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zentație. Numai așâ putem aveâ un 
tablou complet și fidel.

Dar șl din datele adunate până 
acum se vede, că comitatul nostru 
Caraș-Severin stă în fruntea mișcării 
teatrale cu 37 reprezentațiuni, după 
noi urmează comitatul Brașov cu 26 
reprezentațiuni, Alba inf. și Sibiiul cu 
câte 15, Hunedoara cu 14, Târnava 
mare cu 11, Timișul și Bistrița-Năsăud 
cu câte 10, iar celelalte cu mai puțin 
de 10 reprezentațiuni.

Aducem aici datele despre repre- 
zentațiunile din corn. Caraș-Severin în 
decursul anului 1904, cu rugarea ca 
oii/ public să binevoiască a controla 
datele și la caz de omisiuni sau gre
șeli să binevoiască a ne atrage luarea 
aminte.

Iată le în șir cronologic:
1. Lugoj, 8 Ianuarie. S’au repre

zentat: 1. «Norocul în casă», comedie 
într’un act de Kotzebue, tradusă de 
Irina Bogdan. 2. «Pălăria ciasornica- 
rului, comedie într’un act de Em. Gi- 
rardin, localizată de A. G. N. Arangiată 
de Reun. rom. de cântări și muzică, 
cu concert.

2. B o z o v i c i, 8 Ianuarie. S’a repre
zentat: «Cinel-Cinel», comedie într’un 
act de V. Alecsandri. Arangiată de 
Corul bis. gr.-or., cu co icert.

3. Recița-montană, 8 Ianuarie. 
S’au reprezentat: 1. «împletește des
pletește», comedie 1 act de Th. Alexi.

2. «Mâța cu clopot», comedie într’un 
act de Iosif Vulcan. Arangiată de Reun.
română de cântări și muzică, cu concert.

4. Coșteiu, 8 Ianuarie. S’au re
prezentat: 1. «Cisla», operetă într’un 
act de C. Porumbescu. 2. «Șoldan Vi
teazul», monolog de V. Alecsandri. 3. 
‘Barbu lăutarul», monolog de V. Ale
csandri. Arangiată de Reun. de cetire 
și cânt., cu concert și declamațiuni.

5. Isgar, 10 Ianuarie. ? Aran- 
giatâ de școală cu elevii, cu decla
mațiuni.

6. Zgribești, 19 Ianuarie. S’a 
reprezentat: «Dela sat», piesă în 4 acte 
de N. Macovișteanu. Arangiată de Corul 
bis. gr.-or., cu concert și declamațiuni.

7. Ca co va, 19 Ianuarie. S’a repre
zentat: «O sâmbătă norocoasă», dramă 
in 4 acte de I. V. Arangiată de Reun. 
de cânt., cu concert poporal.

8. Lugoj, 10 Ianuarie. S’au re
prezentat 1. «Norocul în casă», comedie 
într’un act de Kotzebue, tradusă de 
Irina Bogdan. 2. «Pălăria ciasornica- 
rulni, comedie într’un act de E. Girar- 
din. Arangeată de Reun. română de 
cântări.

9. Or a vi ța, 7 Februarie. S’a re
prezentat: «Păunașul codrilor», feerie 
națională în 3 acte de A. D. Bobescu. 
Arangiată de Reun. gr. cat. de cântări 
«Concordia», cu concert.

10. Berliște, 14 Februarie. S’a
reprezentat: «Din viața militară, ?
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Convocare.
«Societatea pentru fond, de tea

tru român» își va ținea adunarea 
sa generală în Sibiiu, în sala 
festivă a muzeului «Asociațiunei», în 
zilele de Luni 8 (21) și Marți în 9 
(22) August 1905, în șirul festivită
ților Asociațiunii. Invităm la această 
adunare generală pe toți membrii fun
datori, ordinari și ajutători ai socie
tății, precum șl pe toți binevoitorii ei 
și sprijinitorii culturii românești.

