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Lugoj, 19 Mai (1 Iunie) 1905. j

în toiul frământărilor politice ' 
din jurul rezolvării crizei face o 
impresiuue stranie darea de seamă 
a ministrului internelor despre juro- 
gresul maghiarizării de nume in 
anul expirat, poate singurul ram 
de «activitate» al politicei de gu- 
vernament, care poate vorbi del 
«progres». Dar vai și de progresul 
acesta •'

Când teara cade rapid în cele6 x . . I I
economice, când presemnele crizei 
economice alungă din țearâ sute 
de mii de cetățeni băștinași, cari j 
luând lumea în cap caută să-și 
asigure o bucată de pâne departe 
peste mări, când liniștea țerii este 
tulburată, când în mod pueril se 
provoacă un conflict păcătos îutre 
corpurile legiuitoare și capul înco
ronat, când întregul aparat al vieții 
constituționale este împedecat și 
când pe zi ce merge tot mai mult 
pierd cetățenii credința în domnia 
legii și dreptății, atunci vine mi- 
nisteriul internelor să dee ?eamă 
despre o activitate rodnică 
pe terenul maghiarizării numelor! 
Par’că și de ironie e prea tristă 
această dare de seamă.

Să vedeți, mă rog, ce rodnică (!) 
activitate s’a desvoltat pe acest 
teren:

în anul 1904 s’au admis 3173 
maghiarizări de nume, ceea-ce 
față de anul 1903, când s’au admis 
3084, înseamnă un progres de 
89 maghiarizări! Nu e, mă rog.1 
acesta un progres liorend!? Ce este 
deruta economică și criza politică 
față de acest mare progres! ?

Și din acești 3173 de maghia-

FOITA „DRAPELUIUl".

rizați sunt minori numai 634, va 
sâ zică 2539 cetățeui «liberi» și-au 
schimbat în anul trecut numele 
«străine» îu nume sonore maghiare, 
câștigând prin aceasta un titlu ne- 
peritor de glorie.

Iar dacă căutăm confesiunea ce
lor metamorfozați în mod atât de 
miraculos, vedem iarăși, că — în a 
doua jumătate a anului 1904, de
spre care s’a dat acum raport de
taliat — numai 802 sunt de 
fesiunea izraelită, iar restul 
creștini de lege. între cari 
romano-catolici, leformați 67. 
orientali 26. gr.-catolici 18. etc.

După ocupațiune sunt cei mai 
mulți: funcționari, servitori. învăță
tori, jandarmi și elevi de școală. 
Agronom a fost unul siugur.

Perceutul mai mare ni-1 dau 
orașele. Din locuitorii Budapestei 
și-au maghiarizat 619 inși numele, 
din provincie în Arad și Cluj câte 
18, în orășelul nostru Lugoj 3 iuși. 
în Brașov și Sibiiu câte uuuL Cele 
mai multe maghiarizări s’au făcut 
în Ungaria de sus.

în deosebi ține să sublinieze ra
portul activitatea salutară (!) des- 
voltată pe acest teren de directorii 
[preparandiilor de învățători 
de stat din Igl6, Leva și Baja, 
apoi a directorului gimnaziului 
de stat din Strigon, cari au în
demnat pe elevii lor la maghiari
zarea numelui în masse și au re
ușit să câștige pe calea aceasta 
uu contingent îusemuat de adepți 
ai nouei formațiuni de stat!

Mai curios pare cazul preparan
diei dela Baja. al cărui zelos di- 

I rector îndeamnă elevii la magliia- cari este trimis copilul ca 
rizarea numelui, el însuși însă își tacă educațiune 
păstrează numele vechiu familiar. educațiune! Și apoi

con
suni
379
gr.-

cinstit al

care este de «sunet străin»! Se 
vede, că acest harnic maghiariză- 
tor de nume are mai mult respect 
față de numele cinstit al părinților 
sei, decât voește să infiltreze în 
sufletele blăjine ale tinerimei, ajunse 
pe mâna lui!

Lauda ce se aduce celor trei 
directori de preparandii (în România 
se zice acestora «școale normale 
de institutori»! și directorului li
ceal dela Strigon ne arată în mod 
elocvent ce soarte ne așteaptă 
tinerimea noastră ajunsă în insti
tutele de stat!

Lăpădarea numelui
părinților nu este lucru de șagă! 
Ș părinți:, ari cu mari jertfe își 
cresc copii:, ți:. mult ca copilul să 
nu aducă rușine pe numele părinți
lor! Ce încredere mai pot avea 
acești părinți în directorii școalelor, 
cari îndeamnă pe copii să se la- 
pede de numele cinstit al 
părinților, sub cuvânt că această 
lăpădare este un postulat al 
adevăratului patriotism?!

Nu înseamnă aceasta o rumpere 
păcătoasă de îamilie și de legăturile 
sfinte, cari împreună copilul cu pă
rinții, cu tradiția familiară, isvorul 
moralei publice?!

Cu ce ochi va mai da copilul de 
părinții sei și rudeniile sale, dupăce 
în mod așă volnic s’a lăpădat 
legătura văzută, care arată, că 
eșit din aceeași tulpină?!

Imoralitatea acestei lăpădări 
numelui familiar nu se poate în-1 
destul înfieră.

Și imoralitatea aceasta se 
I sutinează de institute de învățământ, 

să’și 
a! De fapt, ciu- 

se mai

de
au

a

miră detentorii actuali ai puterii 
publice, că ne ferim ca de foc de 
școalele de stat, cari afară de siste
mul irațional de învățământ, ne mai 
îndeamnă copiii și la lăpădarea nu
melui cinstit familiar!

Pe noi nu ne supără sunetul 
maghiar al numelui, căci avem 
doar destui oameni de treabă cu 
nume de origine străină — rezulta
tul unei evoluțiuni firești, — dar ne 
supără partea etică a lăpădării 
forțate a numelui părințesc!

Avem d. e. între cei șepte arhie
rei ai noștri patru cu nume ungu
rești — Mihălyi, Szabd, Pap și 
Hosszu — și nici prin minte nu ne 
trece a cere dela ei să’și schimbe 
numele pentrucă sunt arhierei 
români. Facă’și numai datoria față 
de popor și biserică și nimănui nu-i 
va trece prin minte să ceară dela 
ei lăpădarea numelui părințesc!

Dar compătimim pe bieții copii, 
pe cari îi rupe dela 3inul familiei 
politica de maghiarizare, și compă
timim pe bieții impiegați dela căile 
ferate și dela poște, pe bieții hamali 
și gendarmi, cari numai astfel pot 
da înainte în serviciul lor, dacă își 
— sit venia verbo — «patriotizează» 
numele!

