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Baronul Fejervâry, de prezent 
«per fas et nefas» ministru president 
al Ungariei, își face bagagiile. ca 
să plece ... la vilegiatură. Nu-i 
vorbă, baronul Fejervâry e om 
bătrân, am putea chiar zice: moș
neag, și căldurile verii sunt foarte 
mari, încât ar fi act necreștinesc 
dacă i-am denegâ bietului bătrân 
dreptul de a se reculege undeva la 
aer mai recoros și mai plin de ozo
nul dătător de viață, decât îi pot 
oferi diferitele birouri ministeriale 
ale diferitelor rezorturi ce deține.

Și nici nu-1 invidiăm pe obositul 
moșneag de reculegerea la care 
contează. Dacă totuși relevăm acum 
acest fapt o facem pentru-că ni-se 
pare că acest moment conține tot
odată și signatura situațiunei- 
Căci pregătirile de vilegiatură ale 
lui Fejârvâry, după-ce Maj. Sa 
Monarhul petrece deja la Ischl, nu 
înseamnă altceva, decât că deo
camdată n’are să se mai întreprin
dă nimic pentiu descurcarea situa
țiunei. Deocamdată remâne totul 
așă cum este și apoi la toamnă 
se vor începe de nou tratativele.

La toamnă! Ce vorbă sugestivă! 
La toamnă când vor trece căldu
rile verii și căldurile ce au apucat 
pe măestrit înflăcărații noștri șo- 
viniști. Va să zică — la toamnă!

Prin vorba aceasta este pecet
luită și soartea mișcării artificiale 
ce se transpune de prezent în sinul 
vieții denaturate a autonomiilor 
municipale.

Șovinismul se așteptă că lozinca 
de a transpune lupta în municipii 
va scoate din sărite guvernul, care 
crezându-se scăpat de fatigiile lup
tei seci din parlament, se pome-

Petrea Străinul.
— Novelă —

De Mihail Sadoveanu.

în ceasurile de durere la gura 
sobei, Petrea Străinul se gândiâ șl la 
cele dintâiu clipe de libertate.

Porțile s’au deschis și i-au dat 
drumul în lumea care l-a pedepsit. A 
intrat tinăr și voinic; a eșit uscat și 
îmbătrânit, cu barba căruntă și săl
batecă. A eșit toamna, când cad frunze 
arămii în lunci. A prins a-și târî pi
cioarele în neștire prin colbul dru
mului. Nici o mișcare sufletească spre 

imină, spre viață. A eșit cu același 
suflet pustiit de vânturile desnădej- 
: . gol ca o peșteră neagră. își țâră 

picioarele atâta vreme prinse
- i:ușe. Șl acuma-i păreau strânse
- fier. și câteodată, se opriă, mirat 

r. a aude zgomotul lanțurilor.
P rpie s’au deschis, i-au dat dru- 

n _ * au închis în urma lui. A pornit, 

nește deodată în fața a aproape o 
sută de mici parlamente, mai gro
zave încă decât cel de pe malul 
stâng al Dunării!

Se svonise deja, că guvernul va 
luă măsuri aspre contra funcționa
rilor administrativi cari se opun 
guvernului, eră deja vorba că straj- 
nicul Fejervâry va suspendă pe toți 
cei-ce cutează a se trage în degete 
cu omnipotentul guveru și s a găsit 
deja un suprapatriot gata a solvi 
leafa unui solgăbirău suspendat din 
cauze patriotice și alt suprapatriot 
care a depus cu act notarial 10 
mii, zi zece mii de coroaue, pentru 
susținerea funcționarilor admini
strativi păgubiți de guvern din 
cauza atitudinei lor patriotice.

în fața acestor acte de «grozavă» 
măreție se așteptă ca Fejervâry 
să-și facă bagagiile pentru a părăsi 
pentru totdeauna fotoliul comod al 
ministrului president și când colo, 
nobilul baron face bagagiile ca să 
plece la . . vilegiatură.

Agitația artificială transpusă în 
comitate și orașe libere regești este 
deci agitație în sec, căci până 
la toamnă nime nu mai ia în 
seamă mișcările din țeară.

Fie însă în călindar cât de 
aproape toamna, în politică este 
pănă atunci foarte mult și o agi
tație în plin respir nu susține nici 
cel mai extravagant șovinism pănă 
atunci.

Și cabinetul F e j e r v â r y, ca 
iperșoviniștii să nu rămână în în
doială, a și lansat zilele trecute un 
comunicat, care deși cu caracter 
semioficios, pare de astădată a des- 
vâli curatul adevăr.

Comunicatul ne spune, că gu
vernului nici prin gând nu-i mișună 
a luă măsuri aspre contra fuucțio- 

a trecut pe străzi pline de lume ; pri
viri piezișe îl săgetau. S’a suit pe 
culme, s’a uitat fără de scârbă spre 
castelul în care zăceâ îngropată viața 
și tinereța lui; s’a întors, a pornit în- 
nainte prin colbul drumului, încovoiat, 
tot cu simțământul condamnatului. Ca
stelul a rămas zugrăvit în negru pe 
fondul de lumină al apusului; ei pășiă 
străin prin frunzele toamnei, mai amă- 
rît decât oricând.

A început cumplita rătăcire a pri
beagului. A dormit pe margini de drum, 
pe paturi de frunze, în lunci; noaptea, 
deasupra lui, în albastru, călătoriă ace
iași lună a tinereții, poleind cu argint 
frunzele bătute de bruma toamnei; și 
aceleași cântece de vânt treceau prin 
bolțile sărăcite de frunze... Dar el nici 
luna n’o vedeâ, n’auziă nici murmurele 
vântului. în sufletul lui gol nu mai pă
trundea nimic din natură și nimic din 
lume.

Purtă pe frunte pecetea infamiei 
par’că. Oamenii se feriau de el. La 
poarta satelor, cânii îllătrau; privirile 
păreau că-i zic: «Ce cauți aici, străi
nule?» — Nicăiri adăpost, nicăiri milă! 

începură lungile și mocnitele ”) 
ploi de toamnă. Zdrobit, ud pănă la 
oase, cătâ adăpostul cânilor, se băteă 
cu ei dela ciolanele7') aruncate în gunoi.

’’) mocnit — lin, încet.
’') ciolan ~ os, hodolan. 

narilor administrativi cari se pun 
în fruntea mișcării poreclite «re
zistență națiouală pentru salvarea 
constituțiunei».