PROGRAM:

I. Ziua primă:
Luni, în 8 (21) August 1905.

1. Deschiderea adunării generale, 
la 10 oare a. m.

2. Alegerea a doi notari pentru 
ședințele adunării.

3. Raportul general al comitetului 
societății asupra lucrării sale dela adu
narea generală din urmă.

4. Alegerea unei comisiuni de 5 
membri, pentru cenzurarea raportului 
general al comitetului.

5. Raportul casierului despre sta
rea cassei și peste tot despre averea 
societății.

6. Alegerea unei comisiuni de 5 
membri pentru cenzurarea raportului 
casierului.

7. Alegerea unei comisiuni de 5 
membri, cari, în înțelesul §-lui 5 din 
statutele societății, vor înscrie membri 
fundatori, ordinari și ajutători pentru 
societate.

8. Cetirea dizertațiunilor corespun
zătoare scopului societății, înștiințate 
președintelui înainte de adunare.

9. închiderea ședinței.

II. Ziua a doua:

Marți, în 9 (22) August 1905.
1. Deschiderea ședinței.
2. Cetirea procesului verbal al șe

dinței precedente și verificarea lui.
3. Raportul comisiunei pentru câ

știgarea de membri noui.
4. Raportul comisiunii însărcinateFOITA „DRAPELULUr.

Teatru în Caras-Severin.
9

1904 —
/

De Cenzor.

Foiță originală a «Drapelului».

Zilele aceste am primit frumosul 
anuar (al VIII-lea !) al Societății pen
tru fond de teatru român pe anul so
cietar 19034 și văd cu plăcere, că 
noul secretar al Societății, dl Dr. Iosif 
Bl aga, continuă cu zel și sirguință 
adunarea datelor despre mișcarea tea
trală dela noi.

Anuarul prezent conține datele re
feritoare la mișcarea teatrală în anul 
1904 și din aceste vedem, că pe teri
toriul comitatelor locuite de Români 
(în 19 comitate, căci în 2 nu s’au dat 
reprezentațiuni) s’au dat cu totul 186 

^reprezentațiuni teatrale românești de 
diletanți în decursul anului 1904.

Cu satisfacție vedem, că în frun
tea mișcării teatrale stă comitatul no
stru Caraș-Severin, pe al cărui teri
toriu s’au dat în decursul anului 1904 
cu totul 37 reprezentațiuni teatrale.

Amăsurat statisticei reprezentă acea- 

cu cenzurarea raportului casierului și 
averei societății.

5. Raportul comisiunii însărcinate 
cu cenzurarea raportului general al co
mitetului.

6. Determinarea locului unde se va 
țineâ adunarea generală pentru a. 1906.

7. Alegerea unei comisiuni de 3 
membri pentru verificarea procesului 
verbal din ședința a Il-a.

8. închiderea adunării.
Brașov, din ședința comitetului 

Societății pentru fond de teatru ro
mân, ținută la 1 Iulie 1905.

Iosif lulcan, 
president.

Dr. Iosif Blaga, 
secretar.

Lugoj, 26 Iulie (8 August) 1905.

S’au găsit oameni în treabă.
Sub firma unui oarecare «Ver- 

seglii Nagy I.», o mărime încă ne
cunoscută în frământările politice 
ale zilei, s’a adăpostit un pretins 
«comitet executiv pentru a aranja 
adunări populare în țeară» cu se
diul în Budapesta, VIII, str. Maria 
Nr. 46, etagiul prim.

Deși am văzut vești și prin foile 
maghiare despre «acțiunea» acestui 
«comitet executiv», tot nu suntem 
în clar cu cine și cu ce avem să 
facem sub sonorul pseudonim al 
acestei întreprinderi cu pretenția 
de a salvă interesele vitale ale 
țerii.

Nici n’am luat așâ în seamă 
toată treaba. Credeam, că e vorba 
de o mișcare ce se restrânge la 
teritoriile locuite de populațiuue 
neaoș maghiară.