Mai mult însă compătimim țara, 
a cărei politică de guveruament 
caută să ducă cu asemenea mijloace 
fericirea populațiunei înainte!

Bucuria din raportul ministrului 
denotă cel mai cras dispreț față 
de tradiția acestei țeri^și a popula- 
țiumei țerii.

Nu se mire deci oamenii acestui 
sistem politic dacă populațiunea 
neînfectată de șovinism respunde ac- 
țiunei ministrului cu acelaș dispreț.

Limba și literatura iiponeză.|Ț
Cap. VIII din «lapon:-

De Mihad Gașpar.

dar in scurt timp ie contopii într atâta la anul 700 d. Hr., care servește ca 
cu cultura sa, încât e cu neputință a oglindă fidelă a vieții și limbei poporu- 

I mai recunoaște izvorul.
Cel mai vechiu monument de limbă 

w I e de pe timpul împăratului J i m m u
'enno, anul 600 a. Hr., deși pare

| aceasta imposibil, din cauza c„-------
I timpuri aparțin deja tradițiunii.

soimbre, în cari, retrasă, putu să se 
dmsvoalte în tihnă.

Pe lângă poezie, încă de timpuriu 
se cultivă cu deosebită atențiune drama,

— Specimen*). —

Limba iaponeză e limbă agluti- 
nantă, care exprimă schimbările grama
ticale prin particule adause la cuvinte. 
Construcția cuvintelor și frazelor o 
apropie mult de limbile urd-altaice, de
și o adevărată înrudire mu se poate 
constată. Limba iaponeză are 19 sunete: 
anume 14 consonante și 5 vocale; su
netul l lipsește, asemenea diftongii și 
consonantele duble. Un număr însem
nat de cuvinte limba japoneză le-a 
primit din limba chineză, a cărei cu
noștință devine generală dejă prin 
veacul VI, dar trece prin astfel de 
schimbări, încât Chinezul nu mai e în 
< tre să o priceapă. în faptul acesta 
•se la iveală caracteristica poporului 
jț-mez, care în toate timpurile a știut 
si adune dela popoarele mai culte 
e.ementele de cultură cari îi lipsiau,

lui iapon, de pe acele timpuri.
Poeziile poporale, cuprinse în acea

stă carte, arată aceleași faze de des-1 rfninanui șî epopea națională, 
voltare, ca șî la oricare alt popor.

că aceste I Icoane fidele ale unei vieți simple.
în ceea-ce privește construcția, 

■ ear ca motiv au 
suntlma’ totdeauna amorul. O fantazie 
care ușoară, admisibilă, cu idei naive, simple, I

| cuvinte calde lipsite de orice sforțare, I 
eată ce dominează în poezia iaponeză. 
Din senzualitatea celorlalte popoare

I orientale, nu se observă nimic.
Aduc ca exemplu o astfel de poezie

Opul întreg costă 1 cor. 50 bani și se 
► o: ziaadâ direct dela autorul în Lugoj.

Monumente scrise se găsesc abiă | 
din v. VUI-lea începând. Acestea 
mai ales din domeniul poeziei, 
ram a putut rezistă mai cu succes in 
fluinței chinezești, decât bunăoară 
proza.

între aceste monumente. în ce pri
vește valoarea, primul loc îl ocupă I poporajâ din colecțiunea susamintită, al 
Ko-dsi-ki (Istoria veacurilor trecute) - ■ ■■-
din anul 712, care cuprinde mitologia 
națională și tradițiunile, expuse în co- 

I lori bizare. Această colecțiune, restau
rată nu de mult de renumitul filologi 
Motoori Nor im a ga, atât din punct 
de vedere literar, cât mai ales din 
punct de vedere istoric, este pentru 
Iaponezi până în ziua de azi cel mai 
prețios monument de limbă și literatură 

! națională veche.
în aceiași epocă, dar ceva mai târ- 

ziu (a. 720) se scrie N i-k o n-g i (Istoria 
Iaponiei), dar cu caractere chineze. în 

' această istorie, originea casei domni- 
1 toare este dedusă dela zei.

Deosebită valoare reprezintă co- 
, lecțiunea de cântece și poezii vechi 

poporale Mau-Iosu (10 mii de foi) de

cărei subiect este contemplarea naturii.
«De privesc într’acolo 
Unde cucul se aude cântând 
Văd că totul a perit — 
Singură numai luna, a rămas 
In negura ruptă de zori.»

Din poeziile de soiul acesta,Din poeziile de soiul acesta, s’a 
aranjat colecțiunea de poezii Kokin- 
vakasu, la anul 905, de cătră poetul 
nobil Kurajuci. în veacurile urmă
toare s’au mai editat cam încă 20 de 
astfel de coleețiuni, dintre cari cea mai 
Dlăcută a rămas colecțiunea lui J a k a> 
mochi.

Niciodată însă poezia iaponeză nu 
ar fi putut să atingă nivoul ei de azi, 
de nu erau preoții buddhiști, cari, ca 
tot-atâția cultivători și prieteni muzelor, 
nu i-ar fi deschis claustrele lor cu chilii

Drama a rămas încătușată însă de 
frarmele clasicismului, pe când romanul 
ș; epos-ul s’au eliberat de sub acestea, 
ctercând a se apropia de viața reală.

Cel mai însemnat roman este
Viața prințului Tongi» în 12

Romuri, ear cel mai renumit romancier 
a rămas pănă azi K y o k u t ei-B a k n i 
(v. XVIII pănă la începutul v. XIX). 
"Poezia lirică încă este cultivată, în 
măsură proportionată cu celelalte ra
muri de literatură. Cel mai de frunte 
reprezentant a lirismului este Matsuo- 
B a s h 6 i.

Cu revoluțiunea din 1868, șî în li
teratură își face intrarea spiritul mo
dern. O spuză de scriitori se avântă la 
renume în epoca această de renaștere 
națională, parte creând opuri originale, 
parte traducând productele de valoare 
ale Apusului luminat.

