
k

3bdacția și Administrația :

Strada Timișorii Nr. 7.

TELEFON
interurban, local și comitatens

Xr. 20.

Adresa telegrafică:
„DRAPELUL" Lugoj.

Manuscrise nu se inanoiasâ

Scrisori nefrancate se refuza.
DRAPELUL

APARE:
MARȚI, JOI și SÂMBĂTĂ

Prețui de abonament:
Pentru Monarch's: pe 1 lună I co> 

pe 3 luni 3 cor. pe 6 luni 6 cor., pe 
anul întreg 12 cor.; pentru România 
ți statele uniunei poștale : 20 franci 
pe an. --- -w----

INSERȚIUN1LE
se acordează conform tarifului.

(Jn număr singuratic 10 bani.

Proprietary-editor: Dr. 'Va.ienu Brunisce. ORGAN NATIONAL-POLITIC. Redactor responzabil: Dl’. Corneliu JuFCSi..

Lugoj, 7 20 Mai 1905.

E vorbă veche, că vai de gi ;m 
și peste tot de vorba, care are 
trebuință de comentar '. Și soartea 
aceasta pare a ajunge adresa câ- 
tră Monarh, votată de dietă cu 
mare majoritate '.

Demersul, de mult anunțat iu 
chestiunea crizei, s’a început. Ca 
mandatar special al Maj. Sale Re- 

x gelui a venit dl Stefan Buriân, 
ministrul comun de finanțe, la Bu
dapesta. unde are de gând să pe
treacă mai multe zile.

Misiunea dlui Buriân, cu tot 
vălul misterios ce o acopere, este 
de tot lămurită. Na venit nici 
cu concesiuni și nici cu mandatul 
de a formă un cabinet — fie defi
nitiv, fie transitoriu — ci a venit, 
ca în numele Maj. Sale Regelui să 
ceară dela creeatorii și sprijinitorii 
adresei explicări despre adevă
ratul conținut al adresei și despre 
minimul postulatelor ce le deduc 
aceștia din adresa votată. Cu alte 
cuvinte Maj. Sa cere comentatul 
autentic al adresei prezentate. Și 
acest demers sigilează soartea adre- 

• sei, dela care atâta s’a așteptat.
Lucrul este de tot ușor de în

țeles !
Coaliția opozițională, zămislită 

din cea mai înverșunată ură Con
tra lui Tisza, cuprinde în sinul 
seu cele mai eterogene elemente. 
Și pe lângă aceste susține un ra
port tacit de alianță cu. diâidenții 
lui Andrâssy. cari în ultima ana
liză — abstragând dela veleitâț ie 
personale sunt oamenii enra-
geați ai sistemului căzut.

^FOITA „DRAPELULUI"

De George Coșbuc.

Bradu-mi spune bun cuvânt
«Să-i trimit?» Mi-a spus: Trimite-i!• 
Tot m’am judecat cu mine:
Să dau bradului mai bine
Ori iubitei

Crezământ ?

«Nu-i trimite!» zise ea.
«Că n’am zor să ies în lume.
«De-i trimiți, îi fac de-ocară, 
«Că-i arunc pe uși afară — 
«Scoată-mi nume

Cât or vrea!»

Am s’ascult de brad acum;
Fata minte cum îi vine.
Și trimit chiar astă-seară
Pețitori la ea s’o ceară —
Rău ori bine,

Tot un drum !

De-o fi brade să gâcești, 
îți încred o bogăție:
Leagăn am să fac din tine, 
Și-un copil — de-o fi cu bine — 
Ți-1 dau ție

Să mi-1 crești !

Evident, că între astfel de îm
prejurări a fost o problemă de tot 
dificilă a înjghebă o adresă, la care 
să poată aderă toate elementele, 
cari constitue coaliția ori simpati
zează cu ea.

A fost trebuință de o artă spe
cială stilistică pentru a alcătui 
astfel adresa, ca toate elementele 
eterogeue. în al căror nume a fost 
făcută, să o poată acceptă fără de 
a ajunge în contrazicere cu atitu
dinea lor particulară politică.

Piesa aceasta de artă stilistică 
numai astfel a putut succede, dacă 
textul stabilit admite diferite 
interpretațiuni și anume toate 
interpretaținnile diferite, ce rezultă 
din diferențele de program ale 
partidelor ce sau aliat și cari au 
aderat la textul adresei.

Nu încape îndoială, că altfel 
explică și comentează adresa Kos
suth și altfel partizanul seu Ba- 
rabâs. altfel Andrâssy și altfel 
Bănffy!

Echivocitatea aceasta a adresei 
a fost o trebuință a susținerii co- 
alițiunei și a amiciției politice cu 
disidenții. Îndată ce se stilizau mai 
precis singuraticele pasage, trebuia 
—îfi urma firii lucrului— să erumpă 
marile contraste din sinul coaliți- 
unei. cari tară îndoială trebue să 
ducă dacă nici nu la spargerea 
finală, dar cel puțin la trun
chi area coalițiuneL

Mai bine s’a putut vedeă. că a- 
dresa admite diferite interpretațiuni. 
din faptul, că în decursul desbaterii 
în dietă au declarat oratorii con
ducători ai regimului căzut, că 
adresa nu conțiue nimic

De mă Tișeli, te fac la noi 
Poartă curții: să te-ajungă 
Câte rele pierzătoare,
Să te bată ploi și soare, 
Să te 'mpungă

V aci și boi!

Gstașul regelui.
— Tablou —

De Emil lsac.
ZZZT Foiță originală a «Drapelului». =

Umbrele vinete ale nopții se întin
deau strălucinde pe zidul, care cuprinse 
spitalul. Zidul părea un lung șerpe de 
argint, încunjurat de plopi verzi, cari 
își întindeau brațele spre cer. Spitalul 
zăcea între zid și plopi, și de departe 
îi puteai simți mirosul. Văzduhul aci 
e otrăvit: e greu șî pentru plumâni șî 
pentru suflet. Văzduhul spitalului nu 
e ca al codrului. Văzduhul spitalului 
revarsă miesmele morței, care împutre- 
zește viața. Noaptea e limpede. Luna 
pare întinerită: zimbește sfioasă, picu
rând din ochii ei frumoși argint pe 
aripele paserilor, pe flori, pe ziduri și 
pe spital. Razele lunei se joacă pe ma
rele mormânt al sănătății, razele lunei 
tremură pe fereștile spitalului sur.

Razele lunei străbat prin geamul 
unei săli a spitalului, și se lipesc de 

ceea-ce nu ar putea subscrie 
și ei și tocmai acest caracter echi
voc al textului a fost unul din 
motivele pe care nu au acceptat 
aceștia adresa.

Acest caracter echivoc al adre
sei. ori mai corect zis, latitudinea 
de interpretațiuni ce o admite tex
tul adresei, pare a fi îndemnat pe 
Maj. Sa Regele să trimită la Bu- 
i <pesta pe mandatarul seu special, 
ca -ă ceară dela singuraticii șefi 
ai coalițiunei i n t e r p r et a ți u n e a 
autentică.

Ajunsă soartea adresei în acest 
stadiu, nu mai pare neprobabil, că 
singuraticii șefi ai coalițiunei nu 
vor da interpretațiuni iden
tice aceluiași text, și dela aceste 
interpretațiuni depinde, că pe cine 
va însărcina Maj. Sa cu formarea 
cabinetului din sinul coalițiunei, 
cât și dacă peste tot poate încre 
dința Maj. Sa pe cineva din sinul 
coalițiunei cu formarea cabinetului

Contrastul între tendențele Co
roanei și ale șovinismului peste tot 
este flagrant.