Acum însă vedem, că această 
firmă pseudonimă a inundat toate 
primăriile din satele românești bă
nățene (diu alte părți u'avem știri) 
cu blauchete-plenipotențe de sub- 

stâ cifră mare creștere în ultimii cinci 
ani, căci la 

1904

1901
1902
1903

1900 s’au înregistrat 16 reprezentații.
« < 17 «
« < 29 «
< € 36 <
< < 37 «

dar așă credem, că numai statistica 
ne arată această mare creștere, căci și 
în trecut a fost mai mare numărul 
reprezentațiunilor decât cel arătat în 
datele statistice Creșterea cifrelor nu 
probează altceva, decât că după 
părerea noastră adunarea materia
lului statistic, care întimpină mari 
greutăți, s’a făcut în timpul ultim cu 
mai mare succes decât la început.

Publicul nostru nu s’a deprins 
încă a aviză despre fiecare reprezen- 
tațiune secretariatul societății și astfel 
adunarea materialului se face pe baza 
datelor publicate de ziare, dar bine 
înțeles, aceste date nu pot fi complete 
din simplul motiv, că nu toate repre- 
zentațiunile teatrale se anunță în ziare 
și nu despre fiecare se tipăresc bilete 
de invitare. Pe la sate se arangează 
de obiceiu reprezentațiuni cu ocazia 
rugei (— nedeei) și despre aceste rar 
de tot se avizează marele public.

Șirele aceste încă ar trebui să 
servească ca îndemn pentru fruntașii 
noștri dela sate să anunțe secretaria
tul Societății de teatru precum șl zia
ristica noastră despre fiecare repre

sent. precum și cu o adresă cătră 
Kossuth, in care este solicitat, ca 
în bine înțelesul interes al patriei 
sâ pună capăt crizei.

«Comitetul executiv» alătură și 
cartă poștală cu adresa tipărită și 
plic prevăzut cu marcă poștală, 
așâ că primarii satelor n’ar avea 
altă treabă decât să subscrie ple- 
nipotențele și să îndemne și pe 
alegătorii dietali din comună să 
subscrie acea adresă, care are să 
fie transpusă lui Kossuth — după 
cum ni-se spune în comitivă — 
din o mare adunare populară ce 
se va țineâ la Budapesta în 
numele tuturor celor c e a u 
subscris.

Nu cercetăm mai de aproape că 
cine stă la spatele acestei firme 
pseudonime, dar vedem că are bani, 
căci acopere înainte spesele de co
respondență ale primăriilor tară de 
a ști de sunt aceste de acord sau 
ba cu cele ce se intenționează la 
spatele acestui «comitet executiv».

Dar fără de a cercetă mai de 
aproape că cine stă la spatele fir
mei «Verseghi Nagy I », este pentru 
ori-ce cap cugetător evident, că 
aici avem de a face cu o mare 
tragere pe sfoară. Și este în 
bine înțelesul interes al bunei re- 
putațiuni politice a poporului 
nostru să nu reageze comunele 
noastre românești în nici un fel, 
nici pro nici contra, la această 
invitare.

Fie că muncă toate blanchetele 
trimise de acest comitet executiv 
direct în toc, fie că le retur- 
nează fără nici o observare, 
dar la nici un caz n are să sub
scrie nici primăriul nici alt om 
de treabă din comunele noastre 

aceste blanchete și nici n’are să 
demonstreze contra lor prin 
eventuale glose ori corecturi de text.

Aici e vorba de o luptă ce o 
poartă partidele maghiare între sine 
și victima designată — ori-care 
parte va învinge -— suntem noi 
cari nu aparținem rassei maghiare, 
dar suntem cetățeni de baștină ai 
țerii.

Și în lupta aceasta noi n’avem 
sub nici un cuvânt a ne amestecă.

Facă-și de cap cei-ce nu-și mai 
încap în piele! Noi trebue să ne 
păstrăm cumpătul și buna chib
zuință și nu este iertat să ne lă
săm trași pe sfoară de nici una 
din părțile ce se combat.

Pentru Românii treji la cap și 
sănătoși la inimă numai partidul 
național român are să dee direc
tive, și nu comitete pseudonime, 
cari sub vorbe blânde ascund ce’a 
mai oarbă ură contra noa
stră.