Dintre scriitorii moderni primul loc 
îl ocupă Fukuvara, cu cartea sa 
«Seyo-Jijo» (Raport despre Apus), 
apoi Nakamura care traduce operele 
lui S mi lies și Mill. Rând pe rând 
urmează apoi Kant, Herbert Spen
cer, ale căror vederi filozofice devin 
atât de populare, încât amenință pe 
cele ale lui M e n c i u și C o n f u c i u.
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Criza este iarăși staționară. Absol- 
varea așteptată a cabinetului Tisza 
încă n’a urmat. Nici nu se știe încă 
cine va luă locul acestui cabinet. 
Combinația Fejervâry s’a redus la 
nimic. Și caracteristic este, că nu nu
mai interesul publicului mare, ci șî in
teresul parlamentarienilor față de șan
sele deslegării crizei este în decreș- 
tere continuă. Se vede, că toți se 
satură de atâtea crize provocate în 
mod artificial.

Congregația
de primăvară.

„Alegerea44 de notar la Bozovici.
Comitetul permanent face propu

nerea, ca apelația dată contra ale
gerei» de notar comunal la Bo
zovici să se respingă și «alegerea» 
să fie confirmată.

Domnii Dr. Cornel Jure a și Dr. 
Stefan Petroviciu insistă să se ce
tească apelația, care conține motive 
extrem de sdrobitoare contra «alege- 
rei».

Se citește apelația *).
Dr. Ștefan Petroviciu: On. congrega

ție! Din parte-mi propun nimicirea 
alegerei. Am auzit motivele din apela- 
ție. Eu nu vreau să mă extind asupra 
tuturora, ci expunând lucrul așa cum 
s’a întâmplat, am să insist numai asu
pra a două motive.

Iată ce s’a întâmplat. S’a excris 
concurs pentru ocuparea postului de 
notar. Au recurs mai mulți inși, între 
aceștia și doi notari, cari au posturi 
bune și despre cari toți cei interesați, 
în prima linie dl protopretore Vilhelm 
Mac assy, știau că nu reflectează la 
postul notarial din Bozovici. Repre
zentanții comunali s’au adresat cătră 
dl protopretore rugându-1 să candideze 
pe toți recurenții, ce dl protopretore 
le-a șl promis. Ce s’a întâmplat însă 
când a ajuns treaba la alegere? Dl 
protopretore n’a candidat pe toți re
curenții, precum promisese, ci nu
mai trei, și anume pe unul, despre 
care alegătorii știau, că vrea să fie 
ales și că dl protopretore vrea să-l 
aleagă, apoi pe cei doi notari cu po
sturi bune, cari recurseseră numai 
pentru ochii lumei. Văzând ale
gătorii, că dl protopretore vrea să le 
zădărnicească dreptul de alegere, s’au 
pus și — ca să zădărnicească apu
căturile abuzive ale dlui protopretore, 
—- au început să voteze pentru unul 
dintre cei doi notari, cari recurseseră

*) Cazul este comunicat cetitorilor acestui 
ziar. Red. «Drapelul».

Beletristica modernă se începe cu 
traducerea novelelor străine. Una după 
alta apar traducerile: «Ernest Maltra- 
ves» a lui Lytton, apoi «Cei 3 mușche
tari» de A. Dumas, apoi: Cervantes, 
Ridder, Haggard, Jules Verne. Sub 
influința scrierilor ca : Robinzon, Tele- 
mach etc. se naște curentul realistic 
în literatura iaponeză. Cu curentul 
nou se ivește șî principalul lui estetician, 
în persoana lui Shosetsu Shinzui, 
care în opul seu «Spiritul poeziei» 
urgentează abandonarea tradițiunilor 
scholasticismului. Lupta aceasta este 
continuată de revista critică Vasedu- 
B u n g a k u, în care conducătorul și 
primul reprezentant al naturalismului 
literar, Tsuboutsi, la anul 1887 pu
blică primul roman în această direc
țiune Shosai-Katagi (Tipuri de 
studenți).

în strictul înțeles al cuvântului 
Iaponia varsă scriitorii sei productivi 
și de o fecunditate de admirat.

Jamade Takaton, Ozaki To- 
kutaro, Koda Naryuki, sunt pen
tru laponi ceeace pentru noi Românii 
sunt Eminescu, Coșbuc și Iosif.

Afară de aceasta literatura mai 
cuprinde o mulțime de scrieri enciclo
pedice, geografice, topografice și din 
domeniul istoriei naturale. Nu mai 
puțin bogată e șî literatura religioasă, 
referitoare la sintoism și buddhism. 

numai pentru ochii lumei. Respectivul 
notar văzându-se expus primejdiei 
d’a fi ales, — în contra voinței dlui 
protopretore și în contra voinței sale,
— a repășit, ca apucăturile abuzive 
ale dlui protopretore să nu poată fi 
din partea alegătorilor zădărnicite.

Văzând alegătorii această nouă 
apucătură a dlui protopretore, — ca să 
i-o zădărnicească, — s’au apucat și au 
început să voteze pentru al doilea no
tar, care recursese și fusese candidat 
numai pentru ochii lumei, dar în de
cursul votării li-s’a comunicat, că șî 
acesta a repășit. Atunci alegătorii, ca 
să se poată folosî de dreptul de a 
alege, au cerut cu insistență, ca dl 
protopretore să candideze în locul ce
lor 2 repășiți pe a Iți 2 recurenți, ca 
să poată alege, cum au dreptul le
gal, dintre cel puțin 3 recurenți, dar 
dl protopretore nu le-a împlinit cere
rea, ci, — deși substitutu-i legal, 
pretorele eră prezent, — concrezând 
cu conducerea mai departe a actului 
de alegere o persoană privată, s’a în
depărtat. Rezultatul a fost, că condu
cătorul actului electoral, pare-mi-se un 
apotecar, a proclamat de ales pe . . . 
nealesul.

Așa stând lucrul, actul numit ca 
în batjocură «alegere» trebue nimicit, — 
abstrăgând dela celelalte motive, — în- 
tâiu din motivul, că dl protopretore a 
zădărnicit dreptul cardinal al alegă
torilor : dreptul electoral; al doilea din 
motivul, că actul electoral, act de 
drept public, l-a condus șî enunțarea 
rezultatului, — iarăși un act de drept 
public, — a făcut-o o persoană privată, 
pe care dl protopretore n’a înzestrat-o, 
pentrucă nici n’a putut s’o înzestreze, 
cu dreptul seu, fiind drepturile pu
blice netransmisibile. Cer deci ca 
alegerea să se nimicească chiar șl nu
mai din aceste motive.

Dr. C. Jurca sprijinește cu argu
mente clare și puternice propunerea 
membrului Dr. St. Petroviciu.

Vice-comitele C. Fialka apără legali
tatea actului de alegere susținând, că 
protopretorele are drept discretional 
să candideze pe cine vrea și să nu 
candideze pe cine nu vrea.

