
Tomek Ferencz Bogoievics Nicolae

korjegyzo. kozsegi bird.
Nr. 73 (2-2)

I

Reprezentanța orașului Lugoj 
ședința ținută la 23 Martie a. c. 

ca curățirea și udarea stra-
în
a decis, 
delor să se dee în arândâ pe calea 
licitațiunei minuende și pe lâDgă 
condițiuniie subșteroute și ratificate 
prin reprezentanța opidană. în sco
pul exarândărei se va ținea licita- 
țiune minuendă, cu oferte în scris, 
la 22 April a. c. la 10 ore a. m.

Reflectanții sunt poftiți a-și în- 
naintă ofertele provăzute cu tim
bru de 1 coroană și cu vadiu de 
3000 coroane la manile subscrisului 
primar până la terminal sus in
dicat.

Oferte întârziate sau defectuos 
adjustate nu 
derare.

Oferentul 
tul seu. că 
detailate.

Condițiuniie detailate se pot 
vedea. în decursul orelor oficioase, 
în cancelaria senatorului opdan 
Ladislau Balogh.

Ofertele sunt a se face pe tim
pul de 1 an.

Lugoj, 11 April 1905.

Ma.rsovszky,

se vor luă în consi-

are să declare în ofer- 
cunoaște condițiuniie

patentat
Mijlc >e excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

& de autoritățile publice 4$

se poate căpătă

în cantități mici și mari

la ferăria

Jknton ZEZabexelirn.
Mr. lt țx—2S'

■ Lugojul-român -------

v s-â-vis de cafeneaua »Corso<

P. P. 13 (3-1).

T * t

NaiurtreilverfahfBi

i i un medic <!•*
CarV-a aceasta

l O iauilbe, în
n-mțește.

Pețul opului în ediția 
de 1 volum cor. 19'20 bani.

Prețui iu ediția de 3
v.imne e»>r. 30 —

ir**i exo-b-nt sfetnic în toate 
de loaii peitru casă și familie. 

ea>ă. iufnlibil și 
să uu lipsească 
care se cetește 

Red. (15 7.)

Solviri în 
— rate — 
se admit.

LJ<*  lYV.-Z.' 
ertâkpa-: ® 

. . .,

munka. g

t

Provocare și apel 
cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
S-verin. cătră magistratul orășenesc și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.
E -upreinâ necesitate a aduce respec- 

■Q' - și conștiențios din nou ainin'e on.
pravul de stins al lui

Bauer, înainte de a se întâmplă even- 
nn.r ca ta» trot Pravul acesta ofere și a 
oferi'. cei mai favorabil, aprobat și eficace 
taij .oe contra incendiilor bântnitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpără 
ace-**  prav. Despre modul de folosire se 

idaa bucuros deslușiri în localul de vânzare 
intit mai sus.

Publicațiune.
Reprezentanța orășenească prin 

liotărîrea adusă sub Nr. 1381904 a 
decis îngrădirea teritoriului târgu
lui de vite săptămânal cu gard de 
lațuri.

Spre efeptuirea acestui lucru 
se publică licitațiune minuendă. și 
cei ce voesc a întreprinde acest 
lucru, sunt poftiți a-și subșterue 
ofertele lor, provăzute cu 30 cor. 
vadiu, primăriei opidane până la 
17 April st. n. a. c. 11 ore a. m.. 
cu atât mai vârtos, fiindcă ofer
tele mai târziu întrate nu se vor 
luă în considerare.

Deslușirile mai în detail se pot 
primi sub durata orelor oficioase 
dela inginerul orășenesc.

Lugoj, din ședința senatului, 
ținută în 27 Martie.

Marsovszky,
primar.P. P. 12 (3-1).

F. Fi tz

Prima

mai nainte

x Kehrer
oompactorie in Lugoj întocmită 
I cu mașini.

oj, str. Timișoarei,
înființată în anul 1847.

BilzNaturheilbuch

Cereți prospecte gratuite și franco, 
Reprezentantul general: 

.‘ReformschriftstelleLg 
Schmall Viena (Wien) VII 3.

,,£u$oșana”
institut de credit și ec<in<»niii

c«i societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. *3  Capital social 300 000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre fmcti±îca,re

------------------------ 1,500.000 Cor. --------------------------
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipoteeară și pe lombard cu 8’.,
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp tic 3 până la
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8%, primește
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4%, cu anunț ou/(

Lug^

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

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

Vă rog ca prin o comandă de probă 
să vă convingeți de lucrul bun. Pentru 
numeroase comande se roagă

Sunt in plăcuta posiție se pregă
tesc chiar lucrări de artă și aurituri în 
cea mai frumoasă esecutare.

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

cu distinsă stimă

E. Fitz.
-------------------------------------------------------------------- ,-------------------------------

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL" se afla de van- 
zare în librăria Adolf Auspitz.

f

_ i
WF*  Darea după interese o solvește însuși institutul.

pKITIUm MUSICALE ie 
MK Penam lese®
------  se află de vențlare la --------——— 
REDACȚIA „DRAPELUL"

cu următoarele prețuri : 
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian....................
A cățlut o radă lină, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 
Frunții 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

1
1
1
1

cor.
>
»
»

50 bani.
50 >
50 »
50 .
50 -
50 •
50 •
50 »
50 •
25 .

Nr. 8. x—19. Direcțiunea.

Tipografia Carol Traunfeilner, — Lugoj.

Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian
La comande prin postă este de 

tura 10 bani pentru costul postai de burați
Comandele sunt a se face dire-;’, .a

Redacția „Drapelul” — Lugoj

50 >
a se aiă-


