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Se zice, că prin demersul lui 
Buriân ca «homo regius» și prin 
consecvențele acestui demers nu -a 
schimbat întru nimic situația, ci 
totul a rămas așa cum a fost mai 
înainte.

Greșită apreciate a situațiuuei!
Trei momente ies clar la iveală 

din acest demers și consecvențele 
lui și tocmai aceste trei momente 
trebue să fie decizâtoare pentru 
mersul firesc al desvoltării cri
zei, dacă nu intervine — ceea-ce 
nu este exchis — ceva neașteptat, 
ce ar duce ear lucrurile pe un 
tărâm cu totului nou și incalcula
bil în consecvențe.

Un moment important este, că 
Maj. Sa Monarhul caută să des- 
lege criza pe cale strict con
stituțională, din care cauză a 
șî acceptat în întregime ca bază 
adresa votată de dietă, deși este 
fără îndoială, că tocmai votarea 
acestei adrese în moment atât de 
nepotrivit, — când M. Sa n a pu
tut deschide corpurile legiuitoare 
prin mesagiu și când nu există în 
accepția strictă ministeriu respon- 
zabil din sinul majorității dietei, — 
a avut un ascuțiș ascuns demon
strativ contra Coroanei.

Al doilea moment este, că și 
elementele mai trezvii ale 
coalițiunei doresc o grab
nică s ol u țiu ne, ceea-ce denotă 
de o parte speranțele rozaline legate 
de misiunea lui Buriân. ear de altă 
parte faptul, că nu au trimis Maj 
Sale ca «om al coaliției» pe vrt-un 
politician legat de programul «48»isc 
ci pe contele Iuliu Andrâssy. 

_foita„DRAPELULUI •.

Pietrile Doamnei
De Carmen Sylva.

= Traducere pentru «Drapelul».

(4)
Stefăniță nu mai simțiâ acum că 

eră slab. El încordă săgeata și-l lovi 
pe unul, înainte de ce l-ar fi obser
vat dânsa. Celălalt a vrut să fugă, dar 
fu tras la pământ și sugrumat cu 
brâul seu propriu. Cel dintâiu mai 
suflă.

— «Mai vin șî alții?» — întrebă 
Stefăniță. Muribundul dădea din cap 
în toate lăturile. Ori că nu a înțeles 
întrebarea, ori că nu voiâ să zică ni
mic. Elena stătea palidă răzimată de 
o stâncă. Acum, dupăce trecuse pri
mejdia, se temea numai curagioasa 
femee. Stefăniță încercă să ducă cada
vrele, dar deodată cu siguranța se ivi 
șî eșofarea puterilor, el a trebuit să 
se așeze. Ea-i udă tâmplele și buza 
cu apă rece.

— «Ce să fac?» — întrebă ea 
simplu.

El arătă în spre cadavre:

despre care sperau, că dacă nici nu 
strict în cadrele poziției luate de 
coaliținne. totuși va găsi «pe barba 
proprie» un mod de soluțiune sa
tisfăcător.

Al treilea moment este, că punc
tul de gravitațiune al deslegării 
crizei uu mai zace în cercurile 
vieneze ale Burgului ci în cer
curile parlamentare din Bu
dapesta. și dacă prin urmare co
aliția actuală opozițională, ca re
prezentantă a majorității dietale. 
nu poate tace pasul deciziv pentru 
rezolvarea crizei, nu rămâne alta 
decât ca actuala coaliținne să se 
dizolve, ca să tacă loc altei 
grupări a majorității dietale 
în scopul rezolvării crizei.

Maj. Sa ofere astăzi coaliției ca 
concesiune militară împlinirea «pro
gramului comisiei de 9 a partidu
lui liberal» de acum doi ani, pro
gram la care au conlucrat cei 
mai de seamă oameni ai vieții 
publice maghiare. între cari chiar 
Andrâssy, .Apponyi, Szell și 
alții, cari stau astăzi la o parte și 
fac pe busumflatul.

Și este de mirat, că oamenii 
mai cuminți din sinul coaliției nu 
se mulțumesc cu împlinirea acestui 
program — când li-se lasă lor în 
mâuă executarea programului — 
căci acest program conține toate 
concesiile posibile de realizat între 
împrejurările de astăzi, pregătind 
direct terenul pentru maghiari
zarea treptată a armatei Și 
doar nici cel mai nebuu șovinist 
nu poate reclamă alta, decât ma
ghiarizarea treptată a armatei, căci 
e absurd a reclamă imposibilul, 
adecă maghiarizarea peste 
noapte!_______________________ ___

— «Ori noi, ori aceștia trebue să 
se ducă de aci!»

— «Oh, noi, noi!» — grăi dânsa 
cu grabă.

El se uită lung la ea și oftă.
— «Ah! Tu nu poți! Așâ-i că ești 

prea slab pentru calea cea lungă până 
la Ciceu?»

— «Ba nu, voiu îucercâ să merg». 
Ei își luară ceva proviant și Elena

își puse în spate pielea de urs. Nu i-a 
spus de ce. Dar când s’a înserat, își 
învălî bolnavul în ea și-l culcă sub un 
copac, ținându-i singură paza cu spada 
în mână. El a tăinuit înaintea ei, că 
primise o rană nouă, pănă când în
cepu sângele să izvorească lin din ea. 
Elena eră eșită din fire. Ea îl legă cu 
frunze late, căci mai că nu mai avea 
pânzătură pe sine.

Ghetele ’și-le aruncase, fuseră ciu
ruite. Și acum ședea așâ, desculță, 
învălită în mantaua sa, împrejmuită 
de valurile părului, cu spada cea 
scurtă în mână și supraveghiâ somnul 
neliniștit al apărătorului seu. Luna 
trecea deasupra codrului și Stefăniță 
părea atât de palid, încât biata nevastă 
credea că e pe dungă de moarte.

Ea își țintiâ ochii întunecați la el 
și desperarea îi cuprinse sufletul.

— Dacă voiu muri, — șopti el, 
ce se va alege de ea ? De-ași avea nu
mai o șuviță din părul ei, ca să o duc 
cu mine în groapă !

Atunci îi puse earăși o frunză

I
Faptul, câ coaliția nu poate ac

ceptă importantele concesii făcute 
le Coroană, nu denotă altceva, de
cât câ eoaliția nu stă la înălți
mea politică reclamată de situ- 
ațiune. ci este sclava 1 o zi n ce
lor electorale, lansate fără nici 
o responzabilitate și fără de-a visă 
măcar, că lansatorii acestor lozince 
stau «â aproape de punerea mânii 
pe putere.