Dr. St. Petroviciu: On. Congregație! 
Despre natura și rațiunea dreptului 
de candidare am avut neplăcerea să 
vorbesc de repețite-ori. Am susținut 
și susțin șî azi, că dreptul de candi
dare al protopretorilor nu este un 
drept discrețional al lor, — precum sunt 
bunăoară drepturile private, — ci este 
un drept public acordat lor prin lege, 
ca să se folosească de el în interesul 
public, din ce rezultă că n’au dreptul 
să abuzeze de el în interes parti
cular, ci au șî datorința să se folo
sească de el în interesul public, iar 
interesul public nu poate reclamă, 
ca protopretorii să zădărnicească 
dreptul cardinal al alegătorilor: 
dreptul electoral. Nici nu sunt în 
Ungaria drepturi publice discrețio- 
nale. Nici chiar judecătoriile ordinare, 
cari sunt — conform legei — de sine 
stătătoare și, în ce privește judecata 
lor, independente, n’au drepturi discre- 
ționale, pentrucă șî judecătorul ordinar,
— dacă se dovedește că-i ignorant sau 
părtinitor, — are să răspundă forului seu 
disciplinar.

Astfel șî protopretorii, — dacă se do
vedește, că nu se folosesc de dreptul 
de candidare în interesul public, ci 
abuzează de el în interes particular, — 
au să fie trași la răspundere discipli
nară. Ba merg chiar mai departe și 
zic, că nu numai protopretorii, cari 
comit acest abuz, trebue trași la răs
pundere disciplinară, ci toți acei notari, 
cari,— r«curând numai pentru ochii lumei, — dau 
mână de ajutor protopretorilor, ca aceștia să 
poată zădărnici dreptul alegătorilor de-a-și alege 
pe notarul, pe care au dreptul legal să și-l aleagă 
și pe care ei îl plătesc.

Dl comite suprem, prin întrebarea 
adresată d-lui Dr. C. Jurca, că nu 
cumva d-sa este autorul apelației, pare 
a ne bănuî, că vorbim din interes 
particular.

Față de eventuala bănuială declar, 
că nici nu suntem autorii apelației, 
nici n’avem angajament să vorbim în 
contra alegerei și că am combate abu
zul comis chiar șî în cazul, dacă cei 
mai de aproape interesați, apelanții, 
s’ar fi înțeles cu d-voastră șî în pri

vința acestui abuz al d-lui Macassy și 
și-ar fi exprimat dorința să nu com
batem actul alegerei. Noi nu vorbim 
din interese particulare, ci fără consi
derare la eventuala transacțiune făcută 
între dl protopretore și între cei mai de 
aproape interesați, numai și numai 
din interesul general al corectității le
gale, în conștiința datorinței, ce o 
avem.

Dl A. Issekutz. protonotarul comita- 
tens, se încearcă a dovedî, că protopre
torele n’a comis ilegalitate prin aceea, 
că a concrezut cu conducerea actului 
de alegere o persoană privată.

Dl Arpad Sulyok. protofiscalul comi- 
tatens, îndemnat de dl Dr. C. Jurca 
să’și spună părerea, dovedește — cu 
legea în mână și cu argumente logice — 
că cele expuse de dl Dr. St. Petroviciu 
sunt corecte atât în ceea-ce privește 
natura și rațiunea dreptului de candi
dare, cât șî în ceeace privește ilegalitatea 
comisă prin instituirea în presidiu a 
unei persoane private,— deci sprijinește 
propunerea, ca alegerea să se nimicească.

Vice-comitele C. Fialka recunoaște în 
sfârșit, că dl Dr. Stefan Petroviciu — 
în teorie — are pe deplin drept, dar 
zice, că în praxă stă lucrul altfel. în 
cazul concret protopretorele n’a candi
dat pe 2 inși, și anume, — precum i-a 
relaționat dl protopretore, — pe unul 
pentrucă s’ar fi dovedit de oficiant slab, 
ear pe celalalt din cauza, că șeful ac
tual al acestuia ar fi relaționat dlui 
protopretore, că abiâ-i de vre-o 2 luni 
în praxă, prin urmare nu’și poate dă 
părere despre dânsul*).

Congregația — respingând apelația
— a întărit alegerea.

Alegerea de primar la Jidovin.
Se prezintă apelația dată contra 

alegerei de primar din Jidovin, conform 
căreia dl protopretore ar fi promis unei 
deputațiuni de alegători, că va candidă 
șî pe acela, pe care îl cer ei, dar nu 
l-a candidat, ci a candidat 3 persoane, 
și anume: pe fostul primar, pe care l-a 
dorit protopretorele, pe unul, pe care 
nime, nici chiar dl protopretore nu l-a 
dorit, și pe unul, care n’a voit el să 
fie candidat.

Dl Dr. C. Jurca propune ca alegerea 
să se nimicească.

Dr. St. Petroviciu: Este curios, ba 
chiar supărăcios, că iarăși avem de a 
face cu un caz, unde alt protopretore 
și-a bătut joc de dreptul alegătordor 
de a-și alege primar pe acela, în care 
șî ei au încredere. Eu am impresia, de 
care nu mă pot scăpă, anume impresia, 
că domnii protopretori rezonează așă: 
legea n’a acordat alegătorilor drep
tul electoral decât ca să aibă dnii 
protopretori de ce-și bate joc.

Susținând punctu’mi de vedere de 
drept expus în afacerea alegerei de 
notar din Bozovici, propun ca această 
cauză să se cerceteze și dacă cele cu
prinse în apelație se constată de ade
vărate, alegerea să se nimicească.

Congregația — respingând șl această 
apelație — a întărit alegerea.

Se prezintă apelația îndată în con
tra alegerei de primar din Bodofalva, 
care — mutatis mutandis — s’a făcut 
ca șî cea din Jidovin.

Preotul reformat local Szollosy 
propune nimicirea alegerei, congregația 
însă — respingând această propunere
— a întărit șî această alegere.

*) Noi credem dlui vice-comite, dar nu-i 
credem dlui protopretore, pentrucă atestatele 
acestui recurent, cari fuseseră aduse la recur- 
su-i și pe cari ulterior le-am văzut, cuprind 
tocmai contrariul eclatant dela aceea, ce a 
relaționat dl protopretore dlui vice-comite.