Nu! Comunicatul ne spune aproape 
cu liniște filozofică, că legea cir
cumscrie foarte precis dreptu
rile și datori nțele comitatelor și 
că comitatele pot fi foarte lini
știte, căci nime n’are de gând să 
le știrbească sfera drepturilor și 
datori n țel or. Din contră dacă chiar 
vre-un comitat, sedus de emoțiuni 
patriotice, va «interpretă falz le
gea» și va aduce concluze «nele
gale», guvernul nu va luă măsuri 
aspre, ci va căuta numai să «eli- 
mineze» din concluze ceeace «con
trazice legii». Guvernul va evită 
deci totul ce pare apt a excită 
spiritele destul de agitate, de altă 
parte însă așteaptă, ca comita
tele să și «aprecieze» în plină mă
sură aceste «bune și pacinice» in- 
tențiuni ale guvernului.

De-a dragul să citești un ase
menea comunicat în zile atât de 
agitate ... la aparență. Și comuni
catul nici nu și-a greșit efectul. 
Evident, că agitația artificială a 
municipiilor se calmează.

Nimic mai caracteristic decât 
aceasta. Va să zică ajunge un co
municat semioficios pentru a cal
mă o mișcare, despre care s’a 
trâmbițat atâta în lume, încât ne
cunoscătorii de cauză își imaginau 
că parlamentul este numai «pupăză 
pe colac», precând adevăratele ba
stioane ale constituționalismului 
sunt municipiile!

Ajunge!
Dar Fejervâry a mai dat pe 

deasupra un apel cătră muni
cipii cu datul de 12 1. c-, în care 
declară de o «absurditate mo- 

Pășiă încovăiat, plin de tină, prin apă 
și prin ploae; zdrențele se târau după 
el, oamenii îl ocoliau ca pe un animal 
murdar. Noaptea, rătăciâ pe căi pustii; 
adormiâ lângă ziduri, răzimându-și 
barba în ciomag. Și împrejurul lui, 
vânturile toamnei se jeluiau prin în- 
tunerec, ploaia țârâiâ; el tremură, se 
strângea în zdrențe, apăsat de dureri 
sfâșietoare.

Și, deodată, se trezi la altă viață, 
la alte chinuri. Vijelia care i-a mânat 
spre necunoscut viața, care l-a frămân
tat, l-a zdrobit, l-a târît în nenorociri 
și în desnădejde, — l-a zvârlit pentru 
cea din urmă oară pe țărmurile tine
reții ; — ș’acum vijelia a stat; mintea 
lui e plină de spaima vânturilor; su
fletul geme și nu înțelege această din 
urmă pedeapsă.

El, niciodată, în pribegia lui, nu 
s’a gândit să se întoarcă în locurile 
luminate de soarele copilăriei. Nu s’a 
mai gândit niciodată la părinții lui, la 
Irina lui, la atâtea ceasuri dulci pră
pădite în noianul trecutului. Sufletul 
lui eră gol de toate, nu cerea decât 
pace, nu cerea decât să fie piatră, să 
nu mai sufere!

Și acum, iată-1, deodată, în fața 
Irinei lui! Aceiași față blajină,72) ace
iași ochi umbriți de lungile gene ca
stanii... Se uită multă vreme la dânsa, ’’) buimac ~ năuc, zăpăcit, amețit, tulburat.

74) șuet: sgomotul nedecis al apei.”) blajin ~ blând și binevoitor. 

rală» refuzarea dării plătite de 
bună voie, precum și refuzarea de 
a înrola la armată pe cei-ce se 
anunță de bună voie. Ear la sfâr
șitul apelului spune Fejârvâry fără 
încungiur, că va nimici imediat 
toate deciziunile municipale cari 
vatămă legile.

Se vede că Fejervâry a lansat 
comunicatul anume ca să-i pre
gătească terenul pentru acest apel. 
Și nu încape îndoială că apelul lui 
Fejervâry va prinde.

Cauza este simplă de tot !
Municipiile de astăzi sunt nu

mai niște simulacre! Stăpâni ai 
municipiilor sunt — cu puține ex
cepții — funcționarii. Atâta s’a 
îndreptat «din considerante patrio
tice» la viața municipală, pănă ce 
aceste au încetat de mult să mai 
fie o oglindă a voinței «publicului» 
de pe teritoriul lor.

Nu numai instituțiunea virilis- 
mului a denaturat caracterul origi
nal al vieții municipale, ci — mai 
ales în timpul ultim — prepo- 
tența birocratică, care pentru 
a controlă gestiunea funcționarilor 
«autonomi» a ales de membri con- 
gregaționali tot pe acești funcțio
nari !

Astăzi țin hangul în muni
cipii funcționarii, față de cari 
cetățenii independenți sunt o mino
ritate disparentă!

Și dela acești funcționari se 
așteaptă o rezistență serioasă față 
de guvernul, care le asemnează lor 
plățile?!

Departe este de noi gândul a 
trage la îndoială sentimentele și 
con vieți ile politice ale funcționarilor. 
Aceste aparțin altui capitol, asupra 
căruia nu insistăm acurp, deși multe 
ar fi de zis și în privința aceasta! 

lung-lung, buimac,”) prostit. Încet-încet, 
în sufletul, în mintea Iui, prind să clo
cotească amintirile; ceasuri întregi se 
uită la dânsa, o străpunge cu privirile 
lui dureroase.

Și iată că ea singură a vorbit:
«Toată lumea l-a uitat; numai eu 

îmi mai aduc aminte de el!...»
După oftările sfâșietoare, Petrea 

stă și se gândește. O lumină arză
toare îi năvălește în suflet și în minte.

Părinții i-au murit; casa bătrână 
s’a dărâmat; din tot trecutul, n’a ră
mas decât Irina, și Irina e a altuia! 
L-a așteptat, l-a așteptat; după aceea, 
plină încă de durerea ticăloșiei lui, a 
cercat să uite; s’a măritat apoi cu un 
preot cinstit. A trăit viață multă în 
pace. Deodată răsare ca o nălucă el, 
nenorocitul, ocnașul, mortul! Ea nu 
bănuește nimic; nu-și închipue că feri
cirea ei stă aproape de prăpastia su
fletului lui!