Maj. Sa, dorind să restabilească 
funcțiunea normală a aparatului 
constituțional în Ungaria, caută 
acel punct până la care poate 
merge cu concesiuni oferite poli
ticei din Budapesta, fără de a pe
riclita caracterul unitar al armatei, 
uniunea reală cu țerile austriene 
și prerogativele Coroanei. Ear șo
vinismul caută să-și creeze o bază 
sigură tocmai pentru schimbarea 
caracterului armatei, pentru tre
cerea din uniunea reală cu țerile 
austriene la o uniune personală cu 
Casa domnitoare și la ștergerea 

fața unui tinăr bolnav, care se sbuciumă 
in agonie, în patu-și.

Sermanul bolnav!
Cât de tinăr, cât de frumos e! Pă

rul lui e mai negru ca vălul nopții- 
Obrajii lui au înflorit în sânge, și ochii 
doi, ah! ce ochi de căprioară blândă: 
mari și rotunzi și umezi. Și buzele roșii 
ea fragile, și grumazu-i de lebedă alb, 
și mânile delicate ca de fecioară! Ce 
frumsețe în un bolnav! Cât farmec în 
un bolnav, câtă artă a creațiunei!

Lângă patul bolnavului, îngrijorata 
soră dapănă fire de mătasă vișinie; 
sora este tinără, și frumoasă și bună! 
în ochii ei strălucesc lacrămile caldei 
consimțiri, pe buzele ei ard rugăciuni... 
și tremură... fi. ele de mătasă în mânu- 
țele-i jirave. Căci o doare mult durerea 
frumosului bolnav, de al cărui suflet 
se lipi sufletul seu orfan.

Și geme beteagul.
Gemetul lui asemenea unui vânt 

de primăvară : trezește mii de blăsteme 
ascunse în pieptul sorei...

Și geme beteagul, slab.
Și buzele se deslipesc deolaltă, și 

pătrund duioasele cuvinte, în liniștea 
nopții:

— Eu . . . sunt ostaș . . . Ostaș al 
regelui . . . Ostaș al regelui ... Os . .. 
taș . . . Os . . . taș.

Ridică ochii sora:
— Ostaș ești .... Ostașul vieții 

spălăcite.
Și răspunde beteagul:
— Eu . . . am luptat la Marengo... 

prerogativelor Coroanei, întru cât 
acele nu isvoresc din voința con
stituțională a țerii.

Aceste contraste sunt date prin 
evoluțiunea politică. Și adresa vo
tată de dietă plutește ca frunza pe 
lac între aceste contraste.

Din exmiterea d-lui ministru 
comun al finanțelor Monarhiei, Ște
fan Buriân, care, deși Maghiar de 
origine, stă departe de frământă
rile politicei șoviniste, căci în
treaga sa carieră a făcut-o exclu- 
ziv în serviciul diplomatic al Mo
narhiei, zicem, că din exmiterea 
acestui «homo regius» pare că 
Maj. Sa caută în sinul coali
țiunei interpretatori ai adresei 
în senzul poziției ocupate de 
Coroană în acest conflict acut.

Și nu știm, este voia întâmplării 
ori nu, că sosind Buriân la Buda
pesta a găsit din fruntașii coaliției 
și asociaților ei numai pe Bănffy 
și Darânyi, ambii cunoscuți ca 
dispuși a începe o traficare cu 
cercurile vieneze. Andrâssy, creea- 
torul actualei încurcături, eră dus 
din incidentul doliului familiar, Kos
suth, stăpânul formal al situațiunei, 
eră dus la desvălirea unui monu
ment în provință, Apponyi, stili
zatorul textului echivoc al adresei, 
a plecat cu familia la țeară... deși 
de mult se vestiă, că tocmai pe mij
locul acestei săptămâni se așteaptă 
un pas deciziv din partea Co
roanei.

N are haz a face în acest mo
ment prognoza misiunei lui Buriân, 
căci acum totul depinde dela rezul
tatul întrebărilor s p e c i a 1 e, ce 
le va adresă Buriân cătră singura-

La Ma . . ren . . go. La . . Ma . . rrr . .
Dar lună, de ce fugi dinnaintea 

geamului, de ce ascunzi razele tale 
aurii ?

Acum în sala spitalului licărește 
abiâ, abia gogoloiul de său, ca viața 
.. .beteagului. Bolnavul aiurează. Curg 
necontenit din gura-i cuvinte ne’n- 
țelese, cuvinte, cari aprind flăcările 
fricei în inima sorei. Ah, soro, soro! 
De ce tu ești palidă, de ce tremuri . . . 
de ce ai scăpat ciomogul de mătasă 
din mâni, noaptea e lungă și multe 
fire poți dăpănâ pănă ’n zori ! . . Ah, 
soro, soro! De ce tu te-apleci pe be
teag, și de ce-i sorbi sufletul în săru
tul tău, pe care l-ai furat dela Hristos, 
cărui ți-ai predat întreaga ființă? De 
ce stringi mânile ostașului regesc, au 
nn știi, că te va pedepsi regele, dacă 
stringi mâna ostașului lui ? . . .

Și geme încet-încetișor beteagul: 
Oh... Os., ta., șui.. Os., t.....

Soro, soro, de ce turburi liniștea 
nopții cu strigătele tale! De ce ’ți 
smulgi părul, și cazi în genunchi îna
intea ... lui . . . Ah . . . el nu mai e 
el, ci e fostul lui . . .

Scăldați-vă zori în sângele sufe
rinței! S’au stins stelele.
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ticii șefi ai coalițiunei și aliaților ei 
și adecă totul depinde, că gâ si-va 
Buriăn între acești șefi unul 
sau mai mul ți. carisuntgata 
a da adresei comentariul și 
interpretațiunea dorită de 
Coroană, sau nu va găsi!

Formal se va încheia misiunea 
lui Buriăn și într’un caz și în altul, 
de soluțiune pe cale constituțională 
și parlamentară poate fi vorba însă 
numai în cazul, când va găsi Bu
riăn astfel de bărbați între condu
cătorii actualei majorități dietale. 
cari sunt gata a interpretă adresa 
în senzul dorit de Coroană. în cazul 
contrar putem fi pregătiți la o în
cercare de a da o soluțiune fără 
considerare la formele co n - 
stituționaleși parlamentare.

Situația este deci foarte serioasă 
și este de înțeles, dacă nu numai 
publicul țerii — cam obosit de în
delungata trăgănare a lucrurilor — 
ci și străinătatea așteaptă cu aten
țiune încordată rezultatul, la care 
va duce misiunea lui Buriăn.

Congregația
de primăvară,

Prepotență, birocrată.
Dr. Mauriciu Deutsch : încă în luna 

Decembrie a anului 1904 am făcut 
arătare la dl vice-comite în o petițiune 
subscrisă de număroși locuitori din 
comună contra primarului Nicolae 
Marta din D elin ești și în petiți- 
unea aceasta s’au enumărat astfel de 
isprăvi de-ale primarului, din cari ori 
șî care adeverindu-se exchide pe acest 
individ de a mai putea fi primar.

De atunci au trecut mai multe luni, 
dar în interesul investigării nu s’a fă
cut nimic. Prim-pretorele a convocat 
pe cei interesați la primăria din Deli- 
nești pe ziua de 20 Februarie și 8 
Martie, dar D-Sa nu și-a făcut apari
ția la fața locului.

într’aceea s’au făcut alegerile re
prezentanței comunale și dl prim-pre- 
tore nu numai că a candidat de nou 
pe primarul aflător în cercetare disci
plinară, ci a uzat de toate mijloa
cele, ca să-1 facă de nou primar. Și 
anume, dupăce legea cere, ca proto- 
pretorele să candideze pe 3 inși, a 
candidat pe lângă acesta pe 2 inși 
numai pentru ochii lumei (—Strohmann» 
și adecă pe Grigorie Secula cumna
tul acestuia și pe loan Lungu, 
frate de cumnat.

Poporul, ca să documenteze cât de 
antipatic îi este fostul primar, a ales 
pe unul din cei pentru ochii lumei, pe 
loan Lungu. Acesta a renunțat însă 
îndată după alegere, la intervenția 
mea însă vre-o câteva zile mai târziu 
și-a retras în scris abzicerea.