A« este nenorocite lozince, rezul
tate din supralicitarea în șovinism, 
-tau astăzi în calea rezolvării cri
zei ș adună pe zi ce merge tot 
piedeci ș obstacole noui în calea 
găsirei unui mod satisfăcător de 
rezolvare.

Lozincele aceste s’au pornit ca 
o lavinâ, crescând mereu și deve
nind tot mai primejdioase.

Sâ aruncăm o privire retrospec
tivă asupra ultimilor ani, de când 
s'a declarat criza, și vom vedea, 
că ce dimensiuni formidabile 
a luat lavi na de atunci în
coace.

Sub Szell a declarat opoziția, 
câ nu votează contingentul de re
cruți urcat și nouile credite mili
tare fără concesii militare. Szell 
însă n’a retras proectele sale de 
legi și nu a oferit nici concesii. A 
căzut, căci credea, că va puteă 
frânge obstrucția prin rezistență 
pasivă.

A venit Khuen. Acesta a îm
plinit dorul obstrucției. A retras 
proectele militare despre urcarea 
contingentului militar și creditele 
noui militare. A cerut uumai ceea-ce 
declaiase K --uth la timpul seu, 
câ admite tară opoziție. Lavina a 
crescut Insă dejă în acest rest imp.
umedă pe rană șî pe cap și o șuviță 
groasă i-se lăsă în mână, pe care ’și-o 
tăiase dânsa cu spada. EI oftă și 
adurml. Principesa veghiâ. Deodată 
i-se păru că aude din partea, din cotro 
an venit, ropot de copite și strigăte.

Ea sări in picioare și cercă să-și 
stâmpere bătăile inimei, oprindu-și ră
sufletul, căci nu putea auzi. Ah, dacă 
ar fi pornit după cei doi șî alții călări, 
ca s’o răpească pe ea! Ea se uită la 
spada din mână, și trupșorul june se 
înfiora de moartea ce avea să-și dee 
cu mâna proprie, căci n’ar fi voit să 
trezească pe omul seu credincios la 
această ultimă slujbă. Ea ascultă și 
strigătele se auziau mai vii, ropotul 
ș; scrâșnitul copitelor mai aproape pe 
solul codrului. Un nor trecu tocmai 
peste lună. Dacă se va limpezi earăși 
și se va ivi primul dușman, atunci își 
va înfige spada în piept. Zgomotul se 
apropiă, dar mai încet prin întunere- 
cul momentan. Acum marginile noru
lui se făcură argintii, apoi eșl luna.

— Stefăniță, — ei vin ! — grăi juna 
nevastă cu spaimă, și își îndreptă 
spada cătră piept, dar mâna îi tre
mura.

— Asta e treaba mea, — grăi el 
închis, îi scoase spada din mână și 
stătea acum palid înaintea ei, ca înge
rul de osândă, — ceeace promit odată, 
de aceea mă șî țin, și aceeași spadă 
va întră apoi în inima mea !

Strigătele se auziau tot mai de-a- 

Opoziția a declarat, că nici contin
gentul normal de recruți nu-1 mai 
admite fără concesii naționale.

S’a pus deci aparatul în mișcare 
pentru a stabili măsura concesiilor 
militare. Atunci a întrat în acțiune 
celebra comisie de 9, care căută 
să creeze un program militar pen
tru concesiunile militare în deplin 
acord cu Monarhul. Acest program 
a întimpinat mari greutăți.

A venit în fine contele Tisza, 
aducând concesii cu mâna plină. 
Lavina însă crescuse și mai mare 
și ceea-ce un an mai înainte nici 
în vis n’ar fi cutezat să ceară în 
mod serios, a respins acum opo
ziția. îi eră prea puțin!

Acum ofere Maj. Sa coaliției 
împlinirea întregului program al 
comisiei de 9. Pentru coaliținne 
este asta deja prea puțin! Nici 
chiar contele Andrâssy, care sfâ 
pe baza transacției din 1867 și a 
conlucrat activ la creearea acestui 
program, nu poate acceptă con
cesii așâ «neînsemnate».

Lavina crește mereu!
Un organ șovinist somează pe 

Maj. Sa să împlinească acum ceea 
ce cere coaliția, căci mâne va 
cere mai mult și nu se va mai 
îndestuli cu împlinirea postula
telor de astăzi!

Și organul șovinist recunoaște 
tacite prin aceasta un mare ade
văr, anume că nu capetele cuge
tătoare ale politicei ungurești con
duc mersul lucrurilor, ci curentul 
șovinist lupe cu sine totul 
ce nu cutează să se emancipeze 
din acest cerc fatal de farmece. 
Pe acest motiv ara zis, că coaliția 
nu stă la înălțimea politică recla- 

proape; Stefăniță ridică brațul, ea își 
plecă frumosul cap, așteptând lovitura 
de moarte. Dar el își lăsă deodată 
brațul în jos și fața i-se lumină.

— Am auzit vorbă românească ! — 
grăi dânsul.

— Aci e Doamna ! încoace oame
nilor !

Urale au fost răspunsul și codrul 
răsună de strigătul: «încoaci Măria Ta !»

în clipa următoare vâjăiâ și sfo
răia locul din toate lăturile și princi
pesa zăcea amețită în brațele bărba
tului seu.

Toți erau îngrijați de dânsa, în 
vreme ce Stefăniță stă răzimat de un 
copac și se uită la ea. în sfârșit își 
deschise ochii.

— Copiii mei! trăiesc ei ? — i-a 
fost întrebarea întâie.

— Copiii sunt sănătoși și te așteaptă!
— Puțin a lipsit ca să nu te mai 

văd !
— Dulcea mea soție! — zise Dom

nul și o strânse eară și eară la piept. 
Când a voit s’o ridice pe cal, i-se vă
zură sclipind picioarele albe de sub 
mantă.

— Și ai voit să faci drumul pe jos ? 
— exclamă el sărutându-i piciorușele.

— Am voit să vin la tine! — zimbî 
dânsa.

Stefăniță a fost pus pe un cal, și 
lângă el călăriă unul, care-1 sprijiniă ; 
căci părea grozav de eșofat. După 
multe strigăte și sunete de corn se



mată de situațiune, ci este sclava 
lozincelor electorale șoviniste !

Și lavina încă tot nu a ajuns 
la punctul de odihnă, ci crește 
mereu. Dimensiunile ei devin tot 
mai formidabile, ducând la ab
surd întreaga politică șovinistă!

Ori nu e absurd a împiedecă 
cu forța funcționarea aparatului 
constituțional, provocând starea de 
• ex lex» — în care ne aflăm deja 
de 5 luni întregi — sub cuvânt de 
a creeâ... garanții «trainice» vieții 
constituționale!