Ce-i de făcut? Afară, vânturile 
primăverii sunau în livezi înflorite, ca 
șuete* 74) de ape. Petrea sta prăpădit în 
locul lui, la gura sobei, cu mânile în 
păr, cu coatele pe genunchi; în ochii 
lui, toată desnădejdea sufletului; pe 
față, durerea anilor de întunerec. Vân-



Ar fi însă o naivitate a presu
pune că funcționarii, cari pănă acum 
au salutat unisono cu frenezie toate 
guvernele ce s’au perondat la pu
tere, vor cuteză deodată în mod 
serios să se opună unui guvern, 
care — punându-se pe punctul de 
vedere al opoziției — le poate de- 
trage în fie-care ceas lefurile!

Ar fi prea ridicol a presupune 
așa ceva!

De aceea nici n’are să se aleagă 
nimic din toată eșofarea municipală. 
Baronul Fejărvâry poate petrece 
liniștit la... vilegiatură!

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

Admoniția guvernului la adresa co
mitatelor Ministrul president Fejer- 
vâry a trimis tuturor municipiilor un 
rescript, prin care declară, că nu sufere 
dispozițiunile comitatelor, prin cari si
stează încassarea dărilor și asentarea 
recruților ce se prezintă de bună voie 
etc., cari dispozițiuni provoacă des
compunerea generală, amână și 
turbură împlinirea datorințelor față de 
patrie și promovează mizeria poporului. 
Declară că guvernul va nimici ori 
ce hotărîre sau dispoziție mu
nicipală, care — isvorind chiar din 
intenție curată — vatămă legile 
existente și conduce neîncunjurabil 
la descompunerea ordinei publice.

„Banatul'*.
Primul număr al foii noastre pen

tru popor a apărut și cetitorii noștri 
îl primesc ca suplement la acest număr.

E numărul prim și ca atare își 
are scăderile sale, căci tot începutul 
este greu. Sperăm însă că în curând 
se va putea afirma noua noastră foaie 
pe deplin în direcția ce i-am croit.

Dar șl din acest număr, pe care-1 
trimitem ca număr de probă, se 
pot convinge toți cei interesați de lec
tura poporului despre intențiunile în
temeietorilor acestui ziar pentru popor.

Nu voim să aducem din partea 
noastră laude nou întemeiatei foi, lă
săm ca fiecare cetitor să-și formeze ju
decata nepreocupat. Vorba veche, că 
la pomul prea lăudat nu este bine să 
mergi cu sacul cel mare.

La caz că judecata on. noștri ce
titori este, că noua noastră foaie ofere 
lectură sănătoasă și bună poporului, 
credem că ar fi bine — tocmai în in
teresul poporului — să ne stee întru 
ajutor ca foaia să se respândească în 
cercuri cât se poate de largi și să fie 
cetită cât de mult de popor.

cu o limpeziciune grozavă. Păru că sel

Nu-i vorbă de câștig material pen
tru noi, căci prețul l-am stabilit așă 
de redus, încât de vre-un câștig ma
terial nu poate fi vorba.

Scopul ce-1 urmărim este de a da 
o lectură bună și folositoare în mâna 
poporului doritor a ceti gazete. Dar 
acest scop îl putem atinge numai în 
cazul dacă foaia se șî respândește în 
popor.

Rugăm deci pe toți cei-ce aprobă 
întemeiarea acestei foi și sunt de 
acord cu direcția ce o urmăm să bine- 
voiască a ne da mână de ajutor întru 
respândirea foii în popor.

Eventualele îmbunătățiri la foaie 
depind în mare parte dela sprijinul 
ce-1 vom găsi în marele public. Noi 
din parte-ne vom căută să facem totul 
ce ne stă în puteri.

Câteva cuvinte despre alcohol.
(Articol din « Mentok Lapja >, scris din 
incidentul, că în Septembrie se va ținea 
la Budapesta congresul pentru combaterea 

alcoholismului).

Examinând conspectele reuniunilor 
de salvare se probează strălucit, că 
percentul uriaș al accidentelor îl dau 
astfel de indivizi, cari consumă mult 
alcohol: vin, bere și rachiu, adecă be
țivii.

Ce e beția ? Beția nu-i altceva de
cât înveninare cu alcohol.

Respirația omului beat miroasă a 
spirt ; fața-i e roșie, baterea inimei re
pede, umbletul clătinător

Bolnavul vomează. în cazuri gra
ve apare agitație nebună, altă dată 
nesimțire și perderea conștienței și 
căldura corpului încă scade, ba șî 
respirarea poate deveni superficială, 
ochii turburi și nesimțitori la atingere. 
(Nu odată s’a întâmplat, că un bol
nav, lăsat de capul seu în astfel de 
stare, a murit, sau s’a înnecat în vo- 
mațiunile sale proprii. Ca să prevenim 
aceste, trebue să aplicăm încălziri și 
dacă bolnavul nu respiră, trebue să-i 
producem respirație artificială, ca bol
navul să-și vină în ori. în cazuri mai 
ușoare, e destul dacă facem pe bolna
vul să vomeze și vărsăm pe el apă 
rece).

Iată starea patologică a învenină- 
rei cu alcohol!

Dacă mai luăm în considerare ce 
influință are omul beat asupra celor 
din jurul seu, nu putem tăgădui, că 
în fiecare există conștiența că în con
tra abuzurilor de alcohol trebue să ne 
apărăm în cerc extins, pentrucă alco- 
holul apare nu ca dușman, ci ca bun 
prietin, se lingușește cu grațiile sale 
și nici nu observăm, când gustarea 
devine obiceiu, obiceiul patimă și cum 
această patimă târește nefericita sa 
liniștește, ca după o hotărîre mare, și 
privi afară pe fereastră. Austrul,5) se 
zbuciumă în livezi, ca pe o mare în- 
tărîtată de întunerec, și’n zbuciumul 
mării aceștia, pe ici, pe colo, copacii 
înfloriți păreau grămezi mari de spumă.

în căsuța din ogradă se zăriâ lu
mină. Acolo e Irina lui. Chipul ei îi 
răsări în minte luminos ca altădată.

Și nopțile cu porniri vijelioase de 
acum douăzeci de ani, după ce văzuse 
o femee în pulberea de lumină, —- se 
întoarseră toate, într’o cumplită zgu
duire.

Zbucium amar porni în odaia tă
cută, în vuetul de valuri al austrului. 
Omul nenorocit gemea înnăbușit, din 
adâncul ființei lui, și-și mușcă pănă la 
sânge buzele. Amare ceasuri, în cari, 
ca vânturi de groază, trecură dorinți 
de moarte și de omor, odată cu frea
măte calde, cu doruri de viață, cu la
crimi arzătoare!