Cu toate aceste este șî acum în 
funcțiune vechiul primar Nicolae Marta, 
ba primpretorele a șî declarat odată 
poporului, că zadarnic se sbate încoace 
și încolo, primar numai acela va 
deveni pe care îl voește dânsul.

întreb deci, cunoaște dl vice-comite 
această stare de lucruri și este dispus 
a efectul urgenta încheere a investiga- 
țiunei și a asigura vigoarea rezultatului 
legal al alegerii de primar?!

Trec acum la alt caz!
Cu ocaziunea alegerii de primar în 

Ohabița a voit dl primpretore să 
realeagă pe primarul vechiu, pe care 
nu l-a mai voit nime în comună, din 
care cauză au șî cerut alegătorii votare.

Atunci a început servitorul prima
rului vechiu să lovească cu bâta în oa
meni, ca să producă zizanie, ear prim
pretorele a declarat poporului, că din 
cauza tulburărilor amână ale
gerea, care va avea loc peste 8 zile.

Așa îmi povestesc cazul vre-o 30 — 
35 săteni, cari au venit la mine în can
celarie, cu rugarea să-i conduc la dl 
vice-comite, căci deși doresc urgent ale

gerea, dl primpretore nu a mai pus 
termin pentru noua alegere.

Am șî mers cu oamenii la dl vice- 
comite, la a cărui întrebare pe telefon 
a sosit dela pretură răspunsul surprin
zător, că la Ohabița s’a făcut 
alegerea de primar cu unani
mitate.

Contrastul în aceste declarații este 
atât de mare, încât e de trebuință de
schiderea și efectuirea unei investiga- 
țiuni urgente pentru a scoate la iveală 
adevărata stare a lucrurilor. Dar cu 
toate că încă în 15 Februarie am cerut 
în scris efectuirea investigațiunei, to
tuși pănă astăzi nu s’a făcut nimic.

întreb deci : este dispus dl vice- 
comite a luă măsuri pentru urgenta 
deschidere și efectuire a investiga
țiunei ?

Vice-comitele C. Fialka: Recunoaște 
că investigația s’a trăgănat în ambele 
cazuri, dar nu organele administrative 
ci împrejurările sunt de vină la acea
stă trăgănare. Neagă însă că pănă 
acum nu s’ar fi făcut nimic în cele 
două chestiuni. Promite că va luă mă
surile necesare pentru finalizarea grab
nică a afacerilor.

Dl Dr. M. Deutsch ia la cunoștință 
răspunsul vice-comitelui, susține însă 
toate așâ cum le-a spus.

Congregația ia la cunoștință răs
punsul.

istoric, natural și etnografic al 
comitatului Car aș-Severin.

După cum am anunțat dejă, Du
minecă s’a constituit la inițiativa dlui 
vicecomite C. Fialka, sub presidiul 
d-lui comite suprem C. Pogan y, 
reuniunea comitatensă pentru creearea 
unui muzeu istoric, natural și etno
grafic al comitatului Caraș-Severin.

Fiind în preajma congregațiunei 
ordinare de primăvară a comitatului, 
a fost adunarea cercetată de numeros 
public din întreg comitatul.

Cornițele suprem Carol Pogăny 
salută adunarea și arată în un discurs 
avântat, că este deja ora a 12-a pentru 
ca comitatul nostru să facă pașii ne
cesari în ,-stiunea fondării unui mu
zeu, ca monumentele de artă și istorice, 
aflătoare pe teritoriul comitatului, să 
nu se risipească în lume, negrijite de 
nimeni.

Dl director gimnazial N. P u t- 
noky salută ideea și arată, că reali
zarea ei nu numai nu va întâmpină 
Z! .tAțî. ci va fi sprijinită din partea 
factorilor competenți.

D-nul protopresbiter Dr. George 
Popo viei salută șî în numele Ro
mânilor inițiativa și așteaptă că reu
niunea ce se va înființa va ținea cont 
în toate manifestările ei șî de limba 
română, admițându-se aceasta ca 
limbă de pertractare și de prelegeri, 
apoi în publicațiunile reuniunei și în 
inscripții.

Dl M. Besân, sprijinit de dl I. 
Boroș, propune ca reuniunea să se 
constitue ca societate știențifică. Dl 
N. Putnoky combate această idee, 
arătând că comitatul este lipsit de nu
mărul recerut de intelectuali, absolut 
necesari pentru o asemenea societate.

Dl vice-notar com. Szathmâry 
prezentează proectul de statute, la care 
propune dl O. Brediceajiu ca adaus, 
ca în toate manifestările reuniunei, 
amăsurat expunerilor dlui protopres
biter Dr. G. Popov ici, să se țină 
cont șî de limba română.

Dl Dr. I. Haus sprijinește — fiind 
vorba de o chestiune culturală — pro
punerea d-lui C. Brediceanu.

Cornițele suprem dl C. Pogâny 
enunță ca concluz primirea proectu- 
lui de statut cu adausul propus 
de dl Brediceanu.

După aceasta se procedează la 
constituirea societății. President se 
alege cu aclamațiune dl Carol Po
gâny, directori d-nii N. Putnoky, 
Carol Fialka și Ioan Boroș. Se 
aleg apoi funcționarii și 18 membri în 
comitet, între cari șî dnii: Dr. George 
Popo viei, Coriolan Brediceanu, 
Constantin Burdi a, Ilie Trăilă, 
Ioan Budin ți an și Dr. Aurel Vă- 
lean.

Mai amintim, că în vederea înfiin
țării acestui muzeu a șî inițiat dl 
comite suprem o mică colecție de obiecte, 
care a fost expusă în 3 camere ale 
palatului administrativ («casa comita
tului»). Erau lucruri interesante atât 
din epoca preistorică, cât șî din trecu
tul mai apropiat al comitatului. Asupra 
acestei colecțiuni vom reveni odată 
ocazional.

Rap.

Reforma dărilor.
Părinții patriei — cu prea puține 

excepții — n’au altă grije, decât să 
stoarcă cât mai multe concesiuni na
ționale dela Viena, să maghiarizeze 
armata, să desnaționalizeze popoarele 
nemaghiare. Dacă ai întrebă însă po
porul țerii, fără deosebire de naționali
tate, că ce vrea mai bucuros: limba 
maghiară de comandă ori reforme eco
nomice pentru ridicarea bunăstării po
porului, — de sigur că din 1000 numai 
1 ar preferi limba maghiară de comandă 
în contul reformelor economice indis- 
penzabile.

Chestiunile de drept public, în ju
rul cărora se învârte criza actuală, nu 
dau pâne poporului și svârcolirile șovi- 
niste în jurul acestor chestiuni nu lasă 
corpurilor legiuitoare timp pentru acti
vitate economică, pentru reformele per 
eminentiam vitale pentru popor. Să 
amintim numai reforma dărilor.

Conducătorii destinelor acestei ne
fericite țeri ar putea cugeta, că «națiu
nea» poate există, cum a existat pănă 
acum, șî fără comanda maghiară în ar
mată, dar partea cea mai mare a «na- 
țiunei» trebue să peară, dacă enormele 
sarcini, ce-i apasă umerii, nu i-se ușu
rează, nu i-se fac cât de cât suportabile. 
Ce folos au milioanele de locuitori ai țerii 
de «mărețul» stindard «național» la re
gimentele ungurene, dacă executorul le 
ia dela gură bucătura de pâne și dacă 
ei sunt siliți să părăsească leagănul 
nașterii lor, pământul patriei, și să 
caute peste mări pânea lor de toate 
zilele, pentrucă aici acasă trebue să 
dea fiscului cea mai mare parte din 
bănuții strânși cu sudoarea feței lor.