Și tocmai situația aceasta do
vedește mai evident, că actuala 
majoritate dietală este incapa
bilă a rezolvă criza.

Acesta e cel mai pozitiv rezul
tat al demersurilor de pătiă acum 
și de acest rezultat trebue să țină 
cont toate cercurile politice se
rioase.

Criza. Majestatea Sa a încredințat 
pe căpitanul gardei de trabanți, fostul 
ministru baron Geza Fejervâry cu 
formarea cabinetului. Fejervâry a și 
încercat deja să formeze cabinetul. 
Portofoliu] internelor l’a oferit secre
tarului de stat Ignatie Szell; porto
foliul justiției l-a oferit vicepresiden- 
tului Curiei Dr. Oberschall, dar 
refuzând acesta, a rugat pe secretarul 
de stat Bernath să primească acest 
portofoliu; portofoliul instrucției pu
blice i-l’a oferit directorului muzeului 
național din Budapesta, Szalay. 
Pănă în momentul, când scriem aceste 
șire, nu știm de i-a succes lui Fejer
vâry formarea cabinetului. Contra even
tualului guvern Fejervâry, s’a început 
deja agitația în dietă și pe calea pre
sei. Arma de forță a coaliției este re
zistența pasivă: să fie denegată 
plătirea dărilor și să fie refuzată asen- 
tarea și înrolarea recruților, miniștrii 
din cabinetul Fejervâry să fie priviți 
ca niște sbiri austriaci și să fie boi
cotați pretutindenea în viața socială. 
Eventualul guvern Fejervâry se va 
prezentă în dietă, va cere restabilirea 
stărilor regulate prin primirea buge
tului și acordarea recruților. în caz 
că dieta refuză pretenziunile guvernu
lui, guvernul va ajurnâ dieta și 
va conduce agendele fără concursul 
parlamentului. în acest caz partidul 
liberal încă va rupe orice legătură cu 
guvernul Fejervâry și va trece în 
opoziție.

Manifestațiuni grandioase pentru 
aplanarea conflictului româno-turc. Azi 
e o săptămână de când s’a aplanat con- 

adunaseră toți cari erau în căutat și 
trecură călări mai departe prin noaptea 
tăcută.

Săptămâni au trecut de-atunci; pe 
Bistrița trecea împodobită cu steaguri, 
deasupra cu o colibă de frunziș verde 
și presărată cu flori o plută la vale. 
Pe ea ședea încunjurată de splendoarea 
fericirii și frumseții principesa Elena 
cu cei trei copii ai sei; lângă ea stătea 
Domnul și vorbiâ vioiu cu Stefăniță, 
care se însănătoșase eară, dar eră ne
obicinuit de serios.

— Tu să rămâi la noi, să fii în 
cinste la casele noastre, ca șl când ai 
fi sânge din sângele nostru, — zise 
principele.

— Nu, Măria Ta, lasă-mă să merg, 
în vreme de răsboiu, voiu fi întot
deauna lângă Tine; la curte nu mi-se 
șede !

El și-a ținut cuvântul. Multe lupte 
grele au mai luptat, pănă ce au scăpat 
țara de Turci. Unde eră lupta mai 
aspră, acolo îl aflai, dar Stefăniță a 
rămas cu zile, ori cât s’a și expus. 
Acasă la el a rămas un om serios și 
singuratic, care nu prea vorbiâ multe. 
Când a murit bătrân de zile, s’a aflat 
la el o șuviță moale și blondă de păr, 
pusă colo la inimă.

(Fine). 

flictul româno-turc prin recunoașterea 
naționalității române în imperiul turcesc, 
în acea zi epocală de 10 Mai v., zi de 
mare serbătoare națională pentru Ro
mâni, cetățenii Bucureștilor adunați în 
număr de mai multe mii au făcut ma
nifestațiuni grandioase de bucurie și 
recunoștință la palatul regal, la prim- 
ministrul Cantacuzino și la legațiunea 
turcească. Mulțimea, cu drapele și mu
zică militară în frunte, a întrat în 
curtea Palatului și Regele și Regina 
apărură pe balcon și mulțămiră pentru 
călduroasele manifestațiuni. De acî mul
țimea în sunetele marșului «Deșteaptă-te 
Române» s’a dus la primministrul C a n- 
t ac uz in o, care ținu mulțimei urmă
torul discurs:

«Vă mulțămesc din inimă, în nu
mele guvernului, pentru dovezile de 
simpatie. Succesul, pe care l-a obținut 
guvernul, nu e numai al seu, ci e șl 
al neamului românesc. Ori unde bate 
o inimă românească, trebue să tresalte 
de bucurie aflând că frații noștri de 
dincolo de Balcani, asupriți de secole, 
au obținut dreptate și li-s’a recunoscut 
naționalitatea. Acest succes a legat 
primul inel al unui lanț, care — 
sunt încredințat — va servi în viitor 
la înălțarea și întărirea între
gului neam românesc».

Ear ministrul de externe, general 
I. L a ho v a r y a zis :

«Dacă poate fi o mândrie pentru 
un om, e a lucră pentru țeara sa. Nici 
o jertfă nu trebue ocolită, când e vorba 
de a-ți putea ajută țeara. Vă mulțămesc 
pentru dragostea, ce’mi arătați, și vă 
încredințez, că nici odată nu voiu pu
tea fi mai mulțămit, decât dacă voiu 
putea să’mi jertfesc șl viața pentru 
patrie».

De aici manifestanții s’au dus la le
gațiunea turcească, unde și-au exprimat 
prin aclamațiuni entusiaste simpatiile 
pentru Turcia.

România recunoscătoare. Consulul 
român Lahovary din Constantinopol 
a comunicat guvernului turcesc, că gu
vernul român a hotărît să înființeze 
în Constanța un mare mecet, în semn 
de recunoștință pentru bunăvoința 
stabilă a Sultanului față de Macedo- 
Români. Consulul român a exprimat 
totodată guvernului turcesc și Sultanu
lui mulțămita Regelui Carol pentru 
concesiunile făcute Aromânilor.

Dieta din Budapesta.

Vineri, 26 Mai n., s’au pertractat 
afaceri de imunitate. Dieta a suspendat 
dreptul de imunitate al mai multor de- 
putați, între cari șl al deputatului na
ționalist slovac Milan Hod za pentru 
un delict de presă și al deputatului 
loan Russu-Șirianu pentru trei 
delicte de presă, spre a putea fi 
trași în judecată pentru pretinsele de
licte.