Austrul gemea în livezi, veniâ la 
ferestre și le zguduia, par’că voia să 
între înlăuntru. La răsărit, pe părete, 
luciau icoanele argintii într’o rume- 
neală dulce, ca într’o taină de zori.

Târziu, târziu se liniști vântul. 
După această ultimă isbucnire, se li
niști șl vulcanul sufletesc, — pentru 
totdeauna! Sufletul trudit începu să 
se cufunde adânc, tot mai adânc, în 
noaptea, de unde isbucnise la lumină

,5) austru = vânt aspru. 

victimă în boală, mizerie, crimă, 
moarte.

Beuturile spirtuoase atacă cele mai 
însemnate părți ale organismului, prin 
ce activitatea organelor scade și se 
produc cele mai felurite morburi grave. 
Catarul stabil al căilor de respirație și 
al canalului de alimentație, aprinderea 
fatală cronică a ficatului și rărunchilor, 
încordarea peste măsură și degenera
rea musculaturei inimei, învârtoșarea 
arterelor și simptoamele, cari însoțesc 
așa de des aceste boale, ca boala de 
apă, apoplexia, podagra etc.: toate sunt 
desele urmări ale înveninărei stabile de 
alcohol.

Dar șî mai îngrozitoare e pustiirea 
ce o provoacă alcoholul în sistemul 
nervos. Chiar șî în cantitate mai mică 
capacitatea de activitate mai fină a 
creerilor, ear în cantitate mai mare 
influință veninoasă a alcoholului e si
gură. Deja șl înveninarea de o singură 
dată cu alcohol, îmbătarea, despoaie 
pe individ pe timp mai lung sau mai 
scurt de conștiența lui, de capacitatea 
lui de judecată și orientare, de mintea 
lui! Ear abuzul stabil de beuturi spir
tuoase tâmpește, distruge celulele ner
voase, pe omul înțelept îl face prost, 
pe cel onorabil îl face necinstit, pro
voacă boalele grave, în cea mai mare 
parte incurabile, ale nervilor, creerului, 
sufletului și spiritului.

Dar nici aceasta n’a pus vârf se
riei îngrozitoare a devastațiunilor lui: 
atacă celulele cele mai importante ale 
organismului, celulele germinale și în
treaga mulțime a urmașilor aici își află 
isvorul suferințelor. Și chiar această 
influință degenerătoare asupra urmași
lor face din alcohol cel mai îngrozitor 
dușman al omenimei, pentrucă aici nu 
mai e vorba de individ, ci de ruinarea 
și degenerarea sigură, stabilă, a între- 
gei vițe.

Dar hai să vorbească datele, nu- 
merii. Mai mult decât a zecea parte a 
bărbaților în vârstă se prăpădește de 
boalele imediate provocate prin alco
hol. Aceasta o probează statisticele 
spitalelor și ale șalelor de secțiune, 
precum șî experiențele praxei medi
cale. în această privință se poate luă 
la întrecere cu alcoholismul numai o 
singură boală: tuberculoza. Și în ace
ste 2 plăgi ucigătoare de omenime s’a 
dovedit strânsă legătură, pentrucă or
ganismul înveninat cu alcohol cu mult 
mai mică rezistență e capabil a mani
festă față de germenii ofticei și ai altor 
boale molipsitoare.

Mai mult de 30% din oamenii ne
buni își află cauza boalei lor în înve
ninarea lor proprie sau a înaintașilor 
lor cu alcohol. Hăbăucii și neghiobii, 
epilepticii, cei cu cap de apă, piticii și 
slăbănogii se nasc în număr prepon
derant din părinți alcoholiști. Dar de
generarea urmașilor nu se manifestă 
și la viață. Trupul sfărâmat de durere 
adormî asudat, rece.

A doua zi, dimineața, când întră 
preoteasa Irina în odaia sbuciumului, 
Petrea eră galben ca un mort, prostit 
ca șî în noaptea de iarnă, când fusese 
adus de preot, pe moarte. Ochii lui 
fără lucire o întâmpinară sfâșietori, 
umpluți de o rugă, de o jale nespusă. 
Păreau ochii unui cal trudit care se 
prăbușește sub povară și bice.

Preoteasa se așeză sub icoane, tă
cută, cu mânile subpuse. într’un ră
stimp, întrebă:

«Ce ai dumneata, de ești așă de 
galben ? ești bolnav ?

— Nu !» răspunse cu durere stră
inul. Apoi deodată prin ochii lui trecu 
o lucire, buzele tremurară ca în apro
pierea lacrimilor și, cu o silință mare, 
gemu :

«Vorbeai eri de cel care a plecat 
în lume și pe care nu l-ai uitat.

— Da, zise preoteasa, liniștită; de 
dumneata n’am de ce mă teme; pari 
a fi om bun... Nimănui pănă acum 
n’am vorbit de Petrea». Buzele lui 
Petrea iar tremurară.

«Ce-ai zice, murmură el deodată, 
ca șî cum s’ar fi zvârlit într’o pră
pastie; dacă Petrea s’ar întoarce?».

Preoteasa tresări, apoi zise repede: 
«Nu, nu se mai întoarce, nu se 

poate să se mai întoarcă! Petrea a 
murit».

numai în aceste, ci mai ales în aceea, 
că organismul lor e slăbit și nu-s ca
pabili nici de rezistență corporală, nici 
de rezistență spirituală. Ba după cum 
s’a constatat în timpul mai recent, șî 
perderea capacității de lăptare a ma
melor provine — durere - în cea mai 
mare parte din înveninarea cu alcohol 
a părinților.

Justiția arată încă șl alt tablou 
îngrozitor al alcoholului. 42% a crime
lor sunt comise sub influință fatală a 
alcoholului, apoi viața familiară nefe
ricită, divorțurile, sinuciderile încă își 
au cauza lor în alcohol.

Iar statistica engleză și imericană 
a asigurărilor vieții probează lămurit 
și nerăsturnabil, că consumația ue al
cohol scurtează durata vieții.

Cât de îngrozitoare perspectivă a 
ticăloșiei prezente și viitoare, a nimi- 
cirei individului și societății, a dege- 
nerațiunei gradate de rassă — prezintă 
toate aceste!

Ce-avem deci să facem, ca să pu
nem capăt acestei stricăciuni?