Dieta din Budapesta.
Luni s’a luat la desbatere propu

nerea lui Kossuth despre creearea 
tarifului vamal autonom maghiar. Pri
mul orator a fost însuși Kossuth, care 
reclamă teritoriul vamal independent, 
dar separațiunea economică nu trebue 
introdusă momentan ci cu precauți- 
u n e, pentru a nu trece țeara prin 
sguduiri prea mari.

Al doilea orator a fost contele 
Alex. Kârolyi, conducătorul agrari
lor maghiari.

A vorbit apoi dep. Paul Lăzâr, 
care a adus în legătură independența 
economică cu independența politică, 
zicând că statul maghiar trebue să se 
nizuească la independență în toate 
privințele și deci independența econo
mică e prima etapă pentru a ajunge 
la independența politică.

Deputatul Iuliu Markos încă se 
alătură la propunerea lui Kossuth, ca 
șî antevorbitorii sei. Min. Hieronymi 
vorbește însă contra propunerei.

în ședința de Marți au vorbit de
putății Rubinek, Coloman Szabd 
și Hugo La eh ne în favorul propu
nerei lui Kossuth. Laehne a arătat cu 
date statistice, că cu un milion și ju
mătate coroane au mers dela noi în 
Austria pentru articoli de industrie și 
comerciu mai mult decât ce am primit 
noi din Austria pentru productele noa
stre agrare. Pe baza acestor date re
clamă introducerea teritoriului vamal 
independent.

Institutul Otetelesanu.
(Condițiunile de primire)

Cu începerea viitorului an școlar 
1905 -1906 se vor primî șease-spre-zece 
eleve în Institutul de fete dela Măgu
rele fondat de loan Oteteleșanu și în
ființat de Academia Română, sub înaltul 
patronagiu al Maj. Sale Regelui, cărora 
li-se vor da, conform dispozițiunii testa
mentare a răposatului fundator, o cre
ștere casnică și instrucțiunea cuvenită 
unei «bune mame de familie, fără 
pre ten ți uni sau lux».

Cursul va fi de cinci ani de studiu 
și unul de practică. în acest timp ele
vele vor avea toată întreținerea în In
stitut și nu vor putea părăsi școala în 
tot intervalul de șease ani, afară de 
cazuri de forță majoră.

Sunt admise în Institut copile năs
cute din părinți români săraci, pe de
plin sănătoase, cari pană la 5 Au
gust 1905 au împlinit 12, dar încă nu 
14 ani, au pregătirea ce se dă în școa- 
lele primare din România și au obținut 
la terminarea cursului primar cel puțin 
media 7. Candidatele cu clase secundare 
au să prezinte certificatele de clase se
cundare, având media cel puțin 6.

Nu se admit dispenze de 
nici un fel.

Două surori sau două vere primare 
nu pot fi admise în Institut.

Părinții elevelor ce vor fi primite 
în Institut nu pot să’și ia fiicele de 
sfintele sărbători ori pe timpul vacan
țelor în familie, și direcțiunea își con
servă dreptul de a le da ori nu voie 
elevelor să petreacă în familie de va
canțe.

Părinții aspirantelor ori reprezen
tanții legali ai acestora au să trimeată 
— pană la 5 August 1905 — cererile 
însoțite de act de naștere, act de 
vaccină, act de paupertate, în 
care se va arătă șî numărul copiilor, 
și atestat școlar despre terminarea cla
selor primare, ia A c a d e m i a Română 
(calea Victoriei Nr. 135), pentru Corni - 
s i u n e a F u n d a ț i u n i i O t e t. e 1 e - 
șa nu, care, examinând actele și luând 
informațiunile ce va crede de cuviință, 
va dispune ca concurentele, ce îndepli
nesc condițiunile mai sus precizate, să 
fie supuse la un examen de primire, 
prin care se va constată gradul de pre
gătire în ceea-ce privește cetirea și 
scrierea, analiza etimologică și cea sin
tactică, cele patru operațiuni, geografia 
și istoria țărilor române.

Concurentele, cari nu sunt din Ro
mânia, se admit fără examen de primire, 
în virtutea atestatelor obținute în școa- 
lele similare din patria lor, și au să 
trimită la Academia Română, totpănă 
la 5 August, cererile însoțite de actele 
enumerate mai sus precum șî de un 
atestat medical.

Rezultatele examenului se vor s i- 
pune dimpreună cn toate actele, prin- 
tr’un raport, Augustului Proteetor al 
Academiei Române, Majestății Sale Re
gelui, căruia îi aparține a decide in 
privința primirii.

Examenele se vor începe în localul 
Academiei la 7 Septembrie 1905, ora 8 
dimineața.

Cu începere de la 16 August pă-
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rinții pot ridică actele de naștere, de 
vaccină și de studii cu cari au înscris 
copilele.

Academia română, Nr. II. 8347. — 
București, 9 Maiu 1905.

Kăsboiul ruso-iaponez.
Nimicirea flotei rusești.

Se anunță în mod oficial: Flota 
lui Rosdestwenski este în cea mai 
mare parte nimicită. 18 vase de 
răsboiu m fost scufundate ori 
capturate. Două năi de transport și 
2 distrugătoare de torpile au fost scu
fundate.

Se svonește, că chiar șî naia ad- 
miralului s’a scufundat.

Se crede, că perderile Iaponezilor 
sunt: 1 crucișător și 10 torpiloare.

Perderile totale ale Rușilor.

Admiratul iaponez Togo anunță 
guvernului iaponez, că perderile Ruși
lor în lupta navală de Sâmbătă și 
Duminecă (27 și 28 Mai) în strâmtoa
rea Coreei sunt: 10 năi scufundate, 

năi capturate de Iaponezi. Din
tre vasele mari de răsboiu două 
au fost scufundate, două au 
ajuns în manile Iaponezilor.

Au fost scufundate: Vasele de 
răsboiu «Borodino» și -Impera- 
tor Alexandru III», crucișătoarele 
panțerate «Admirai Nachimow., «Dmi- 
tri-Donskoj» și «Wladimir Monomach», 
naia de țermuri «Admirai Usakow», 
crucișătoarele «Swjetlana' și «Semt- 
sug», și vasele de transport «Kamtsi- 
atka» și «Irtessin».

Au căzut în mânile Iaponezilor: 
Vasele de răsboiu «Orei» și «Nico
la e I», năile panțerate de țermuri 
«Admirai Senjavin» și «Generaladmi- 
ral Apraxin».

Admiratul Nebogatoiv a căzut 
în prinsoarea Iaponezilor, împreună 
cu 8000 oameni.

Perderile Rușilor, prețuite în bani, 
sunt de 250 milioane coroane.