în ședința de Sâmbătă dieta a luat 
la desbatere adresa comitatelor 
Heves și Somogy, cari roagă dieta, 
să apere cu perseveranță și în mod 
rezolut constituțiunea țerii în aceste 
vremuri de crize grave, și felicitează 
majoritatea dietală.

Comisia de petițiuni a dietei pro
pune prin rostul deputatului Zoltan 
P a p, ca dieta să ia cu bucurie la cuno
ștință ținuta patriotică a acestor comi
tate, manifestată în adresa cătră dietă.

Dep. Teodor Batthyâny ține să 
constate, că criza nu se poate aplană 
prin un ministeriu neparlamentar sau 
prin un ministeriu de oficianți, căci 
dreptul public maghiar nu cunoaște 
astfel de ministerii. își exprimă convin
gerea, că nu se va găsi nici un maghiar, 
care să primească formarea unor astfel 
de ministerii anticonstituționale. Dar 
dacă tot se va găsi un astfel de om, 
atunci comitatele, oficianții și societatea 
va ști să’și facă datorința față de un 
astfel de guvern anticonstituțional. Pro
pune, ca dieta să declare în mod ser- 
bătoresc, că’și ține de cea mai principală 
datorință a apără și asigură cu toate 
mijloacele disponibile constituțiunea 
maghiară.

Dep. Ivor K a a s exprimă mulță- 
mită comitatelor, cari s’au alăturat și 
se alătură la mișcarea națională. Arată 

cât de gravă e criza actuală și provoacă 
pe toți cetățenii patrioți să fie uniți 
întru apărarea constituției. Dacă dieta 
va fi ajurnată sau dizolvată, atunci 
comitatelor le revine problema grea de 
a apără constituția. Comitatele de sigur 
nu vor permite guvernarea prin ordi- 
națiuni și nu vor lăsă să se strângă 
dările și să fie înrolați recruții. Are în
credere în fidelitatea oficianților, cari 
cu jurământ s’au deobligat să apere 
constituția. îndeamnă pe toți patrioții 
la perseveranță și armonie.

Dep. Lud. N â v a y spune, că față 
de evenimentele, ce se așteaptă, trebue 
pusă la o parte orice chestiune de par
tid și trebue să se unească toate par
tidele dietale spre apărarea constituției. 
Să fie conduși toți de lozinca, că fără 
construirea statului național 
nu poate există în Ungaria gu
vernare regulată și liniștită. 
Dacă dieta va fi ajurnată, atunci comi
tatele, orașele și toate familiile maghiare 
vor avea datorința să lupte pentru apă
rarea constituțiunei.

Dep. Francisc Ud vary a interpe
lat pe ministrul de interne, reclamând 
țermurirea activității agenților de emi
grare, cari îndeamnă și amăgesc po
porul să’și părăsească patria și din 
cauza cărora a crescut așă de 
enorm numărul e m i g r a n ț i 1 o r.

Congregația
de primăvară.

Mizeriile vieții sătenești.
Păr. Vasile Popovici (Pataș): Ca unul 

ce trăesc afară între poporul țăran, 
voesc a vorbi despre năcazurile popo
rului nostru sătean.

între chestiunile de actualitate ce 
ne agită spiritele, nouă cestor din fo
stul confiniu militar, este șî regula
re a o c u p a ț i un i1 o r din fostul 
teritoriu de pășuni t comunal. 
După ce dispozițiunile emanate dela 
comitat, — ca acele ocupațiuni să fie 
așezate pe numele ocupanților, — s’au 
arătat binevoitoare, este mare taină 
pentru ce oare ocupanții au întâmpinat 
aceste dispozițiuni cu o răceală — să 
nu zic opoziție — pănă la sânge. 
Mă voiu feri a atinge ranele încă sân
gerânde, și voiu căuta a descrie mor
bul, din care a isvorit cea mai oarbă 
neorientareși neîncredere ce 
ne aduseră atâta rău.

Lipsa de pământ în părțile Seve- 
rinului este simțită de sute de ani, și 
tot ce au crezut că fac'bine autoritățile 
de pe timpul militar, a fost libertatea 
poporuluide a pășunacu vitele 
lor în pădurile erariale, și acea
stă împrejurare pentru acel timp a fost 
alinătoare, căci poporul prin creșterea 
vitelor află subsistență în un soiu de 
vite potrivite regiunilor, ce ajunsese 
chiar la renume. în schimb însă pentru 
acele libertăți se aduseră colonii străine ; 
ca d. e. în Poniasca, Bozovici, Prilipeți, 
Rudaria, Jupanec, Caransebeș, Raven- 
sca, Sumița ș. a. S’a mai făcut ceva 
atunci, când celor din Corniareva, Bo- 
goltin, Globureu li-se deteră câteva 
palme de pământ la Langin, în Valea- 
Domașnei, și celor din Cornea, 
Cuptoare, Crușoveți li-s’a dat tocmai 
la dealul Țerovei, atâta tot. Cu ridicarea 
confiniului militar s’a ridicat șî liber
tatea pâșunatului în pădurile erariale 
și astfel vitele noastre trebuiră să sufere.

Cu provincializarea confiniului a 
rămas teritoriul destinat pâșunatului 
comunal (islaz) fără controlă și așă po- 
porațiunea strâmtorată în celelalte, crezu 
& resuflâ aci, astrucând calitatea prin 
cantitate, croindu’și pământ cu strimto- 
rarea pâșunatului, prin ceea-ce cre
șterea vitelor decăzu de tot. 
Peste aceste locuri perondatu-s’au multe 
seminții de popoară și dacă totuși cel 
ce a fost a șî rămas, este că poporul 
nostru răbduriu a știut în
toarce chiar șî cele rele în fo
losul seu și de aceea acî suntem.

După ridicarea confiniului militar 
mai departe — lăsatu-s’au toată ad

ministrarea averilor comunale în mâna 
antistiei și reprezentanței comunale.

După prescrisele legilor comunale 
capul și sufletul afacerilor comunei 
este primarul, care în cele mai 

multe cazuri este un om cu puțină 
carte și șî mai puțină expe
rt nță, și chiar după veacul luminelor 
deși legea comunală prin art. XXII 
din 1886 în § 21 lit. a poruncește ca 
comuna să aibă statutul seu - ma. 
regulament intern — prin care să se 
normeze toate afacerile comunei, și a 
se măsură fiecărui cu una și aceeași 
măsură, — spre rușinea noastră comu
nele nici astăzi n’au lege pozitivă, 
căci acel statut ce se zice comunal, fă
cut dela comitat, pe departe de a fi 
ceeace ce trebue să fie, nu cuprinde 
afacerile locale după natura 
lor și așa primarul comuna! în lip- - 
unui îndreptar practic pozitiv caută 
după obiceiuri și merge după caprițul 
seu ori se lasă purtat de alții nrai 
tari, ba de cele mai multe ori, ca s 
știe șî el ceva, întreabă pe căprarii, 
comunei. La judecăți misiunea lui și » 
juraților este numai de a fi de față pănă 
notarul aduce sentința și așa pri
marul, care are să fie capul satului 
— onoare excepțiunilor — este ruși
nea satului.