înainte de toate trebue să lumi
năm poporul, ca să răsturnăm credința 
falsă răspândită, care atribue acestui 
venin ucigător de omenime cele mai 
bune și mai folositoare însușiri. Tre
bue să venim în curat cu influință fi
ziologică a alcoholului și să arătăm 
poporului această influință și să-1 in- 
struăin despre urmările păgubitoare 
ale înveninării cu alcohol. Trebue să 
stârpim pericolul chiar în izvorul lui 
cel mai important: în obiceiurile de a 
bea, obiceiuri ce s’au furișat în toate 
clasele societății. Aceste obiceiuri sus
țin și lățesc în modul cel mai eficace 
alcoholismul și amăgesc pe oameni 
deja în vârstă fragedă să imiteze 
exemplul rău. Trebue să convingem 
pe frații noștri oameni despre posibili
tatea și avantagele vieței sociale fără 
alcohol. Trebue să arătăm în ce mod 
fatal guvernele singuraticelor state, 
dar mai ales cei interesați materialice
ște în consumația de alcohol, promo
vează consumația beuturilor spirtuoase.

în viitorul apropiat se adună la 
Budapesta din toate părțile lumei ci
vilizate cei mai distinși reprezentanți 
ai științei și ai luptei sociale, ca în 
fața lumei întregi să descopere influ- 
ințele și pericolele alcoholismului și 
să discute tezele mai principale ale 
chestiunei alcoholului și să dea drum și 
direcție luptei contra acestui pericol. 
Astfel vor desbate influință alcoholu
lui asupra capacității de rezistență a 
organismului omenesc, asupra capaci
tății lui de lucru, precum șî relațiunea 
între alcohol, viața genitală și eredi
tate.

Foarte interesantă va fi partea so
ci al-polit,ică a congresului. Influință reți- 
nătoare a alcoholului asupra desvoltării

Străinul fu străpuns de un fior. 
Preoteasa priviâ pe fereastră, la pri
măvara de afară. O mâhnire mare 
domnia în odaia tăcută, ca în urma 
unui mort. Soarele dimineței întră pe 
ferestre și punea plăci de lumină în 
umbra plină de mirezme de tăinâe și 
de flori uscate de câmp.

O înfiorare rece scutură carnea us
cată a Străinului; ochii lui adânci erau 
plini de disperare. Pe buzele lui albe 
o vorbă mare sta gata să nască.

Preoteasa zise iar cu greutate:
«Nu, nu mai vine. L-am așteptat 

multă vreme, nu l-am uitat; dar inima 
îmi spune că Petrea a murit acolo, pe 
unde s’a zbuciumat, în străini. Cine 
știe sub ce brazde și sub ce cruce 
zac oasele lui! Cine știe!...’

După vorbele acestea, rostite cu 
jale, două lacrimi izvorîră în colțul 
genelor ei castanii. Ochii lui Petrea se 
umplură de foc. In sufletul lui, ge
mând, mărturisirea, vorba mare, 
născu, izvorî prin ochii înfrigurați; 
buzele tremurară, purtate de un frea
măt dureros, — dar vorba rămase în, 
adâncuri, se stinse.

Și preoteasa își șterse lacrimile, se 
ridică și eșî oftând.

(Fine).

*

tul de-afară gemea odată cu furtuna 
din sufletul lui.

Ce-i de făcut? Sufletul gol se um
pluse deodată de orbitoarea lumină a 
tinereței. Revolte adânci zguduiau firea 
lui adormită.

Fulgerări din nebuniile trecutului 
îi arătau pe popă subt genunchii lui. 
Tot se mai găsiă vlagă în trupul lui 
istovit; se va mai găsi un colț de lume, 
care să-i adăpostească măcar această 
fericire atât de târzie și atât de arză
toare ! Irina e frumoasă și tinără încă !

Dar un gând își făcu loc ca un 
șarpe rece în sufletul lui: Dacă Irina 
iubește pe popă? Se sculă și începu 
să umble năuc prin casă, înfrigurat. 
Nu se poate, asta nu se poate! A spus 
ea singură că ;nu l-a uitat pe cel ră
tăcit.

Bine, — dar preotul Miron l-a scă
pat dela moarte, l-a adăpostit ca pe 
un prietin: preotul Miron e singura 
ființă care de atât amar de vreme a 
avut milă de el.

Gândurile se ciocniau ca fulgerile 
în negura norilor. Se opri în mijlocul 
casei, cu mânile în păr. Ș’apoi! el e 
ocnașul, el e nelegiuitul! și popa Miron 
i-a luat pe Irina, i-a zdrobit fericirea ! 
Cu ochii mari, vedea pe popă în sânge, 
sbătându-se la picioarele lui. Cu trupul 
înfierbântat de unde de foc, cu dinții 
clănțănind se apropiă de fereastră. 
Gândul din urmă îi rămase în minte,



culturale a muncitorilor, noua direcție 
a întrebuințării capitalului interesat în 
consumația de alcohol, întrebuințarea 
industrială a alcoholului etc. și pe baza 
aceasta reforma comerciului cu alcoho 
si atragerea școalei în lupta contra al- 
Y'oholismului, — sunt chestiuni sociale 
așa de importante și vitale, încât per
tractarea și discutarea acelora va des- 
voltâ — pe semne — nu numai intere
sul cercurilor largi de cetățeni, ci și 
interesul puterei de stat.

în fine congresul va arătă necesi
tatea organizării luptei contra alcoho- 
lismului și va face obiect de discuție șî 
judecată direcțiunea, rezultatul și vii
torul luptei, care tinde la un s ngur 
scop, dar pe 2 căi : pe cale?, tnodera- 
țiunei sau pe calea depline; abstinențe 
dela beuturi spirtuoase.

fflevoluția din ffiusia.
Detronarea familiei imperiale.

Un conducător al revoluționarilor 
ruși, Semen o w, trecând pe la Bru- 
xela a declarat în public, că revolu
ționarii ruși au făcut toate pregătirile, 
ca să detroneze în luna Au
gust familia Romanow.

Conjurație contra Țarului.
în castelul dela 11 i n s k o j e (lângă 

Moscva), unde avea de gând Țarul să 
locuească încurând cu întreagă familia, 
s’a descoperit o conjurație enorm de 
periculoasă. Conjurații subminaseră 
castelul Țarului și așezaseră sub 
el cantitate enormă de dina
mită, care ar fi fost în stare s ă 
arunce ântreg castelul în aer. 
Poliția a arestat sumedenie de persoane, 
între cari 2 ingineri.