Admirabil Togo anunță, că flota 
iaponeză a. rămas nevătămată.

Moartea lui Rosdestwenski.

Se anunță din Tokio în mod ofi
cial, că vasul de răsboiu «Knjaz 
S u w a r o w», pe care se afla coman
dantul flotei baltice Rosdestwenski, 
s’a scufandat și Rosdestwenski 
și-a aflat moartea în valurile 
mării.

Țarul.
Nimicirea flotei baltice a fost ex

trem de sguduitoare pentru Țar. Când 
a cetit telegrama îngrozitoare, Țarul 
a tremurat în tot corpul și a strigat de 
mai multe ori:

Acum totul e perdut
Țarul apoi s’a retras în odaia sa 

de lucru, unde a stat singur toată ziua ; 
numai medicului seu de casă, Hirsch, 
i-a permis să între în odaie. Țarevna 
înzadar și-a dat silința să liniștească 
pe Țarul. De 2 zile Țarul e bolnav, 
^re necontenit ferbințeli și zace în pat.Informatiuni.
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Balsam alinător pe ranele Românilor 
din Basarabia. Sfântul Sinod al bisericei 
rusești printr’un ucaz al seu a dat con
cesiune Românilor din Basarabia să’și 
tipărească toate cărțile bisericești 
în limba română, dar cu alfabet ci- 
rilic. Un bătrân român din Basarabia, 
salutând cu bucurie acest mic progres 
spre desrobirea Românilor basarabeni 
din jugul sclaviei, roagă pe filologii 
români, cari s’au ocupat cu filologia și 
fonetica ruso-română, să vină în ajutor 
Românilor din Basarabia pentru a 
puteâ tipări și edita cărțile bisericești 
î^tr’un alfabet cirilic cât mai simplu și 
într’o limbă românească cât mai corectă 
și mai clară.

t loan Jula, preot ort. rom. în Dalei, 
a reposat Vineri în 26 Mai n. 1905 în 
etate de 38 de ani. înmormântarea a 
avut loc Duminecă în 28 Mai n. Actul 
înmormântării l-a săvârșit Prea On. 

dn protopresbiter Andrei G h i d i u și 
On. d-ni preoți Elisei D r a g a 1 i n a 
din Borlova, Nicolae Co joc ar iu din 
Rueni, loan Jucos din Zervești, Mar
tin Vernichescu din Verciorova și 
Nichifor Lazar din Zlagna. Panegi
ricul a fost rostit în biserică de loan 
Jucos preot, la mormânt de Elisei 
Știopu înv. Var. Respunsurile le-au 
executat St. d-ni înv. G. Neamțu, S. 
Negrei, G. Radoi, Alex. Țigriș 
primar Iaz, clericii I. Turca n, M. 
S e r a c i n, G. B r i a și corul de băr
bați al reuniunei de cântări din 
Caransebeș. Vecinica lui pomenire.

Un participant
/ Dl Dr. George Anca, fost candidat de 
advocat în Oravița, a dat la 27 Mai n. 
cenzura de advocat Ia Târgu-Mureșului.

Dl loan V»șt>aar. originar din Beiuș, 
a fost promovat la gradul de doctor 
în științele de stat la universitatea din 
Cluj.

lubdesl <Reiaiaaei române de rauzică 
din Sibua*. «Reuniunea română de mu
zică din Sibiiu» continuă cu mult zel 
studiarea operetei române Moșul 
Ciocârlan* de Tudor cavaler de 
Flondor, pe care o va cântă de mai 
multe ori din incidentul festivităților 
sale iubilare. cari se încep în ziua 
înălțării Domnului a. c. Opereta pro
mite a oferi cele mai alese plăcem 
muzicale, mai ales că șî numai părți 
și coruri fragmentare te încântă prin 
frumseța compoziției lor și prin corec- 
titatea predării. Mai ales solourile 
Floricei, Ciobanului etc. cuprind 
vedite motive poporale române, cari 
pretutindenea farmecă publicul român. 
Splendoarea întregului se va mări 
prin frumseța costumelor naționale, în 
cari vor fi îmbrăca ți toți, peste 100 
persoane, și prin dansurile ce se vor 
reproduce pe scenă. în scopul rotun- 
zirii și ciselării definitive- a instrucți
unii de până acum va sosi în curând 
la Sibiiu autorul operetei dl Tudor 
cavaler de Flondor, care cu multă 
abnegație și afabilitate își ofere servi
ciile în scopul bunei reușite a unei 
producțiuni artistice românești. Ase
menea va veni dela Viena șî dl cav. 
de Pan ta zi, bun pricepător la aran
jarea întregului. D-Sa va juca rolul 
lui Moș Ciocârlan. Dorim reușită 
splendidă; iar publicul român îl în
demnăm a nu se lipsi de rarele plă
ceri artistice ale unei operete române 
originale.

400.000 coroane pentru un potir. în 
Londra s’a vândut deunăzi la licitație 
un potir minunat de cristal de munte, 
decorat cu aur. Potirul este o capd’o- 
peră italiană din secolul al XVI-lea și 
a fost cumpărat de miliardarul ame
rican Pierpont Morgan cu suma de 
400.000 coroane.

Ateneul român din T.-Severin a hotă- 
rît să facă Duminecă în 22 Mai v. (4 
Iunie n.) o excursiune pe Dunăre până 
ia Moldova veche (două ore mai sus 
de Drencova, în Bănat). în decursul 
excursiunei va avea loc între munți la 
Cazane Concert voca 1 și instru
mental dat de societatea corală 
«Doina» și de muzica regimentului 17 
de infanterie. Venitul acestei excur- 
siuni se va folosi spre cumpărarea de 
noui instrumente pentru fanfara li
ceului «Traian» din Turnu-Severin, 
deoarece cele actuale sunt complet de
teriorate. Nobila intenție, cu care se 
face această excursiune, merită tot spri
jinul românesc.

Dela cassa districtuală a morboșilor. 
Suntem rugați a publică următoarele: 
Dr. Iacob Klein își începe cu 1 Iunie 
a. c. concediul de 4 săptămâni și pe 
timpul acesta va fi substituit prin Dr. 
Ignatie Hiipsch.

Duelul și moartea lui Keglevich Alaltă- 
eri a fost secționat la clinica din Bu
dapesta cadavrul contelui Stefan Keg
levich, care a murit Luni în duelul ce 
l-a avut cu deputatul Hencz. Cu oca- 
ziunea secționării s’a constatat, că s a- 
bia lui Hencz a străbătut plu- 
mâna stângă și inima lui Keg
levich și a eșit prin spate. 
Astfel pe Keglevich l-a năpădit sângele 
și a murit momentan. După secționare, 
a avut loc ceremonia de înmormântare, 
apoi cadavrul a fost transportat la 
Răk6, unde a fost astrucat în cripta 
familiară.