Averea comunei este prada ceior 
îndrăsneți. Ordinea și disciplina dis
părută. Pădurile devastate. Drumurile 
adevărată prăpastie. Vitele grămădite- 
unele peste altele. Agrii sămănați ș 
fânațele sunt pășunate pănă în luna 
Mai. Nici o mirare, că poporul agricol 
an de an în loc să vindă, cumpără 
bucate, iar vitele lor fără nutreț sufi
cient sunt niște crepături, la cari în- 
zadar se trimit masculi de rassă spre 
nobilitare. Legea rurală art. XII din 
1894, destul de frumoasă în multe părți, 
ca toate legile la noi în fericita Ungarie 
este numai pentru ca să fie, nu să se 
execute. Dacă Maj. Sa înaintea 
unui cerc ce conținea floarea boerimei 
ungare se văzu îndemnat a apostrofă 
că este de lipsă mereu a tot 
educă, — sper că cu atât mai mult 
diregătorii noștri datorința 
sfântă au a veni întru ajutor 
cu bunăvoință subalternilor 
lor — educându-i în toate ramurile 
vieții pe calea dreptății și adevărului. 
Ce vedem însă ? Duplicitate și neorien- 
tare. Ce a fost eri nu e astăzi, ce e 
astăzi nu e mâne. Domnii fibirâi și 
notari se plâng de mulțimea lucrului 
în cancelarie, nimenu-și bate ca
pul cu afacerile poporului 
afară. Judecățile în comună se țin la 
un an sau șî mai târziu. Protopretorele 
se vede numai la alegeri ori controlări 
de cassă, mai în colo toată educația e 
lăsată executorilor și jandarilor. Sa 
ne mai mirăm oare de cele ce ne pre
întâmpină în seceriș? Simțul cetățenesc 
sau mai bine interesul pentru binele 
comun este decăzut pănă la necuno- 
șlință.

Școala nu mai este acel izvor de 
lumină și îndreptări practice pentru 
viața micului cetățean, ci o adevărată 
fabrică de maghiarizare. Toată 
arta ei este concentrată în a învăță 
limba maghiară fără privire măcar la 
aceea, că oare aduce folos ori ba. Pă
cat de timp și de puteri. Bieții 
copii se maltratează pănă la 
dobitocie, iar sărmanii învățători 
terorizați visează tot inspectori.

Nu o zic aceasta pentrucă a-și fi 
contra învățării limbei maghiare, ci 
pentrucă este predată irațional, nepe
dagogic și nefolositor.

Nu o zic nici pentrucă mi-ar fi 
frică, că poporul s’ar maghiariza, 
fiindcă știu, că soartea popoarelor 
se află pasă în o mână mult mai 
puternică, și deși istoria oamenilor 
preocupați de multe ori a înghițit 
acest popor, pământul însă nu 
l-a înghițit nici odată!

Nu o zic nici pentru aceea, că lâ- 
sându-1 fără educație sinceră în ne- 
orientare, frământat, huiduit și sărăcit 
va dispărea, căci dacă se zice desj 
Chinez, că se mulțămește cu puți:, 
orez, — acest popor se mulțămește 
numai cu puțină coleașă (mămăligă) 
și a trăit chiar șî numai cu erburi, 
dar în numele umanității o zic: este 
păcat strigător la ceriu a îm
pinge suferințele acestui po
por pănă la rolul vitelor!

întreb deci pe dl vice-comite: are 
cunoștință despre toate acestea și ce 
cugetă a întreprinde pentru delătura- 
rea lor, când și cum ?
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Vice-comitele C. Fialka : Recunosc că 
multe mizerii sunt în viața publică a 
satelor și recunosc, că în mare parte 
este de vină șl împrejurarea, că pri
marii dela sate nu dispun de cvalifi- 
cația necesară, ca să poată corespunde 
tuturor îndatoririlor ce le impune le
gea. Dar aici e greu de ajutat. Aceste 
sunt rane pe cari numai timpul le va 
vindecă, prin respândirea culturii și 
civilizațiunei. Noi deocamdată trebue 
să ne ajutăm cu materialul ce-1 avem, 
așa cum putem.

Ce privește însă chestiunea statu
tului este interpelantele în eroare, căci 
asemenea statut comunal există în fie
care comună și este aprobat de con- 
gregațiune. (Voci: Na zis că nu este 
statut, ci că nu corespunde tre
buințelor !)

în cazurile singuratice — de câte 
ori mi-se arată câte-un caz de neob- 
servare a statutului — iau toate dispo
zițiile necesare, ca cei chemați să-și 
facă drtoria. Lipsei de primari potri
viți însă... nu pot ajută. Sper însă, 
că se va vindecă și acest năcaz cu 
timpul.

Congregația ia la cunoștință răs
punsul.

Răsboiul ruso-iaponez.
S’a început lupta navala.

S’a răspândit vestea, că flota lui 
Rosdestwenski a încercat să treacă 
prin strâmtoarea Coreei, ca să ajungă 
cât mai iute la ^Vladivostok, dar 
Togo a atacat flota lui Ros
destwenski și a distru s-o.

Știrea, că flota iaponeză a suferit 
deunăzi mare înfrângere, se desminte. 

Luptă mai mare in Mangiuria.

O diviziune de cavalerie, sub co
manda generalului Mistsenko, a nimi
cit la 19 Mai n. două companii 
iaponeze, a luat în prinsoare o 
companie iaponeză împreună cu toți 
ofițerii ei, a trecut apoi peste riul 
Liaoho și a nimicit o diviziune de 
train, care ducea cu sine orez, tee, 
conserve și fructe. A nimicit apoi mai 
multe telegrafe și a jefuit cam 100 cai. 
La rentoarcere a sfărimat apoi o ban
dă de Chunchuzi.

La olaltă diviziunea lui Mistsenko 
a prins 234 Iaponezi, între cari 5 
ofițeri.