Atentate în Caucaz.
în capitala Caucazului Tiflis zi 

de zi se întâmplă atentate cu bombe 
de dinamită. Odată au fost uciși cu 
bombe 2 cazaci, 2 polițiști și o femee, 
altă dată a fost ucis comandantul su
prem de gendarmi Gljebow și se
cretarul seu Margajewski și încă 
un oficiant înalt de poliție. Din pri
cina tul burărilor continue au fost în
chise prăvăliile, foile nu mai apar 
și s’a proclamat starea de răs- 
b o i u.

Turburări în Polonia-rusească.
Orașul Kielce din Polonia-rusea

scă e în flăcări. în Ros to w au ars 
4 magazine militare. în Kobrin au 
ars 104 case și multe magazine. Focul 
a fost în tot locul pus de revoluționari.Informatiuni.
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întâlnire de domnitori. Alaltăeri s‘a 
întâlnit în Marea-nordică pe vaporul 
Hohenzollern împăratul Wilhelm cu 
regele Oscar al Suediei.

t Floarea Goldiș născ. Cornea, soția 
dlui Isaia Goldiș, paroh gr. or. român 
în Cermeiu și mama dlui Vasile Goldiș, 
secretar consistorial în Arad, a încetat 
din viață la 30 Iunie v. în al 75-lea an 
al vieții și 56-lea al fericitei sale căsă
torii, împărtășită fiind cu sf. Taine. 
Rămășițele pământești au fost înmor
mântate eri Vineri în 1 Iulie v. în 
cimiteriul din Germeiu. Fie-i țărâna 
ușoară și memoria binecuvântată.

Abituriente românce în Bucovina. Din 
Bucovina ni-se scrie : La gimnaziul de 
stat din Cernăuți s’au supus în anul 
acesta examenului de maturitate șl 2 
domnișoare românce. Ambele au dat 
examenul cu succes foarte bun, ba 
prin răspunsurile D-Lor au pus atât 
pe profesori cât șl întregul auditoriu 
în uimire. Candidatele au fost d-rele: 
Victoria Voiutschi și Veronica 
Ț u r c a n. Prima este fiica dlui Dr. 
E. Voiutschi, profesor la facultatea 
teologică din Cernăuți, iar a doua 
fiica dlui Onesim Țurcan, consilier la 
direcția bunurilor fondului religionar. 
Felicitările noastre bravelor Bucovi- 
nence!

Prima domnișoară doctor la universitatea 
du Cernăuți. Deodată cu știrea de mai 

ne mai comunică corespondentul 

nostru bucovinean, că în zille acestea 
a fost promovată la universtatea din 
Cernăuți prima domnișoarăla gradul 
de doctor în filozofie. Se ihiamă F. 
Hankiewicz și este de nționalitate 
Ruteană.

Jubileu Dl Nicolae Jigănaru, 
conducător tehnic la ziarul nostru, își 
va serba mâne Duminecă 16 Iulie a. 
c. jubileul seu de 25 ani o culegător- 
tipograf. Felicitările noaste!

Subvenție. «Poporul roiân» e infor
mat, că ministrul de culteal României 
a dat o subvenție de 200 lei revistei 
«Familia».

Ridicări qeeleaiee io canitatul nostru. 
Membrii institutului reg.ung. de geo
logie fac și în anul acest; ridicări geo
logice in diferite părți ile țerii. în 
comitatul nostru vor săârși ridicări 
geologice în apropiere de comunele 
Jdioara și Maciova.

Invenție senzațională Foaia .Frem- 
denblatt» din Viena, are se ocupă 
mai ales cu afaceri miitare. spune că 
un tinăr ungurean, ca*e și-a împlinit 
anul de voluntar la marina austro- 
ungară și a luat pare la multe exer
ciții în pușcat cu tunil, a inventat un 
nou aparat pentru dirgearea tunurilor 
de pe năi, prin car* aparat se face 
posibil, ca din lOf pușcături 80 
să nimerească de sigur ținta. S’au 
făcut probe cu noul aparat și rezulta
tul a fost perfect. A.*eastă invenție e în 
adevăr epocală, pentru că pănă acum 
din 100 pușcături ie pe naie numai 2 
nimeriau obiectul țntit. Prin noua in
venție nu numai se schimbă tactica de 
luptă navală, ci se fac și enorme cru
țări în bani și în gloanțe. S’a făcut 
socoteala și s’a constatat, că la 80 
pușcături de tun, cari nimeresc ținta, 
se cruță cu ajutorul noului aparat pe
ste cinci milioane coroane față de 
aparatul vechiu imperfect.

Alegere de deputat. După ce manda
tul fostului president al dietei Deside- 
riu Perczel a fost nimicit, s’a făcut 
Mercuri la Bonyhâd nouă alegere. A 
fost ales kossuthistul loan Weber.

Cercetarea alegerei dela Dobra. Curia 
a hotărît să se facă cercetare contra 
alegerei de deputat la Dobra, unde a 
fost ales Lad. Lâzâr cu mijloace ne- 
permise contra lui Dr. Aurel V1 a d. 
Cercetarea o face tabla regească din 
Cluj, care a exmis pe judele de tablă 
Gero Incze să cerceteze afacerea la 
fața locului. Judele Incze va merge la 
Dobra în Septembrie.

Matrozii vasului „Potemkin* în România 
Matrozii capitulați ai vasului rusesc res- 
vrătit «Potemkin» au fost împărțiți în 
diferite orașe din România, și anume 
la Brăila au fost transportați 84, la 
Focșani 63, la Galați 120 (între 
matrozii aceștia se află mulți Români 
din Basarabia), la Bârlad 40. Pretu- 
tindenea sunt primiți și salutați cu sim
patie. Toți remân în România și 
au fost angajați ca lucrători. înainte de 
a se despărți de olaltă, a ținut unul 
din ei, cu numele K u r i b u k o, o scurtă 
alocuțiune îndemnându-i la liniște și 
ordine și să fie cu recunoștință față de 
România ospitală.

Emigrarea la America. Săptămâna 
trecută au sosit din Ungaria la New- 
York 1964 cetățeni, ungari și anume: 
261 Maghiari, 1039 Slovaci, 345 Șvabi, 
302 Croați și 17 Români. Dintre emi
grații români 11 s’au așezat în statul 
Ohio și 6 în New-Yersey. în luna 
Iunie au emigrat din Europa în Ame
rica 84,085 persoane, cu peste 30000 mai 
mulți decât în Iunie 1904, iar în ulti
mele 12 luni (1 Iulie 1904 pănă Ia 1 
Iulie 1905) au emigrat în America pe
ste 1 milion de persoane (1,061.659). 
Atâția n’au emigrat pănă acum nici 
odată într’un singur an.