Petrecerea de primăvară a tinerimei 
liceale. Sâmbătă în 3 Iunie st. n. va 
avea loc în localitățile și grădina ote
lului «Concordia» petrecerea de primă
vară a tinerimei dela liceul de stat din 
Lugoj. Prețul de intrare 1 cor. de per
soană, 3 cor. de familie. începutul la 
orele 5 d. m. Venitul curat precum șî 
eventualele suprasolviri se adaug la 
fondul de ajutorare al societății tine
rimei.

Cum își petrece timpul Șahul Persiei 
Șahul Persiei înainte de a plecă în 
Europa a dăruit fiecărui ambasador 
străin câte o păreche de ciorapi de 
mătasă galbină. Acest dar e interesant 
mai ales de aceea, pentrucă ciorapii 
dăruiți sunt împletiți chiar de mânile 
Șahului, care află în împletirea de cio
rapi cea mai plăcută distracție.

Procesul iredentiștilor dela Triest. în 
nrul 54 am anunțat sub titlul «Proces 
politic senzațional» pertractarea unui 
mare proces politic, intentat contra 4 
iredentiști’ italieni dela Triest, acuzați 

pentru tradare de patrie. Procesul 
s’a terminat alaltăeri la Viena în favo
rul acuzaților. Jurații au absolvat pe 
acuzați de sub crima trădării de patrie 
și i-au declarat vinovați numai pentru 
conturbarea ordine i, pentru 
agitație și pentru alte delicte mai 
mici. Pe baza verdictului tribunalul a 
pedepsit pe Suban la 6 luni temniță 
grea, pe Depaul la 9 luni temniță 
mai ușoară, pe Salateo la 100 cor. 
amendă. Pe Coz zi nu l-a putut pe
depsi, nefiind cetățean austriac.

Convenire socială în Sibiiu. «Reuniu
nea sodalilor români din Sibiiu» aran- 
gează Sâmbătă la 3 Iunie st. n. 1905 
convenire socială în «Unicum , împreu
nată cu cântări, declamațiuni, postă 
humoristică și joc. Corurile sunt diri- 
geate de dl Candid Popa, învățător 
ia școala de aplicație de pe lângă se- 
minariul «Andreian». O parte a even
tualului venit curat este destinată fon
dului pentru «Masa învățăceilor mese
riași români». Programul este: Motto: 
«Uniți în cuget și’n simțiri cântăm cân
tări de înfrățiri». 1. «Tu mândruță», 
cor mixt de I. Crișan. 2. «Visul», de 
L. Gozlan, solo, cântat de d-șoara Eu
genia Roman. 3. «Taci bărbate», cor 
mixt de I. Vidu, cu solo de sopran 
(d-șoara A. Ciontea) și tenor (dl I. 
Stanei u). 4. «La oglindă», poezie de 
G. Coșbuc, declamată de d-șoara Con
stanța Buzdughină. 5. «Cântec de 
primăvară», cor mixt de C. G. Po- 
rumbescu. 6. «Sboar’ al nopții negru 
flutur», de A. Bena, solo cântat de dl 
Ioan St anei u. 7. «Cucuie peană gal
bină», cor de bărbați pentru 3 voci, de 
T. Popovici. 8. «însurățilă», monolog 
de I. Vulcan, predat de dl Laurențiu 
Bol dor. 9. «Măi bădiță», cor mixt 
de I. Crișan. După concert urmează 
dans.

Grevă mare. La Budapesta s’au pus 
în grevă 30000 muncitori dela fabricele 
de fer și de alte metale. Muncitorii 
greviști au decis, că nu mai merg în 
fabrici, pănă nu li-se urcă plata.

Sabia maghiară de onoare pentru ma
reșalul iaponez Oyama. Am comunicat la 
timpul seu, că în Budapesta s’a for
mat un comitet, în frunte cu deputatul 
Carol Eotvos, care comitet are intenția 
să ducă mareșalului iaponez Oyama o 
sabie de onoare din partea Maghiarilor, 
în numele comitetului a mers la Viena 
Arpâd Kardhordo, ca să confereze 
cu ambasadorul iaponez Makino în 
privința acestei săbii. Sabia va purtă 
inscripția: «Eroului Oyama». Deputa- 
țiunea, care a luat asupra'și predarea 
săbiei, va pleca în 3 Iulie la Tokio.

Monument poetului german Lenau. La 
12 Iunie va aveă loc desvălirea so
lemnă a monumentului lui Nicolae 
Lenau, al marelui poet german, în 
locul lui natal C s a t â d (corn. Torontal). 
Discursul festiv în limba maghiară îl 
va rostî Francisc Herczeg, cunos
cutul scriitor maghiar și deputat, ear 
în limba germană Dr. Gustav Hein
rich, profesor la universitatea din 
Budapesta.

Biserică trăsnită. La poporul nostru 
există obiceiul rău că pe vreme de fur
tună se trag clopotele la biserică. Ce 
pericol poate aduce un astfel de obiceiu, 
ne spune faptul, că în comuna Nagy- 
fento din com. Sătmar fulgerul s’a des

cărcat în turnul bisericei, chiar pe când 
clopotarii Ioan D r a g o ș și Vasile M o - 
goșan trăgeau clopotele. Amândoi au 
fost uciși de fulger. Coperișul și turnul 
bisericei au ars. Dacă nu trăgeau clo
potele pe vremea furtunei, nu se pro
ducea în turn curentul de aer, care 
a atras fulgerul și — probabil — bise
rica n’ar fi fost trăsnită și cei 2 clopo
tari ar trăi șî astăzi.

Incendiu mare. în T6keterebes a bân
tuit alaltăeri incendiu cumplit. Au ars 
treizeci-și-cinci case. Circulația 
telegrafică s’a întrerupt. A ars — pro
babil — șî oficiul telegrafic.

Măcel înfricoșat în Rusia. La Nachi- 
tsewan (la granița Persiei) a avut loc 
la 25 Mai măcel înfricoșat între Ar
meni și Tătari. 22 Armeni și 2 Moha- 
medani au fost uciși. în întreg distric
tul au fost uciși peste 100 Armeni, între 
cari șî mai mulți preoți. Numărul răni- 
ților e enorm.________

BIBLIOGRAFIE.
Cine se interesează de răsboiul actual 

din Extremul-Orient și dorește să aibă o 
icoană fidelă despre poporul iaponez, să 
procure cartea acum apărută:

de Mihail Gașpar.
Prețul 1 coroană 50 bani.