Spre a compară stările deplorabile 
dela noi cu stările mai fericite din alte 
state, aducem următoarele probe :

în Germania, Francia, Belgia, An
glia, Elveția, America, ba chiar șî în 
Austria, aliată cu noi, legea de dare 
ofere așâ numitul minim de exi
stență, adecă stabilește un anumit 
venit, care este liber de dare. în Ger
mania este minimul de existență 970 
mărci (— 1080 coroane). Cine are ve
nit numai de 1080 cor. sau mai puțin, 
nu plătește dare. La noi însă chiar 
clasa săracă a populația nii e încărcată 
cu dări de diferite soiuri. Marii pro
prietari, marii arândași, marii indus
triali au chiar favoruri și avantage la 
plătirea dărilor, iar bietul sărac spete
ște sub povara de plumb a diferitelor 
dări.

Iată un caz din o miie: Un bătrân, 
incapabil de lucru, primește dela copiii 
sei o rentă anuală de 960 coroane, ca 
să-și ducă de azi pe mâne restul vieții. 
El plătește din această sumă : dare de 
venit 96 cor., arunc după darea de 
venit 33 cor. 60 bani, arunc orășenesc 
99 cor. 46 bani, p. școală 5 cor. 20 b, 
pentru încuartirare de soldați 84 bani, 
pentru păzitorii de câmp (deși n’are 
nici o realitate) 68 bani, pentru fondul 
regnicolar al bolnavilor 2 cor. 80 bani, 
dare de drum 6 cor. 72 bani, laolaltă 
245 cor. 30 bani. Afară de aceste mai 
plătește, fiind reformat, dare de cult 
16 cor. 62 bani.

Acest om, care trăește din bună
voința fiilor sei, plătește din venitul 
seu, care este cu 120 cor. mai mic 
decât venitul liber de dare în Austria, 
mai mult decât a patra parte ca dife
rite contribuții. Dacă comparăm darea 
ce o plătește acest om cu darea ce o 
plătește un funcționar mai înalt pen- 
zionat, vedem, că darea bătrânului 
corespunde dării ce o plătește funcțio
narul înalt după o penzie de 8000 co
roane. Unde-i dreptatea?! «A murit 
regele Matia, s’a dus dreptatea».

Iată teren larg de acțiune pentru 
«părinții patriei». Cu aceste ar trebui 

să se ocupe, și nu cu himere șoviniste, 
nu cu maghiarizarea armatei, nu cu 
maghiarizarea popoarelor băștinașe ne
maghiare.

L’n popor sărac e popor de sclavi. 
Geno.

Răsboiul puso-iaponez.
De mult a sosit flota baltică sub 

conducerea admiratului Rosdest- 
w e n s k i în apele chineze. Mai târ
ziu a sosit șî a doua flotă baltică sub 
comanda lui Nebogatow. Cele 2 
flote rusești s’au unit dejă. Flota ja
poneză încă se află în apropiere. Dar 
totuși pănă acum n’a început iupt* 
navală.

Armatele din Mangiuria stau față 
în față în apropiere de Kirin. Luptă 
mai mare nu s’a întâmplat însă până 
acum între ele, ci numai ciocniri par
țiale.

Atenția generală a lumei e îndrep
tată acum asupra luptelor navale, cari 
se așteaptă în curând.

Ultimele știri mai importante de 
pe câmpul de răsboiu sunt următoa
rele:

Ciuma între trupele rusești.
Ziarul «Daily Telegraph anunță 

din Tokio, că în Karbin bântue între 
trupele rusești ciuma. Zi de zi mor 
cam 300 oameni. Isbncnirea ciumei 
în Karbin poate fi fatală pentru ar
mata rusească și poate aduce n i m i- 
cirea întregei armate. Peste tot 
stările higienice sunt în Karbin foarte 
deplorabile. Nu sunt spitale, în cari 
să fie internați bolnavii, nu sunt des
tule femei îngrijitoare de bolnavi și 
nu’s destui medici.

Rosdestwenski bolnav.

Admirabil Rosdestwenski, coman
dantul flotei baltice, a trimis Țarului 
o telegramă, în care spune, că e grav 
bolnav, și cere să fie concediat. Se 
susține, că Rosdestwenski sufere de o 
boală gravă de nervi, ale cărei simp- 
toame seamănă mult cu simptoainele 
paraliziei. Dacă știrea e adevărată, 
atunci Rusia ajunge în situațiune foarte 
critică, căci în Rosdestwenski își pu
sese toate speranțele. în locul lui Ros
destwenski va luă comanda flotei ad
mirabil Birilew.

Convocare.
Despărțământul Bocșei-tnont. al 

Reuniunei învățătorilor gr.-or. români 
din dieceza Caransebeșului își ține adu
narea generală a anului societar curent, 
împreunată cu serbarea jubileului de 
25 ani al învățătorului Romul Ancușa 
din Ramna, — la care adunare sunt 
poftiți toți membrii despărțământului,— 
Duminecă la 15j28 Mai 1905 în școala 
primară română din Ramna la orele 
8 dimineața.

ORDINEA DE ZI:

1. La orele 8 chemarea duhului 
sfânt.

2. Participare la examenul final.
3. I)npă dimiterea elevilor : deschi

derea adunării din partea presidiului.
4. Felicitarea învățătorului Romul 

Ancușa din partea învățătorilor din 
tract.

5. Dizertațiune din «Pomologie» ți
nută de preotul Petru I e r e m i a din 
Câlnic.

6. Raportul bibliotecarului.
7. Solvirea taxelor curente și re

stante.
8. înscrierea de membri noui.
9. Propuneri și interpelări.
10. Designarea locului pentru adu

narea viitoare.
11. Ședință închisă (discuție asup; a 

examenului).
12. încheierea adunării.

Câlnic la 1/14 Mai 1905.
St. Albu Sofroniu Andrițoi 
preș. desp. notarul desp.
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Expozi(ia națională jubilară din 1906. 
Ministrul Ioan Lahovari a prezentat 
în ședința de Sâmbătă a camerei ro
mâne un proect de lege, prin care se 
deschide pe seama ministrului român 
de domenii un credit extraordinar în 
sumă de 1,600.000 lei necesar pentru 
cheltuelile expoziției naționale, 
ce se va deschide la 10 Mai 1906 
cu ocaziunea aniversării a 40 
de ani a domniei Regelui Ca
rol și a 1800 ani d e 1 a eoloniz a- 
rea Daciei prin Romani. Intre 
aplauze generale se cere și >e acordă 
urgența pentru acest proect de lege.

Șahul Petsiei in Europa La începutul 
lui Iunie vine Șahul Persiei M u z a f f e r 
E d d i n în Europa și mai întâiu va 
vizită Viena, unde va fi oaspele împă
ratului Francisc Iosif I. Cu Șahul vor 
veni șl un frate al lui și un mic ne
pot, care va remâneă mai mult timp 
în Europa la studii. Probabil Șahul 
va face o cură de câteva săptămâni la 
Karlsbad sau la Marienbad.

Distincțiune. Dl Augustin Laur an, 
prelat papal, vicariu episcopesc la die
ceza rom. gr. cat. din Oradea-mare, 
a fost nuntit de Papa la intervenția 
episcopului Dr. D. Radu — protonotar 
apostolic.

01 Dr. Teodor Pap a dat la Budapesta 
cenzura de advocat și-și va deschide 
cancelarie advocațială în Hă lm a gin 
(corn. Arad).

Alegerea de vicecomite la Timișoara. în 
congregația de alaltâeri a comitatului 
Timiș a avut loc alegerea de vicecomite 
în locul fostului vicecomite Gregorie 
K a b d e b 6, care acum e deputat dietal. 
La alegere a reușit protonotarul corni- 
tatens Alex. Ioanovics cu 343 vo
turi față de presidentul sedriei orfa- 
nale, care a obținut 109 voturi. în lo
cul lui Ioanovics a fost ales protonotar 
Alex. Ferenczy.