Ciocnirea dela granița româno-maghiară 
n apropiere de Petroșeni. Despre vărsarea 

de sânge dela hotarul între România 
și Ungaria în apropiere de Petroșeni 
ancheta a stabilit pănă acum urmă
toarele : Muncitorii ferestrăului dela 
Ci mp a, români gr.-or. ungureni, au 
aranjat, ca de obiceiu, în ziua de Sân
ziene petrecere poporală la granița 
româno-ungară. La petrecere au venit 
șî câțiva Români din România (grăni
ceri) și și-au petrecut în bună înțelegere 
cu frații lor din Ungaria. Detașamentul 
militar român, care păziă granița, se 

uită dela hotar la petrecere. Pe deal 
a venit șî comandantul grănițerilor ro
mâni, un sergent major, și a poruncit 
Românilor din România să se rentoarcă 
la graniță. Aceștia însă au zis că voesc 
să'și petreacă puțin șî ei. Atunci sergen
tul a comandat foc și soldații au dat 
o salvă în aer, la ce Românii din Ro
mânia s’au rentors la hotar. Cu ei s’a 
dus din întâmplare șî un ungurean. 
Pe acesta grănițerii români — la po
runca sergentului — l-au prins și l-au 
legat. într’aceea 2 gendarmi maghiari, 
cari auziseră pușcături, s’au suit pe 
deal și au cerut eliberarea ungureanu
lui deținut. Comandantul a chemat pe 
gendarmi la consfătuire, apoi a porun
cit soldaților să-i prindă. Soldații i-au 
prins, i-au dezarmat și i-au legat. Un
gurenii au venit acum șî ei la hotar și 
au pretins eliberarea prisonierilor. 
Luând ei poziție amenințătoare, sergen
tul român a comandat foc și soldații 
au dat o salvă asupra Ungurenilor. Un 
om rănit de moai te a murit peste câteva 
ore, altul s’a ales cu răni grave. Cer
cetarea decurge cu mare energie atât 
din partea Ungariei, cât șî din partea 
României.

Călduri colosale în New-York. Săptă
mâna aceasta a fost la New-York căl
dură grozavă. 9 oameni au murit lo
viți de arșița soarelui. Doi oameni au 
înebunit de căldură, unul s’a sinucis. 
Spitalele sunt pline de bolnavi. Foarte 
mulți au leșinat mergând pe stradă. 
Mii de oameni și-au părăsit locuințele 
și dorm noaptea în grădinile publice și 
pe coperișele caselor, pentrucă în odaie 
e prea mare ferbințeala.

Comună arsă. Luni a ars pănă la 
pământ toate casele, în număr de 93, 
ale comunei Sâlfalva din com. Zolyom. 
în focul uriaș au murit 3 copii și o 
femeie. Locuitorii, toți oameni săraci, 
au ajuns în mizerie cumplită.

Executare. în zilele prexime vor fi 
executați la Oradea-mare prin ștreang 
țiganii Ros tas Jânos și Lakatos 
Mată, condamnați la moarte pentru 
ucidere.

Maghiari în laponia. Pe la începutul 
lui August va plecă din Ungaria fai- 
irfoasa deputațiune de Maghiari, ' con- 
stătătoare din 20—25 inși, ca să ducă 
mareșalului iaponez Oyama o sabie de 
onoare și împăratului iaponez o scri
soare de felicitare. Taxa pentru călăto
ria de 3 luni și întreținere pe mare și 
pe uscat s’a fixat la 2000 coroane. Că
lătoria se va face prin canalul Suez, 
între membrii deputațiunei se află șî 
următorii: Carol Eotvos, Arpad 
Kardhordd, Bela Bar a bas și ba
ronul George H a r k â n y i.

Concert de flaut în Lugoj. Marți în 18 
Iulie n. va concerta — precum suntem 
informați — în grădina otelului «Con
cordia» renumitul flautist Velicov, 
de origine rus, distins elev al «regelui 
flautului» Terschak. Dl Velicov a mai 
concertat în patria noastră și anume la 
Blaj, Brașov, Arad și Sibiiu în primă
vara anului 1903 cu mare succes. Atra
gem atențiunea publicului iubitor de 
artă muzicală asupra acestui concert 
mult promițător.

Cutremurul dela Skutari a făcut pa
gubă de aproape 50 milioane franci. 
Poporul e în mare mizerie. Ei trăesc 
sub ceriul liber, în corturi. Acțiunea 
de ajutorare n’a dus la rezultat. Pănă 
acum numai 5 cor. a primit fiecare fa
milie. Mai mare sumă de ajutor a tri
mis din Paris pretendentul tronului 
albanez, prințul Aladro Castriota. Sul
tanul Turciei a promis șî el ajutor, dar 
n’a dat pănă acum nimic.

BIBLIOGRAFIE.
Efectele publice de Ioan 1. Lăpedatu, 

profesor de științe comerciale. Sibiiu 1905. 
Prețul 1 cor.

Acesta este titlul unei noui lucrări a 
domnului Lăpedatu, apărută ca Nr. 3—4 
în „Biblioteca băncilor române“, edată de 
„Revista Eeonomicău.

In această lucrare a sa, autorul, după- 
ce ne arată cum s’au desvoltat efectele 
publice și cum se împart, trece și se ocupă 
în mod amănunțit de Împrumuturile de stat, 
explicându-le din toate punctele de vedere. 
In legătură cu natura și importanța lor ne 
arată cari sunt împrumuturile temporale, 

cari cele perpetue, cum se face emisiunea 
bonurilor de tezaur, obligațiunilor, rentelor, 
lozurilor etc. la noi și în alte state, cum 
se amortizează și ce sunt și cum se fac 
conversiunile.

Capitolul următor îl formează Scrisurile 
fondare și prioritățile, în eare după-ce sa 
arată importanța economică a acestor hârtii 
de valoare, deasemenea ni-se explică modul 
cum se pun în circulație și cum se amor
tizează. Tot aci se tractează și obligațiunile 
comunale, înrudite ca gen cu scrisurile 
fonciare.

Urmează apoi a doua categorie prin
cipală a efectelor publice, aefiile, la cari, ca 
și în capitolele precedente, ni-se dau bune 
explicațiuni despre natura, importanța și 
felul acțidor, acțiilor cu prioritate, biletelor 
de folosință etc. In sfârșit drept capitol final 
ni-se dă o descriere amănunțită a celor mai 
însemnate efecte publice din Monarhia Austro- 
Ungară arătându-se ja fiecare efect când 
și cum s’au emis, cum și pănă când sa 
amortizează, îu ce sume sunt titlurile 
singuratice, câtă dobândă aduc, când e 
scadența cupoanelor, între ce sume variază 
cursul etc.