Flota baltică nimicită.
Se telegrafează din Tientsin cu 

datul 28 Mai n. ziarului «Tribuna» 
dela Roma :

Iaponezii au secerat în pasul Cu- 
sima o victorie însemnată. Patru nai 
rusești si au scufundat, mai multe 
au suferit avarii. Flota lui Rosdest
wenski se poate consideră ca nimicită.

Consulul american din Nagasaki 
telegrafează cu datul 28 Mai n. la 
Washington, că Iaponezii în strâmtoa
rea Coreei au scufundat un vas 
rusesc panțerat și încă patru năi ru
sești.

în mod oficial se anunță, că 12 
vase de răsboiu rusești au fost scufundate, 
ori prinse.

Informatiuni.
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Hymen. Dl Isac Lin ți a și dșoara 
Eugenia Gurgut își vor serbâ Du
minecă la 4 Iunie n. cununia religi
oasă în biserica română gr. or. din 
Lugoj. Felicitările noastre!

Nou Album de țesături, cusături și 
broderii naționale. Cetim în 'Familia» : 
Succesul cel mare, obținut prin publi
carea făcută de Reuniunea agronomică 
română din Sibiiu, sub conducerea dlui 
D. Comșa, a elegantului volum Din 
wmamentica română», va fi întregit 
țîrin o altă publicație făcută la Bucu
rești. «Voința națională» scrie, că dna 
Cornescu, presidenta societății «Fur
nica», va edâ în curând un album, 
care va cuprinde modelele de țesături, 
cusături și broderii naționale românești, 
adunate de Societate de prin toate 
colțurile țerii și din unghiurile locuite 
de Români, spre a le face să rămână 

totdeauna ca modele neperitoare de 
artă națională casnică. Toate modelele 
adunate sunt desemnate în acest scop 
de dna Cornescu.

Botezul vaporului „România“. Alaltăeri, 
Duminecă, s’a săvârșit la Constanța cu 
mare solemnitate botezul noului vapor 
'România». La actul solemn au asistat 
Regele Carol, Regina Elisabeta și în
treagă familia regală română, ambasa
dorul Germaniei la Constantinopol, mi
niștrii etc. Eri, Luni, Regele, Regina și 
principii au vizitat portul și au asistat 
la afundarea cablului subnîarin Con- 
stanța-Constantinopol.

Statistica religiunilor. Anuarul misio
narilor americani conține o statistică 
interesantă despre religiunile omenimei. 
Conform acestei statistice numărul oame
nilor de pe întreg rotogolul pământului 
e de 1.563,446.000. Din aceștia sunt: 
creștini 558,862.000, păgâni 1.004,584.000. 
între creștini sunt: 272.638.500 romano- 
cat., 166,066.500 protest., 120,157.000 
gr.-or. Dintre păgâni sunt: 11,222.000 
ovrei. 216,630.000 mohamed., 137,735.000 
budhiști, 209,659.000 hindu, 231,816.000 
confuciani și taviști, 24:900.000 sintoiști, 
157,069.500 animiști și fetișiști și 
15,352.500 de alte religiuni.

Vice-comite al comitatului Făgăraș, în 
locul răposatului Kapocsânyi, a fost 
ales Alexandru Belle (român), fost 
până acum protonotar comitatens.

Sentința căpitanului de poliție in cauza 
demonstrațiunei făcute de tinerii români în 
teatrul din Oradea-Mare. Oficiul căpitana- 
tului de poliție al orașului Oradea- 
mare terminând în 12 Mai 1905 per
tractarea contra lui Iustin Nemet și 
soții, inculpați cu transgresiune contra 
regulamentului de teatre, a adus 
sub nr. 7231905 transgresiune urmă
toarea sentință: Iustin Nemet, născut 
în Gîula, de 22 ani, gr.-oriental, iurist, 
Alexandru Stoinescu, născut în Ci- 
ciriu (corn. Arad), de 21 ani, gr.-or., 
iurist, Augustin Ci a viei, născut în 
Mezieș (Bihor), de 23 ani, gr.-or., iurist, 
Augustin Bardossy, născut în Sol- 
noc, de 20 ani, gr.-cat., iurist, și De- 
metriu Truția, născut la Arad, de 
18 ani, gr.-or., iurist, inculpați toți cinci 
cu provocare descandal în tea
tru, se află culpabili de transgresiunea 
prevăzută în § 3 al regulamentului 
pentru menținerea ordinei în teatrul 
Szigligeti.’și pentru aceasta se pedep
sesc pe baza §-lui 12 al aceluiași regu
lament cu câte 100 coroane de fiecare. 
Pedepsele bănești, după ridicarea la 
valoare de drept a sentinței, sunt a se 
plăti în timp de 15 zile, în caz contrar 
a se încassâ prin execuție și a se în
trebuința pe jumătate pentru scopurile 
orașului Oradea-mare, iar pe jumătate 
pentru cassa statului. Iar în cazul, 
când acele nu s’ar putea încassâ, în 
virtutea §-lui 22 din art. de lege XL 
din 1879, pedepsele vor fi a se schimbă 
în arest de câte 5 zile de fiecare 
convincat. Pe lângă aceste, convincații 
sunt obligați a plăti eventualele spese 
de execuție și de închisoare. Se or
donă, ca după ridicarea ei la valoare 
de drept, sentința să se trimită în scris 
Academiei de drepturi din Oradea- 
mare. MOTIVE: Acuzații convincați 
au recunoscut în decursul pertractărilor, 
că au fluerat în actul cel din 
urmă al piesei «Elnemult h a - 
rangok» (Clopote amuțite), repre
zentate la 18 Martie n. a. c. Prin fa- 
siunile martorilor ascultați și prin acele 
ale comisarului de poliție, care a făcut 
arătare despre cauză, s’a dovedit, că 
în urmarea fluerăturei s’a is
cat în teatru scandal foarte 
mare, mersul reprezentației a fost 
conturbat. Prin aceste dovedindu-se 
substratul transgresiunei, cu care au 
fost acuzați convincații, acuzații au 
trebuit ca să fie declarați culpabili și 
să fie pedepsiți. La croirea pedepsei 
s’au luat ca împrejurări din cale afară 
îngreunătoare: dimensiunile generale 
și mari ale scandalului, împedecarea 
reprezentației, turburarea liniștei și a 
distracției publicului, prepararea de 
mai înainte plănuită a scandalului, îm
prejurare, care erâ cunoscută autori
tății (vrea să zică poliției. Trad.) și 
astfel aplicarea maximului pedepsei bă
nești s’a aflat a fi motivată. Dat în 
Oradea-mare dela căpitanul de poliție 
la 24 Mai n. 1905. Szoke m. p. vice- 
căpitan de poliție.