Emigrarea. De câtva timp emigrarea 
din Ungaria scade treptat. Săptămâna 
trecută au sosit la America 3086emi-
granți ungari și anume: 762 Maghiari, 
1287 Slovaci, 637 Șvabi, 349 Croați și 
51 Români- Dintre emigranții români 
2 s’au stabilit în statul New-York, 6 în
Pennsylvania, 26 în Ohio și 17 în New- 
Yersey.

împăratul Wilhelm a ținut deunăzi în 
fața regimentului seu Nr. 145 o scurtă 
alocuțiune despre marșul de pa
radă, zicând: «Domnii mei! Marșul 
de paradă al regimentului meu n a 
prea fost strălucit, eu însă mi-am încins 
bine amândoi ochii ca să nu văd, 
pentrucă cu marșul de paradă nu 
poți bate pe dușmanul. Aceasta 
au arătat-o Iaponezii, cari nu fac pa
radă bună, dar fac marșuri bune și se 
luptă bine».

„Industrial institut industrial-economic 
și de credit s. p a. în Deva. Un număr 
însemnat de fruntași din Deva, Brad, 
Orăștie, Hunedoara, Băița, Romoșel și 
Romos a luat hotărirea se înființeze în 
comitatul Hunedoarei cu residența Deva 
sub titlul de sus un institut, care pe 
lângă operațiunile financiare are în ve
dere șl scopuri s o c i a 1-e c o n o m i c e, 
întru a căror rezolvare introduce noui 
operațiuni, precum sprijinirea de ex
poziții și prelegeri poporale călătoare 
din deosebitele ramuri ale economiei 
naționale, creearea unui fond special 
pentru finansarea unei școale economice 
și de industrii etc. Capitalul social este 
proectat la 100.000 cor. împărțit în 1000 
acții a 100 cor. Terminul de subscriere 
e pănă în 15 Iulie 1905 st. n. La sub
scriere se plătesc 2 cor. taxă și 10°/o 
din capital, rata a 2-a și 3-a se plătește 
în termen de câte 30 zile, așă că pănă 
la adunarea constituantă trebuesc să 
fie plătite 3 rate, adecă 30°/o din capi
tal. Restul de 70°/o se va plăti în rate 
ân decursul anului 1905 și 1906, după 
rum va decide adunarea generală con
stituantă, care va avea loc la 2 luni 
după termenul subscrierii, amăsurat 
legii comerciale. Detalii se pot află dela 
dl August A. Nicoară, când, de 
advocat, Deva.

Populațiunea României. Conform da
telor statistice mai noui, România are 
5,966.690 suflete și anume: în Moldova 

1,858.123, în Muntenia 2,659.517, în 
Oltenia 1,181.243 și în Dobrogea 267.807. 
Ovrei sunt: în Muntenia 120.444, în 
Moldova 207,811.

Fundațiune nouă. î. P. S. Sa Arhi
episcopul și Metropolitul r. gr. or. Vla
dimir de Repta din Cernăuți a făcut 
2 fundațiuni, una de 10.000 coroane 
pentru orfelinatul condus de «Socie
tatea damelor române», alta tot de 
10.000 cor. pentru orfelinatul rutean 
condus de societatea damelor rutene.

lubreul ..Reuniune) române de muzică 
din Sibiiu**. «Reuniunea română de mu
zică din Sibiiu» își va serbă iubileul 
de 25 ani dela înființarea sa la 8 I u n i e 
a. c. st. n. La acest iubileu vor fi in
vitați toți foștii membri ai reuniunei, 
binevoitorii ei și reuniunile și corurile 
românești din patrie. Programul va fi 
următorul: Joi, la 8 Iunie a. c. nou 
(ziua înălțării Domnului) la orele 11 
a. m. act festiv cu cântări și cuvân
tare ocazională. în aceeași zi seara 
mare concert festiv. A doua zi și 
eventual șî în zilele următoare repre
zentarea operetei poporale române 
Moșul Ciocârlan» de Tudor cav. 

de F Ion dor. Programul detailat se 
va publică la timpul seu.

Secetă mare în Spania. în Spania- 
sudică domnește secetă cumplită. Re
colta e nimicită. Munca câmpului a în
cetat. Țeara e amenințată de foamete, 
în multe locuri s’au întâmplat turbu- 
rări sângeroase.

Trei condamnări la moarte. Curia re
gească din Budapesta a aprobat sen
tința adusă în fața curții cu jurați din 
Pesta, prin care sentință soția lui B o r- 
govics, apoi Huszka Andras și 
soția acestuia au fost condamnați 
la moarte prin ștreang, pentrucă au 
ucis cu premeditație pe Borgovics, cu 
scopul ca să’l jefuească. Crima s’a în
tâmplat în 21 Aprilie 1904 în comuna 
Tâpioszele din comitatul Pestei. Ne
vasta lui Borgovics erâ foarte risipi
toare, dar neavând bani a plătit lui 
Huszka Andrăs și soției acestuia 600 
coroane ca să ucidă pe Borgovics. 
Aceștia au șî săvârșit fioroasa crimă. 
Nu se știe încă: fi-vor agrațiați crimi
nalii sau nu.

Socialist condamnat. Curtea cu jurați 
din Budapesta pedepsise la 6 luni tem
niță de stat pe un socialist. Sentința 
aspră nu i-a convenit calfei de măsar 
Stefan Hanczăr, care în organul 
socialist Nepszava» a atacat judecă
toria. Procurorul i-a intentat șî lui pro
ces pentru resvrătire contra jude
cătoriei și curtea cu jurați l-a pedepsit 
la 3 luni temniță de stat.

Ucigașul marelui duce Sergius . executat. 
Kalajew, care a ucis prin o bombă pe 
marele duce Sergius și a fost apoi 
condamnat la moarte prin ștreang, este 
dejă executat. Când ministrul de ju
stiție s’a dus la Țarul și i-a cerut agra- 
țiarea pentru Kalajew,.Țarul n’a răspuns 
nimic și a privit în continuu pe fe
reastră afară.

Pe fundul mării. Un matroz englez 
s’a învoit de curând a se scoborî în 
fundul mării, ca să constate precis locul 
unde s’a scufundat o naie. Niciodată 
nu mai fusese pe fundul mării și astfel 
acuma a amețit și a leșinat, când s’a 
văzut încunjurat de toate părțile de apă. 
în curând însă și-a venit în fire și vă
zând, că nu e nici un pericol, s’a îm
păcat cu situația. Pe fundul mării se 
întindea un covor uriaș de năsip. Mer
gând mai departe vre-o 100 de pași, a 
dat de sumedenie de animale, cari toate 
îi apăreau mult mai mari, decât cum 
erau în realitate. Scoici uriașe, șerpi 
uriași se mișcau în jurul lui. Dintre plan
tele de mare își scoteă capul câte un 
pește cu ochi roșii, dar îndată se ascun
dea de frică. Fundul mării eră pe acî 
mai adânc, pe colea mai înalt și matro
zul de multe ori trebuia să umble prin
tre plante dese, din cari eșiau speriați 
roiuri de pești, raci, caracatițe și di
ferite scoici. Deodată a văzut înain
tea sa o massă întunecată. Erâ corabia 
scufundată. Lumina pătrundea chiar 
pănă aici, dar eră de tot slabă. El ve
dea corabia ca prin o sticlă deasă. în
cepând să viziteze corabia, deodată vede 
apropiindu-se un chit uriaș. Matrozul 
se vedea dejă în gura morții și așteptă 
cu groază, ca chitul să’l atace. Chitul 
a stat însă pe loc, a pândit toată mișca

rea matrozului, și dă numai din coadă. 
La prima mișcare a matrozului chitul 
a fugit repede și a dispărut. Acum din 
nou a început matrozul să viziteze naia. 
Umblând în jurul năiei, observă cu 
groază că chitul n’a dispărut, ci se 
ospătează din cadavrul unui matroz 
înecat. Priveliștea a fost așa de înspăi
mântătoare, încât matrozul scrutător a 
făcut semn să-l scoată afară din mare. 
Ajungând sus pe corabie s’a bolnăvit 
și a stat mai multe ore leșinat.