Cuprinsul: Pozițiunea geografică, 
Clima, Istoria, Religiunea, Armata ia- 
poneză, Caracterul, Femeea și poziția ei 
socială, Băile și teatrul, Limbă și literatură, 
Jurnalistica, Starea culturală, Artele, Re
ferințe agronomice etc., Marina, Răs- 
boaele Iaponiei și Proverbe iaponeze.

Volum elegant, tipar fin!
Comandele se pot face la autor Mihail 

Gașpar diacon, Lugoj.
Portul postai îl plătește autorul.

Din public.
— Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta 
redacțiunea nu primește responzabilitatea. —

Mulțâmitâ.
în momentul, când din conside- 

rante față de sănătatea mea sdrunci- 
nată m’am văzut îndemnat a vinde 
cafeneaua Corso și mă despart de 
ea, mă simt îndatorat a exprimă cea 
mai călduroasă mulțămită, isvorîtă din 
intimă inimă, tuturor acelor onorați 
oaspeți și binevoitori, cari m’au dis
tins cu deosebita lor încredere și bu
năvoință, atât pe mine și familia mea, 
cât șî stabilimentul meu.

Totodată rog pe toți binevoitorii 
și prietinii să păstreze față de mine și 
familia mea șî pe viitor aceleași senti
mente de bunăvoință și prietinie și 
rog să iee la cunoștință, că am predat 
cafeneaua Corso dini Mihail Singer, 
onorând șî pe succesorul meu cu 
aceeași bunăvoință și prietinie. Dl 
Singer a luat asupra-și cafeneaua 
cu 1-ma Iunie.

Lugoj, 31 Mai st. n. 1905.
Cu distinsă stimă: 

Miksa Sugăr.

Anunț.
în legătură cu mulțămită de sus 

am onorul a aduce la cunoștința p. on. 
public, că cafeneaua Corso a trecut prin 
vânzare în proprietatea mea și am luat-o 
deja în primire cu ziua de azi.

Voiu căută să conduc acest stabili
ment bine apreciat în același spirit ca 
pănă acum, condus de principiile soli
dității și prevenirii față de dorințele 
on. public, și mă rog să devin părtaș 
de aceeași bunăvoință și încredere, ca 
șî antecesorul meu, promițând că voiu 
căută totdeauna să fiu la înălțimea 
acestei bunăvoințe.

Lugoj, 1 Iunie st. n. 1905.
Cu distinsă stimă
Mihail Singer 

proprietarul cafenelei Corso.

institutului reg. magh. meteorologic 
pentru 1 Iunie n. 1905.

Cald. Mai târziu Furtuni.
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cancelaria subscrisului se caută

patentata

Premiată în Arad

-î la 1890. î*

> - .... —*

Cărți si reviste
Intrate la redacția farului „Drapelul1'.

Am primit:

Vasile Cârlova (1809 -1831) studiu rjuiuj arhidiecezan din Blaj sau la

Premiată în Timișoara 

la 1891.CAROL TRAUNFELLNER
În Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului

primește spre efeptuire w '«A

tot felul de tipărituri
-------ou prețurile cele mai moderate, rrrrrrrrrrr
Comandele din afar’ se efeptuesc în timpul cel mai scurt.

Z//7 învețăce! român se primește imediat.

Nr. 57. - 1905.

Dreptul de alegător la alegerea de- 
putaților dietali, de Dr. Romul Boilă, 

’ candidat de advocat. Blaj 1905. Prețul 
i 50 bani + 10 bani porto postai. Se 
! poate comandă la tipografia semina- 
..... .  ..................... „... LI..., ...... Iu 

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

un candidatde advocat Mijloc excelent și sigur

institut de credit și economii
ca societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Expuneri spre frixctificare

----------------------  ±,500.000 Oor. —•------------------  
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până ia 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7 — 8°/0, primește 
depuuen spre fructificare fără anunț cu 4 °/0, cu anunț 5n/o •

Darea după interese o solvește însuși institutul. '"•^1

Nr. 8. x—27. Direcțiunea.

■l'.A.U'.J.1.1

cu praxă, care e în stare să-mi

conducă cancelaria, sau un j-o.cle

penzionat pe timp mai în

delungat.

Făgăraș, 28 Mai 1905.

Dr. Nicolae Șerban, 
advocat.

Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărî t să vindâ

0.”

pentru combaterea incendiilor

<p® probat și aprobat

de autoritățile publice

se poate căpătă sQ

în cantități mici și mari

y^xiton Habereiirn
Nr. 10 (x—411

=z= Lugojul-român zrzrrzz

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare și apel 
cătră ou. conducere a comitatului Caraș- 
Soverin, căt.ră magistratul orășenesc și cătrâ 

proprietarii d« realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conștiențios din nou amin e on. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înaintede a se întâmpla even-

i oferit cel mai favorabil, aprobat și eficam 
, mijloc contra incendiilor bântnitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
acest prav. Despre modul de folosire 

I dau bucuros deslușiri în localul de vâuzar- 
: amintit mai sus.

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor.

se adresă la cassarul Socie- t'U’de catastrofe Pravul acesta ofere și aA
tății MIHAIU ȘERBAN stud, fii. 
Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, II, I
10 A, trimițând de fiecare exemplar

1 cor. + 20 bani porto. 
Red. (x—30)

&

Sditiunile despărțământului £ugoj
a,l

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român

Victor
i.

Vlad Delamarina.
POESII.

Bănățenești. — întocmiri.
Adunate și arangeate de Dr. Valeriu 

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

ii
ii
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

n. 
Bănățeanul. 

DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

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

Branisce. 1 volum 8" cu 68 pag.
i.........- - Prețul 30 bani. ..... ...z.

III.

Dr. Athanasie Marienescu.

l

= DIALECTUL ROW BANATIÂN.
Studiu scris pe baza țipeziilor dialec
ticale ale lui Victor Vlad Delamarina.

1 broșură 8° cu 28 pag.
...... .... z Prețul 15 bani. -------------

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

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului „Drapelul'
Branisce.

sau direct la secretarial Desp. Lugoj: Dr. Valeriu
Prețul se poate trimite și în mărci poștale. sX. sX sX sX sX sx sx -x eM sm

y

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

+