Primatele rom.-cat. Kolos Vaszary a dă
ruit, din incidentul iubileului seu de 
50 ani dela hirotonirea sa întru preot, 
în total 265.000 coroane spre scopuri 
de binefacere.

România cumpără 9000 cai. Ministeriul 
român de răsboiu a hotărît să cumpere 
în Ungaria și în Rusia 9000 cai pe 
seama armatei române.

t Baronul Alfonz Rothschild, șeful ar- 
himilionar al casei de bancă renumite 
«Rothschild» din Paris, a murit zilele 
trecute în etate de 78 ani. Moartea i-s’a 
tras din aprindere de plumâni.

Regele Spaniei a sosit la Paris, ear 
de aci va merge în 5 Iunie la Londra. 
La Paris s’au aranjat festivități mari 
în onoarea tinărului rege Alfonso.

Afacere de onoare. în ședința de Sâm
bătă a dietei dep. Keglevich priviă 
cu suris batjocoritor cum felicitează 
deputății coalizați pe Ludovic Nâvay 
pentru discursul lui «patriotic». La 
aceasta dep. Carol Hentz a întrebat 
pe Keglevich: «De ce rizi?» Keglevich 
i-a răspuns mânios; «Măgarule!» Hentz 
nu s’a lăsat mai pe jos și i-a replicat 
lui Keglevich: «D-ta ești măgar, bou 
cu penzie de grație !» L-a provocat apoi 
pe Keglevich la duel. Duelul în săbii 
a avut loc eri dimineața sub niște con- 
dițiuni foarte stricte. Duelul s’a 
sfârșit cu moartea lui Keglevich. 
Sabia lui Henz a străpuns total 
peptul lui Keglevich. După 2 minute 
Keglevich a fost mort.

Viața aventurioasă a unui milionar din 
Bănat. Dela New-York a venit vestea, 
că fiica decedatului milionar american 
Duke, numit șl regele tutunului, s’a 
logodit cu un servitor de teatru, cu 
numele Mihail Lazaro vics. Această 
logodnă a produs mare senzație. Mi
rele așa de norocos n’a fost totdeauna 
servitor și sărac. Mihail Lazarovics e 
fostul bogătan dela Srediște în Bănat 
și acum 12 ani erâ persoana cea mai 
simpatică în orfeele și celelalte locuri 
de petrecere din Budapesta. Părinții 
lui muriseră încă pe când Mihail erâ 
mic și micul orfan a fost crescut în 
casa episcopului Nichifor Popov ici 
din Timișoara. Devenind maiorean a 
luat în primire moștenirea de mai 
multe milioane, rămasă dela părinți. 
Tinăr, frumos ș: bogat Lazarovics s’a 
dat plăcerilor și în scurt timp și-a 
păpat averea. în fine el și-a vândut 
ultimele moșii în valoare de 3 mili
oane și cu banii s’a dus la Budapesta, 
unde în 8 luni i-a cheltuit pe toți. Tot 
în Pesta s’a logodit cu cântăreața de 
orfeu Cecilia Carola, dar după ce au 
mâncat banii, logodna s’a stricat. în 
fine Lazarovics ne mai având cu ce 
trăi, a început să facă datorii și slein- 
du-se pe urmă șl creditul, a plecat la 
Paris și la Londra, iar de acolo la 
New-York, unde a întrat ca servitor 
de teatru. Aici a ajuns în grațiile re
numitei actrițe Nan Patterson, care a 
fost mai deunăzi dată în judecată pe 
motiv, că a ucis pe unul dintre adora
torii ei. Cunoscând Lazarovics viața 
actriței Nan Patterson, incriminată 
pentru omor, și fiind foarte bine ini
țiat în detaliile procesului senzațional, 
a ajuns cunoscut în toată lumea ele
gantă din New-York și presa i-a pu
blicat biografia și portretul. în ăst 
mod a făcut Lazarovics cunoștință cu 
fiica milionarului Duke, dra Florence 
Duke, care s’a amorezat foc în el și 
i-a oferit mâna, inima și avărea ei, în 
sumă de 40 milioane dolari.

Turburările din Varșovia. Devastațiu- 
nile săvârșite de muncitorii ovrei în 
Varșovia au degenerat în-vandalism și 
vărsare mare de sânge. Joi și Vineri 
muncitorii ovrei au devastat toate edi
ficiile publice. Stradele sunt pline de 
mobile rupte și de alte obiecte din case. 
Chiar și case private au fost devastate. 
Bătăi sângeroase au avut loc pe toate 
stradele. Cu totul au murit cu ocaziunea 
turburărilor treizeci și trei oa
meni, ear 67 au fost grav răniți. Spi
talele sunt pline de răniți.

Erupțiunea Vesuvului. De câteva zile 
vulcanul Vesuv a erupt. Masse mari 
de lavă se revarsă din crater pe munte 
la vale. Lungimea riului de lavă e de 
1 kilometru.

Slpei
cătră elevele absolvente ale 
școalei civile de fete a Asocia

țiunii din Sibiiu.
Cu prilejul inaugurării muzeului na

țional, în 19 August 1905, va aranja 
„Asociațiunea pentru literatura română și 
cultura poporului român“ și o expoziție 
etnografică și istorică-culturală 
în noul palat al muzeului și în edificiul 
școalei de fete a Asociațiunii.

în cadrele acesteia e invitată școala 
noastră să aranjeze șioexpoziție spe
cială, la care să contribue fostele eleve 
ale școalei superioare de fete a Asociațiunii.

în scopul acesta apelăm cătră elevele 
absolvente ale școalei Asociațiunii, să bine- 
voiascâ a-ne trimite pentru expoziția nu
mită lucruri proprii de mână, alese 
din punct de vedere estetic, cum și din 
punct de vedere al industriei naționale de 
casă, din ori-care ram.

Obiectele să se expedeze la adresa 
domnișoarei Elena Petrașcu, directoara 
internatului, până la 1 August 1905, st. n., 
și să se indice precis dacă obiectul se dă- 
ruește școalei, ori se cere restituirea lui.

Din conferența corpului profesoral, 
ținută în Sibiiu la 29 Martie 1905.

Dr. V. Bologa, Victor Păcală, 
director. profesor.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Vasile Cârlova (1809 -1831) studiu 

istoric-literar, de Dr. loan Rațiu, 
profesor în Blaj. Blaj 1905. Tipografia 
seminariului arhidiecezan. Un volum 
elegant, 73 pagini. Prețul 1 coroană. 
Se poate comandă la autor în Blaj.