Honved de 105 ani. într’o comună din 
comitatul Torontal trăește cel mai bă
trân honved din 1848, Martin Veres, 
care a împlinit zilele trecute 105 ani. 
Cea mai însemnată faptă a lui este, 
că după executarea martirilor dela Arad 
a furat cadavrul generalului Kiss 
Ern6, așâ că generalul a putut fi în
mormântat conform ritului bisericesc. 
Comitatul Torontal a votat deunăzi celui 
mai bătrân honved un ajutor de 200 
coroane.

A. Torok & Co. Budapesta. Dacă privim la 
diferitele colecturi principale ale loteriei un
gare de clase, fără de voie ne atrage aten
țiunea firma Torok. Ea anunță în continuu, 
că e cea mai mare colectură principală din 
Ungaria. Am căutat deci ocaziunea să ne inte
resăm de aceasta și ne-am convins pe deplin, 
că această firmă în adevăr are cea mai mare 
colectură și plasează cele mai multe lozuri. 
Nici nu-i de mirat, căci mai rar a știut o 
firmă să-și câștige favorul publicului jucător 
în așâ măsură, ca A. TOROK & Co. Nume
roasele scrisori de mulțămită, ce au venit fără 
să fie reclamate, dau dovadă de conducerea 
culantă a afacerilor acestei firme și, afară de 
aceasta, mușterii acestei case de bancă joacă 
cu noroc enorm. Numai în ultimele 7 luni au 
fost plătite de această firmă mușteriilor ei, — 
afară de multe alte câștiguri foarte mari, — 
cele mai mari 2 câștiguri: de 600.000 cor. și 
de 400.000 cor. Recomandăm deci călduros fie
căruia firma A. TOROK & Co., care are prin
cipala în Theresienring 46 și sucursale în 
Waitznerring 4, Museumring 11, Elisabethring 
54. Conform planului va avea loc tragerea I 
clase dejă în Joia și Vinerea viitoare, la 25 și 
26 Mai a. c. Prețurile lozurilor sunt: •/, loz ~ 
12 cor., */, loz ~ 6 cor., *<. loz — 3 cor., */, loz 
— 1 cor. 50 bani. Cine vrea să joace la loteria 
viitoare, să se adreseze cu încredere la firma 
A. TOROK & Co. Budapesta.

Explozia unei bombe in Monastir. în 
Monastir (Macedonia) a explodat alal- 
tăeri pe stradă o bombă de dinamită. 
Zece oameni au fost uciși, mulți 
au fost răniți. Autoritățile locale au 
arestat pe mulți locuitori și au aflat 
încă 3 bombe. Nu se știe, cine a arun
cat bomba pe stradă.

Dare de seamă și mulțămită publică.

Reuuiuuea rom. de cântări și muzică 
din Bocșa-montană a aranjat ia 1 Mai st. 
n. c. concert împreunat cu teatru pe sea
ma fondului propriu, cu care ocaziuue s’au 
iucassat: 1) din viuderea biletelor 296
cor., 2) prin suprasolviri 40 cor. 40 bani. 
Total 336 cor. 40 bani. S au spesat cu 
aranjarea 99 cor. 94 bani. Rămas venit 
curat 236 cor. 46 bani.

Suprasolviri au incurs dela următorii 
domni: Mihail Panajoth director de bancă, 
Simeon P. Dessean advocat câte 10 cor. 
Ioan Budințian advocat 4 cor. Dr. Petru 
Borlovan medic, Aurel Pocrean pecar, 
George Perian croitor câte 2 coroane. Ma
xim Popoviciu protopresbiter gr. or. rom. 
1 cor. 80 bani. Dr. Aurel Oprea advocat 
1 cor. 40 b. loan Marcu primar și Iosif 
Kalmâr comerciant eâte 1 cor. 20 b. Iosif 
Dacea ospătar 1 cor. Teodor Plescha ser
gent la gendarmerie 80 bani. Emil K rm- 
potich executor la județul reg., Iosif Mun
tean cancelist, Octavian Gismas cancelist, 
W. Weis comerciant, Demeter Farkas co
merciant câte 40 bani. loan Doiorean can
celist, Mihai Muntean cancelist, George 
Pistricean cancelist, Iancu Strein învăță
tor gr. or. rom. și Vasile Perian cancelist 
câte 20 bani.

Primească și pe această cale toți știm, 
noștri sprijinitori mulțămită noastră sinceră.

Bocșa-montană, 7 Mai 1905.

Al. Costeanu, m. p. Sim. Jivoinovici m. p. 
președinte. secretar.

TT IZ.

Scuză.
«Eartă-mă că ți-am zis eri «hipopo

tam». Chiar citesc, că un astfel de 
animal prețuește 20.000 coroane. îmi 
retrag cuvântul!»

BIBLIOGRAFIE.
Am primit;

Povești alese, scrise de Ioan Pop 
Re te ga nul. Această carte formează 
nr-ul 1 din biblioteca „Victoria", ce apare 
la Șimleul-Silvaniei (Szilâgy-Somlo) în 
editura tipografiei „Victoria". Cartea con
ține 64 pagini și costă numai 25 bani. 
Cuprinsul: 1) Cine a adus sărăcia în lume? 
2 Dumnezeu toate le răsplătește împătrit. 
3) Degetul lui Dumnezeu. 4) Prăbușita. 
5) Toader Sprinten.

VARIETĂȚI.>
Populațiunea pământului e 

cam de 1430 milioane suflete.

Cum se face judecată în Rusia ? 
Un țăran rus a dus la târg o piele de 
vacă. în curând a șî aflat cumpărător 
și după ce s’au târguit mult, s’au în
țeles ca prețul pielei să fie 2 ruble și 
jumătate. Dar cumpărătorul își uitase 
banii acasă. Deci s’a rugat de țăran 
să-l aștepte pănă merge acasă să 
aducă banii. Depărtându-se el vine al 
doilea cumpărător, se târguesc și cum
pără pielea cu 3 ruble. Când să plă
tească însă banii, vine primul cumpă
rător, se ia la ceartă cu ceilalți doi și 
vrea cu tot prețul să aibă pielea. Afa
cerea a ajuns în fine la judecătorie. 
Judecătorul chiamă pe primul cumpă
rător. — Tu ai cumpărat întâiu pielea? 
— Da, domnule. — Cu cât? — Cu 2 
ruble și jumătate. — Unde-s banii? — 
în buzunar! — Scoate-i și-i pune pe 
masa asta! Judecătorul cheamă apoi 
pe al doilea cumpărător: — Plătit-ai 
pelea ? - Da, domnule! — Cât ai plă
tit pentru ea? — Trei ruble! — Unde-i 
pielea ? — Aici în coridor! — Ad’o și 
pune-o pe masă! Omul se supuse, apoi 
judecătorul cheamă pe țăranul vânză
tor: — Ai căpătat pentru piele 3 ru
ble? — Da, banii’s la mine! — Pune-i 
pe masă lângă ceștilalți! Țăranul se 
supuse, apoi judecătorul îi condamnă 
pe tustrei: Pe cel dintâiu, pentru-că 
s’a târguit pentru piele fără să aibă 
bani, pe al doilea pentrucă a urcat 
prețul pielei; pe vânzătorul, pentrucă 
s’a târguit cu 2 inși. Judecătorul îi 
aruncă pe tustrei afară și ia în stă
pânire pentru osteneală șl banii și 
pielea.

Cel mai bogat om din America. 
Se anunță din New-York, că pe baza 
ultimelor constatări cel mai bogat om 
din America e Rockefeller. Acesta 
are avere de peste 2400 milioa ne. După 
el urmează Carnegie, care are «nu
mai» 1200 milioane, ear Astor are 
«abiă» 960 milioane.