Din toate aceste se poate vedea, că 
această lucrare va putea fi cetită cu interes 
și folos de ori și cine, în special de cei-co 
ocupă funcțiuni la băncile noastre.

Recomandându-o în atențiunea celor 
interesați, amintim că se poate procură 
dela autor sau dela redacția „Revistei Eoo- 
nomice“ și dela Librăria arhidiecezană din 
Sibiiu pe lângă prețul de 1 cor. plus porto.

VARIETĂȚI.*
Oraș săpat în sare. Un oraș fără 

seamăn în lume este Kelburg lângă 
Cracovia. Orașul acesta se află sub 
pământ și e săpat întreg în peatră de 
sare. Locuitorii sunt lucrători în minele 
de sare. Stradele și casele sunt albe și 
curate. Orașul are șî o catedrală săpată 
tot în sare și luminată cu electricitate. 
Lumina se restrânge în cristalele de 
sare împodobind păreții și toate obiec
tele din lăuntrul bisericei cu nenumă
rate colori. Boalele lipicioase nu se 
leagă de locuitorii acestui oraș, în care 
oamenii mor, de obiceiu, după ce au 
ajuns la adânci bătrânețe.

Cel mai scump palat din lume 
se află la New-York și este proprieta
tea senatorului Clark. Cheltuelile de 
zidire au fost de 15,000.000 dolari (75 
milioane coroane), în care sumă se cu
prind șî spesele pentru aranjamentul 
intern și mobiliar. Palatul e zidit în 
stilul uzitat pe timpul regelui francez 
Ludovic XIV. 140 odăi cuprinde palatul 
feeric, în care pot locui 3 familii, fără 
să trebuească a se întâlni una cu alta, 
în palat se află șî sală de muzică, de 
teatru și concert, precum șî observato- 
riu meteorologic.

Cursul pieței Lugoj.
ZMZ arfa,
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Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc 85 14 —

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

Orz prima calitate . 80 10 60
» de mijloc . 75 10 —

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

Cucuruz prima calitate . 85 16 20
> de mijloc . 85 15 60
» 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 . — 4

» de mijloc — 3 50
Paie................................ 3 —
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 68
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — 22 —
Zăhar .... — 92 —
Vin................................ — 80 —
Spirt I.............................. — 15 —

< II. . , , , — 14 •



Cu 1 Iulie 1905 st. Cu începere dela l-mă Iulie st. v. a.?, apare în Lugoj sub 
s’a deschis nou abonament (a’conducerea d-lui Dr. Valeriu Branisce, a redactor responzabil 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

V.

Reclama
—. . 'W —

I

„BANATUL”
= Foaie pentru poporul român

Reclama stabilă, efectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător 
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cum, unde 
și când poți publica anunțuri mai cu 
efect, mai bine și mai eftin, te poți 
informa 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 eftin, de inserate și re
clame în toate foile din Budapesta, 
din provință și din străinătate, pre
cum și în calendare.

I

care va ieși odată la săptămână, Dumineta, în extenziune de 
8 pagini 4° mare..

Abonamentul pentru un exemplar trimis <u poșta pe trei luni 
cor., pe 6 luni 2 cor., pe anul întreg 4 cor.

Pentru România și străinătate 10 franci.
Un Nr. singuratic costă 2 cruceriz4 fileri.

1

Cărți si reviste
intrate la redacția ilarului ,.D r a ț e 1 u l“.

Cine se interesează de râsboinl 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.

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

Gașpar diacon, Lugoj.
Portul postai îl plătește autorul.
Cuprinsul: Pozițiunea geografică. 

Clima, Istoria, Religiunea, Armata ia- 
Iponeză, Caracterul, Femeea și poziția ei 
socială, Băile și teatrul, Limbă ș. literatură. 

I Jurnalistica, Starea culturală, Artele. Re
ferințe agronomice etc., Marina, Ris- 
iboaele laponi ei și Proverbe iaponeze
 ■

Redacția și Administrația Lugoj, Strada Tinișorii Nr 7. 
Se caută colportori pentru orașe și comune nai mari ! 
Numeri de probă se trimit la cerere gratuit.

zz patentat.i

Preliminare
croitor român.

ANTON BOCEAN,
Lugoj, Strada Gozsdu Nr. 4.

Aduce la cunoștință, că efectuește orice lucrări de croitorie după 
fazoanele ultimei mode prompt și foarte eftin.

Aduce la casă ori la hotel
(materii) și croiu, din cele mai fine și

II

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

Institutul de cură naturala
BILZr

măestrii noștri !

la dorință mostre și 
din cele mai eftine.

Nr. 142 (2-1). 
modele de stofe

Să ne sprijinim
în cantități mici și mari

JLnton FZaberehin
Nr. 10 <x 52'
------- - Lugojul-român ■

Ș9 se poate căpătă sj^

vis-â-vis le cafeneaua »Corso«

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

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 sigur j 
mult dorita-vă sănătate.

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

----- g'ratnit și franco------  
dela Reprezentantul general :

Sclimall Wien VII 13.

floricele
Cântări poporale și Motto-uri

din compozițiunile d-lui loan Vidu și alții
i Culese de Nicolae Jugănaru.

Prețul 20 bani plus porto postai.

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

Red. (x—2).
Red. (x—4)

Provocare și apfti
1

cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră i ... ...proprietarii de realități, etc, etc.

I E supremă necesitate a aduce respec
tuos și conștiențios din nou amin’e on. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
acest prav. Despre modul de folosire se 
dan bucuros deslușiri în localul de vânzare 
amintit mai sus.

j_______ ____________________

f ---—ta Sdițiuniie despărțământului £u.goj(i^s=~
Asociațiunei pentru literatura româna și cultura poporului român.

1

Victor
I.

Vlad Delamarina.

=-~ POESII.
Bănățenești. — întocmiri.

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

~ —...... Prețul 30 bani. -------

n.
Bânâțeanul.DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

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

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

ni.
Dr. Athanasie Marienescu.

9 

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

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

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

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului „Drapelul11, sau direct la secretarial Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în mărci poștale. ^5 sX. as sM sm ue. &x sx. -jl sM ijg. sjg. sX

Tipografia Caro! Traunfellner. Lugoj.