VARIETĂȚI.
»

Cea mai mare biblie din lume 
se află — zice «Candela» — la Roma 
în posesiunea Papei. E scrisă în limba 
hebraică și cântărește 320 funți. Tre
bue 3 oameni pentru ca să o ducă 
dintr’un loc într’altul. La 1572 un sin
dicat de jidovi din Veneția a oferit 
pentru biblie papei Iuliu II o greutate 
tot atât de mare în aur, cât cântăre
ște cartea. Papa însă nu s’a putut de
cide să se despartă de această comoară. 
După valoarea de astăzi, greutatea 
cărții în aur ar face un milion și ju
mătate maree — fără îndoială cea mai 
scumpă carte din lume.

Cursul pieței lugoj.
arfa.

gr
eu

ta
te

a 1
co

ro
an

e 1

țnuq

Grâu prima calitate 90 1.
» de mijloc .... 85 15 20

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

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

Ovăs prima calitate 45 14 80
» de mijloc .... 40 13 60

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

Făină 0............................................. 75 27 20
> prima................................ 72 26 40
» albă ..... 70 25 40
» brună ................................. 68 25 —

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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Dela oficiul de dare opidan.

Ni-^2245. 
ad. 1905.

Publ ic ați une.
Se aduce la cunoștință, publică, 

că conscripția cânilor de pe teri
toriul orașului Lugoj, care con
scripție servește de bază a arun- 
cului dării de câni pe anul 1905, 
este expusă spre vedere publică la 
oficiul de dare opidan dela 30 Mai 
pană la 6 Iunie st. n. a. c. sub 
durata orelor oficioase.

Despre aceasta părțile interesate 
se avizează cu observarea, că even
tualele lor reclamațiuni le pot sub- 
șterne oficiului de dare opidan până 
la terminal mai sus prefipt.

Lugoj în 29 Mai 1905.

p. P. 18 (1-1) 7 Chiritia,,
Șeful oficiului de dare opidan.

Reclama
L--

în

Lugos nil tuicn Tiros polgirmeslerrtoi.

4876. sz.
kig. 1905.

Sfirdetmeny.
Ezennel kozhirre tătetik. hogy 

az 1906-ik evre osszeăllitott eskudt- 
kepes egyenek alaplajstroma folyb 
evi Junius h<5 1-tol kezdve 15 napon 
ât Balogh Lăszld vărosi tanăcsos- 
nak irbdâjâban kozszemlere kiteve 
van, es a kărdeses alaplajstrom 
bărki âltal betekintheto, es hogy 
akăr alkalmas egyennek kihagyăsa 
akâr nem alkalmasnak bejegyzese 
miatt, a fenti 15 nap alatt bărki 
felszolalhat, valamint hogy a fel- 
szâlalăsokra, melyek a fent emlitett 
irodăban ugyancsak kozszemlăre 
kiteve lesznek, tovăbbi 8 nap alatt, 
bărki ăszreveteleket t'ehet.

A felszblamlăsokat es az eszre- j 
veteleket alâlirott polgârmesternăl 
kell irăsban benyujtani vagy sz6- 
val eloterjeszteni.

Lugoson 1905. evi mâj. h6 24-en.

s. k. 
P. P. 17 (3—3) polgârmester .

Victor

ai

Reclama stabilă, afectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum, unde 
și Când poți publică anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informă la

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-korut 54, 

unde se poartă grije cu deosebită cu
noștință specială în mod conștiențios, 
punctual și efr.in, de inserate și re
clame în toate foile din Budapesta, 
din provința și din străinătate, pre
cum și în calendare.

r

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

Red (x—10/
Preliminare de spese I 
si planuri gratis.

patentat

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

în cantități mici și mari

-A_ntoxi Haberehrn.
Nr. 10 (X —401

ZHZZZZ3 Lugojul-român ----

Cofetăria JCina 
se vor reduce și în anul acesta.^ 
ea și în anii trecuți. în decursul 
lunilor de vară pretiurile în mod 
însemnat, anume:

Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea 
voastră în acest institut condus de medici 
ai metodului natural de cură (Dr. med.), 
negreșit că veți găsi în curând și siguri 
mult dorita-vă sănătate.

Cereți marele și bogat ilustratul pro- ’
spect, care conține și multe dări de seamă j j 
despre cure făcute,

— g-ra/txxit și franco-----
dela Reprezentantul general :j

I

costă 
costă 
costă

8
16
24

bani 
bani 
bani 
28 bani.

1 tăietură înghețată
2 tăieturi înghețată
3 tăieturi înghețată
I păhar cafea înghețată costă

Cunipărându-se odată 10 înghe
țate sau cafele înghețate se dâ 
a unsprezecea (11-a) gratuit c.» 
rabat.

Prăjituri cari au costat până 
acum 10 bani se reduc la 8 bai::, 
cari au costat 12 bani se reduc la 

bani.
Recomandându-mă binevoitoru- 
sprijin al onoratului public

10

semnez ou distinsă stimă"

cofetar — Lugojul roman.
Nr. 10^

ÂA*
(3-2)

institut de credit și economii
ca societate pe acții in Lmxoj.ca O

vis-â-vis de cafeneaua »Corso« ||| 

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

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

tuos și conștiențios din nou amin e on. gg. 
public pravul de stins al lui yr 
Bauer, înainte de a se întâmplă even- W 
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a @ 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

Anul fondării 1889. ' | Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre fructificare

---------------- ------ 1,500.000 Cor.-----------------------
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hi potecară și pa lombarii ells'1., 

escompt.ează. cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp du 3 până ia

6 luni, de aie privaților și de ale corporațiunilor cu i ^"/ip- primește 

depuneri spre fructificare țară anunț cu 4 'ț(1, cu anunț 5"/0 ,

•USP" Darea după interese o solvește însuși institutul.

Nr. 8. x 26. Direcțiunea
ir

Sditiunite despărțământului £ugoj
a.1

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român.

i.

Vlad Delamarina.

POES1I.
Bănățenesc!. — întocmiri.

Adunate și arangeate de Dr. Valeriu 
Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.

Prețul 30 bani. - _

II. 
Bănățeanul. 

DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

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

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
------------z Prețul 30 bani. / 1, .

ii 
ii • I 
h i> 
g 
g
ii

HL
Dr. Athanasie Marienescu.

= DIALECTUL W IMN.
9 

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

1 broșură 8* cu 28 pag.
......  Prețul 15 bani. --------- - -----

'HflȘT' La comandele din provință este a se alătură și porto-ul poștal.

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului ,,Dra,pelul“, sau direct la secretarial Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în mărci poștale. us sM z* iX ț* i* z* * a*
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