Cursul pistei lugoj.
—

a. x f a.
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Grâu prima calitate 90 16 40
» de mijloc 85 — —

Săcară prima calitate . 80 14 60
> de mijloc 75 14 —

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 —
> nou 10 — —

Făină 0. . 75 29 40
» prima . 72 28 20
» albă 70 27 40
» brună . 68 26 80

Orez................................ 1- 40 —
Gris................................ 80 32 —
Arpăcaș . . . • 70 36 —
Mazăre .... 90 40 —
Linte ................................ 85 60 —
Fasole .... 80 34 —
Mălaiu mărunt 70 — —
Cartofi .... — 9 —
Fân prima calitate . — 10 —

» de mijloc — 9 —
Paie................................ — —
Stejar .... — 6 20
Cărbuni de peatră — 4 40

» de Petroșeni — 4
Oloiu de rapiță — 80 —
Lumini de stearină — 80 —

» topite . — — —
Săpun .... — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 20

» » » II. » — 1 12
Unsoare de porc — 1 60
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 92 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I.............................. — 15 —
«II............................... — 14
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Un candidat de advocat din fami
lie bună, dorește să se căsătorească

ytoncete âÂn 2>anat
Cântări poporale și Motto-uri

din compozițiunile d-lui loan Vidu și alții.

-------------------------- - Culese de Nicolae Jugănaru. ---------------------------

Prețul 20 bani plus porto postai. -----

Se află de vânzare la Redacția «Drapelul# în Lugoj și la librării.

Red. (x—1)

Noroc de tot enorm la Torok!
zzzzz=zzz= 3ST eîntrecut zzzzztlzzzzzzzzz 
este norocul, care favorizează colectura noastră princi
palei. Deja mai mult de 19 milioane cor. câștiguri ani plătit in 

scurt timp on. noștri mușterii; numai în ultimele 6 luni 

cele mai mari 2 câștiguri.
Și anume marele premiu de 602.000 coroane pe nr.-ul 98924. cel 
mai mare câștig de 400.000 cor. pe nr.-ul 83451. precum și câști- 

20.000. mai 
multe alte

guri â cor. 100 000, 80.000, 70.000, 
multe â 15.000 și 10.000, și afară 
câștiguri mari.

60.000, 25.000
de aceste încă

Recomandăm deci să luați parte la loteria de clase, care 
îndată se începe și care este mai bogată în șanse din toată lumea, 
și să comandați la noi un loz de noroc. In viitoarea a 16-a lote
rie de clase ung. se vor trage earăși din

110.000 lozuri 55.000
cu câștiguri in bani, și adecă se vor trage cu totul câștiguri în 
enorma sumă de 14 milioane 459.000 coroane.

Tot natu se-si caute numele ! cu numărul, care e însemnat 
------------------------------------------------------ lângă numele seu ori al unui 

membru al familiei sale.(se găsește in șir alfabetic

▲d&m »« Cecilia U1M GeLert rse» ■C357 Maae 83259 Salamon 2895
A.d61 IUI Celestin Gerebeo •*4» Jeuo Mar cal 2881 Samu 797»
AdolAr 1!«W Daniel 277» Gerg-aiy «T.» 2*77 Mar git 728» Sandor 177453
▲dolf sum David 5«*: Gexa r.r, JfttAI :î«o MArik 17707 Sari 2201»
Agna* 22J11 Denas 12416 GixaUa 122*1 Markus 22V14 Sarolta 24029
Affoston Î4!« Dessd 2WM GuîiUt UUl Joasei 21452 Martha !to«a Sebestybn 24289
Alad&r 28818 Domoko» 2^8.4 GyOr^y mu Judith ♦ui» Marton 24Z74 Simon 44744
Albert Dora 242S» Gyozo »-.« Juliska 24358 Matild 40706 Szerena 57716
Alfred iMll Dorotea 2S529 Gynla 24» X A -T- ATI 4<M>2 Maty 4s 56698 Taksouy 59575
Jkkoa 7M1I Edith Hilt Hedwi< THoJ K-a.iAu 54572 Melania 59564 Tamas 80973
AmâlU 8*11 Ede 5915» Helena *53 Aar oly 5^505 Meuyhert x9019 Taszild 8*022
Ambras 83Uo Edwin 7*422 Henriette Kaunka 7*45 Mihaly Terns 8*300
Andor 8*505 Elek <2S*4 Henrik 7MX5 Kaxmer <^44 Miklos 83Î7Î Tibor 2898

Elemer Ke.emai Mlksa Tihamdr
Anna 4948 Emil 8*52» Hermina «217 Klara 2x7> Milda 7388 Timon 1865!
Antal 12417 Emma Î7M Hilda Klotild 7244 Mor 17738 Tlvadar 22027
Aranka ÎO595 Endre 5M1 Hubert «1» Kornel 14x43 Korio 22414 Tobias 24085
Armând !!514 Erno 1Î4S: Hu^o 1IIM Komelia z2'*2 Xandor 24414 Urban 24295
Arnold 24148 Ernesztin 21142 Humbert 21147 Krtstof rutr. Marcias 24279 Valeria 411789
Arpâd 28828 Erwin 2501/7 Ibolyka 23*77 Knsztina 24-U5 Oi$* 44735 Vaxul 5X01»
Arthur 44S89 Eva 24259 Iduska 2T/7 Lajos 444X4 Oliver 57^ Vendel 595S6
Aurdl 59142 Erzsebet 295U Ignac «M7 Lasz-o 5M78 Or baa 593M Viktor 80974
Attila 72*15 Eszter 56471 Ilka 5655! Laura 59552 Osxkar 'AUS Viktoria 83W7
Bal&za 82826 Etel 59165 Illes 5916' Lax ar 73476 Otto ■os» Vilibald 83302
Bâlint 83155 Fâbiân 72625 lima 726» Lewart 829»2 Odon Vilma 2900
Barnabăa 8^*11 Felix 828*7 Ilona '•955 Lenke 83255 Pal •8»! Vilmos 8618
Beia 2749 Ferdinând 83215 Imre «225 Leo B79 Paula 7V4 Vince 18655
Benedek 5498 Fereno 83531 Ince 2X76 Leonis 7778 Petronella 17744 Virgil 2-2029
Bernât 12424 Fldra 279? Ipoly 64S2 Lidia 17354 Peter a»n Zoitan *4044
Borta 20978 Franciska 5612 Iren 15221* Lipot 27^ Piroska •L-17 Zsizmond 25156
Bertalan 22523 Frida 12435 Irina 21148 Lor ant £ 1 Pista 24ÎXX Zsoha 42270
Blanka 24254 Frig-yes 21144 IstvAn 23092 Lothar M372 Bafael KC47 Zsux sanna 58021
Bodoț* 28886 Fiilop 28009 Izabella 24354 Lorinc 44742 Regina
Bogdan 56273 GAbor 24263 Izidor 40462 Ludmilla 544x7 Richard 59573
Borbâla 59145 Gabriella 29541 Ivan 56556 Lniza Robert 50629
Borlska 72618 GAspâr 56511 Jakab 59203 Malvin 7*1*3 Rdzsika
Brund X2SS4 Gedeon 59164 Janka 72644 Manfred N2975 Rudolf XT296

Cel mai mare câștig ev. 1,000,000 coroane 
Special 1 premiu de 600.000- 1 câștig de 400.000- 1 â 
200.000- 2 ă 100.000 1 â 90.000 2 ă 80.000 i * 
70.000- 2 ă 60.000- 1 â 50.000 40.000 » ă 
30.000- 3 â 25.000- 8 â 20.000 8 â 15.000. 36 â 
10.000 și încă multe altele. Nr. 79 (6-6).

Misa conf. planului a lozurilor originale clasa I face:
Pentru '/. loz orig. fl.—75 sau cor. 1.50, pentru 'A loz orig. fl. 1.50 sau cor. 3 — 

-- A ,, ,, 3• ,, ,, 0.- , ,, A ,, ,, ,, ^5. - ,, ,, 12
și se trimit pe lângă rambursa sau trimiterea înainte a prețului. Planuri 
of. gratuit. Comande p. lozurile de noroc de mai sus rugăm a trimite pănă în

25 ZLzfeii a. c. MBHHM
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec. 

A. Torok &. Co. 
Cea mai mare afacere de loterie de clase în Ungaria.

Secțiunile loteriei de clase ale eolecturei noastre principale:
Centrala : Theresienring 4Gfa. I. Sucursală : Waitznerring 4\a. 
II. SucursaltL-.Museumring 11\a. III. Sucursală: EHsabethring 54\a.

asemenea din familie bună, ca a<-, 
fel să fie ajutorat în privința 
terialâ la rigorosul ultim.

. și la cenzura advocațialâ.
Recercări

Jfirdetmeny.
Ezennel kozhirre tetetik, hogy 

Lugos văros terîileten lakb mindenj 
ferfi. a ki magyar honos s folyb ori rudenii mai apropiate 
eszteudoben legalăbb 26-ik eletevet luă în considerare, 
betolti, a magyar nyelvet erti, azon I 
irni es olvasni tud es evenkent leg
alăbb 20 korona egyenes ăllami 
ad6t koteles fizetni: a mennyiben 
pedig idbleges adbmentesseget elvez, 
husz korona egyenes ăllamadonak 
megfelelo ertekii vagyonnal bird, 
ragy az addzăsra valb tekintet 
nelkul, kbztisztviselo, lelkesz, a ma
gyar tudomănyos akademia tagja. 
tudor. okleveles tânăr, îigyved. tner- 
nok. epitesz. hajos kapităny. gazdăsz, 
gydgyszerăsz. vegyesz, erdesz, bâ- 
nvâsz. tanito. sebesz, âllatorvos, to- 
văbbă az. a ki a felsobb muveszeti 
vagv mas felsobb szakiskolăt elve- 
gezte. vegiil a ki a kozepiskolai 
zăr6 vizsgât letette, folyb 6vi mâjus 
h6 19, 23, 25 es 27-en a hivatalos 
orâk âlatt az eskiidtkepes egyenekrlo 
szerkesztendo alaplajstromba valb 
felvetel vegett Balogh Lâszlo 
vărosi tanăcsos irbdăjăban szemelye- 
seu vagy megbatalmazott âltal is 
jelenkezhetik.

Lugoson, 1905 evi mâjus h6 2-ăn.

ma-
precum

numai dela părinți 
se vor

(Adresa la Redacția acestei foi).
Rad. (3 - 1)

BTHrATirQ BUDAPESTA.. UHjJNHiO, vi, Văczi-korut61.
Reprezentanță generala și magazin ai 
fabricei imp. și reg. priv. de mașini și 
motori
Ing. E.

«urmașul lui Brauner & Klast 
Plewa»

de
de 2 — 20

recomanda
MOTORI de 2-100

benvin, gaz și aburi.
Locomobile de benzin

HP, stabilimente de gaz absorbitor în 
orice mărime. Cheltuelile de uzină 2 •»
bani pe HP și pe oră. Prețuri ef'.ine. 
Solviri favorabile.

Catalogul prețurilor gratis------
Se caută reprezentanți solizi in 

provincie. Nr. 66 (12 — 7

s. k. 405.
P. P. 16 (3—3) polgârmester. )

I

vegr. szâin. 1905.Ârveresi hirdetmeny.
734. vegr. szâm. 1905.

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirott birosâgi vegrehajto az 1881. evi 

LX. t-cz. 102. Ș-a ertelmeben ezeunel 
kozhirre teszi, hogy a lugosi kir. jărâsbiră- 
sag 1905. evi V. I. 890. szâmu vegzese ko- 
vetkezteben Dr. Dobrin (Tyorgy figyved g’t-'-y 
âltal kepviselt Zsivanescu Anna javâra t 
Borkeu Petru ellen 76 kor. 60 fill, es jar. 
erejeig 1905. evi apr. ho 28-ân foganat.o- 
sitort kielegitesi vegt 
es 610 kor.-ra becsiilt 
8 czefrekâd, 2 tehen 
ingosâgok nyilvânos

Mely ârveresimk a lugosi kir. jârăsbiro- 
sâg 1905. evi V. I. 890/2. szâmu vegzese 
folytân 76 kor. 60 fill, tokekoveteles es 
eddig osszesen 30 kor. 32 fill.-bmi birr.dag 
mâr megâllapitot.t kOttsegek erejeig Fudi 
mâkou alperes lakâsân leendo vszkozlesere

1905. evi jnn. ho 7-en <1. e. 9 orâja

rehajtâs utjân lefoglalt
2 16, kocsi, szeker,. 
es egy borjubol âllo 
ârv- resen eladatuak.

Alulirt birosâgi vegrehajto az 1881. ev. 
; LX. t-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel koz
hirre teszi, hogy a lugosi kir. jârasbir >?ai. 

; 1900. evi V. I. 3194)3. szâmu vegzese kovet- 
kezteben Dr. Popovics Jânos iigyved âltai 
kepviselt „Fagețana" takarek es hitelitezr-t 
javâra Petrovics JuliU'Z helyesen Petkou 
Julian es târsai ellen 47 kor. es jar. erejeig'^ 
190ț. 6vi nov. ho 21-en foganatositott ki<-le- 
gițeSL^vAgrehajtii.s utjân lefoglalt es 967 
kor.'țtia jbecsiiit faeptiletek, sertesrk, szeua. 

cseplogep, kocsi, szeker, es tengen- 
4*61^41116 ingosâgok nyilvânos ârveresen

’ lîXtnak.
Mely ârveresne' a lugosi kir. jârâs- 

birosâg 1905. evi V. I. 432/7. szâmu veg- 
ze.se folytân 47 kor. tokekoveteles, enu^k 
1899. evi deezember ho 25 uapjâtol jâro 
6% kamatai es eddig ossze-eu 58 kor. 56 
fill-beu biroilng mar mi-gâllapit.otl koltse- 
gek erejeig Szarazâny kozsegben alperes 
lakâsân 1905. evi mâjus ho 25.-en d. e. 8 
orâja es Birnân alperesek lakâsân leendo 
vszkozlesere

hatâridoiil kituzetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erinteti-ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtdbbet ige- 
ronek szukseg eseten becsâron aiul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingosâgo- 
kat mâsok is le- es feliilfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§. ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Lugoson 1905. evi maj. ho 14-en.
Schieszler VHmos

Nr. 101 (1 — 1) kir. birosâgi vegrehajto.

1905. evi mains ho 25-en d. e. 9 orâja 
hatâridoiil kituzetik es ahhoz a venin szan- 

I dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
I hogy az ermtett ingosâgok az 1881. evi
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett a legtdbbet igeio- 
nek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo iugo- 
săgokat mâsok is le- es felulfogialtattâk 

1 es azokra kielegitesi jogot nyertek volmt-i 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102 
§ ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Lugoson, 1905. evi maj. ho 12-en.
Frank Zoltân

Nr. 102. (1 — 1). kir. bir. vegrehajto.

Din cauza prea marelui asortiment vindem următorii 
articoli cu prețul ce ne costă pe noi.

Cămeși de dame, camizoane, pantaloni de dame, corsete, bluze, 
dantele, gulere și stofe de dantele, brodării pentru rufe.

După-ce voim necondiționată reduce depozitul nostru în mod 
însemnat, vindem articolii amintiți^pu prețuri enorm de eftine.

S. Wolf &Fiiul.
Lugojul german. Strada Regală. Vis-ă-vis de otelul «Regele L ngar.e » 

Nr. 95 (6-1).