De aceea am ținut ca la acest 
loc sâ atragem atențiunea tuturor 
fruntașilor noștri dela țeară des
pre isprăvile «comitetului executiv» 
pseudonim din Budapesta și să-i 
facem băgători de seamă ca să nu 
se lase seduși de niscai «acțiuni» 
de contrabandă.

Deci înc’odată: Unde va sosi, 
ori a sosit deja asemenea solicitare, 
arunce fruntașii noștri din comune 
toate blanchetele direct îu foc, ca 
nici de urmă să nu li-se știe, ori 
returneze-le îndată, dar fără nici 
o observare!

Situația este foarte gravă și nu 
este locul nici de a face glume și 
nici de a experimentă pe barba 
proprie.

Să luăm aminte!



Un distins politician croat despre 
limba de comandă. Un membru distins 
al partidului național croat s’a expri
mat zilele trecute despre criza ungară 
în modul următor: «Croația nu poate 
sprijini nizuințele coaliției, pentrucă 
Croația e mult mai slabă, decât să 
se încurce în conflict cu Domnitorul; 
n’avem nici un interes ca să căutăm 
conflict cu Domnitorul. Limba ma
ghiară de comandă n’o putem pre
tinde din 2 cauze: 1) pentrucă acele 
măsuri violente, de cari se tem 
Maghiarii, ar urmă i m e d i a t, îndată 
ce partidul liberal maghiar și partidul 
național croat ar sista neutralitatea 
manifestată până acum față de coaliție ; 
atunci n’ar trebui să așteptăm mult 
după măsurile de forță, ci poate nu
mai 24 sau cel mult 48 ore. Noi nu 
dorim să urmeze o astfel de situație și 
nu o accelerăm. 2) A doua cauză pen
tru care nu luptăm pentru comanda 
maghiară este, că coaliția maghiară 
nu voește să ne dea nici o garanță, 
că dacă se introduce comanda ma
ghiară primim și noi comanda 
croată. E drept, că această garanță 
ar aveă numai valoare teoretică, dar 
coaliția nu ne promite nici atâta, noi 
însă în principiu ținem la aceasta, pre
cum nu abdicăm la nici un drept al 
Croației».

Naționalitățile si criza.
i »

Marele ziar «Hamburger Nach- 
richten» întemeiat la 1792 în Hamburg 
publică cu datul 3 August un articol 
întitulat «Naționalitățile Ungariei și 
criza actuală». Publicăm în traducere 
fidelă articolul, deși nu suntem întru 
toate de acord cu concluziile autorului. 
Eată articolul:

«în «Tag» a afirmat de curând 
contele Apponyi în unul din articolii 
sei, cu cari merge să prindă raci pen
tru coaliția maghiară la opinia publică 
a Germaniei, că Germanii din Ungaria 
azi stau absolut pe partea coaliției, de 
aceea sunt ei respectați și prietini buni 
ai coaliției. Cu drept s’au întrebat unii, 
când au cetit asta, mirându-se: Cum 
pot Germanii să dorească a fi coman
dați în limba maghiară, după-ce deja 
destul au fost purtați de nas de Ma
ghiari? A vedea pe Germani ca aliații 
celor mai înverșunați dușmani ai Co
roanei, este o idee, care nimănui nu-i 
întră ușor în cap. La noi lumea e mai 
curând aplecată a crede, că împăratul 
are să facă numai un semn pentru a 
mobilizâ pe Germani și cu ea pe ce
lelalte naționalități ale Ungariei contra 
Maghiarilor și lumea la noi nu pricepe 
Arangiată de tinerimea română, cu 
concert poporal.

11. Sa tu-mic, 14 Februarie. S’au 
reprezentat: l.«Doi căsătoriți», ? 2. «Băr
batul cu muierea», dialog. 3. «Filimon 
Pricopsală», monolog de Dr. Siegescu. 
Arangiată de Reun. rom. de cântări, 
cu concert și declamațiuni.

12. Corner ev a, 21 Februarie. 
S’au reprezentat: 1. «Sărăcie lucie», 
comedie într’un act de Iosif Vulcan.
2. «Niță Paingen», monolog comic de 
C. Brediceanu. Arangiat de tinerimea 
română, cu concert.

13. Ramna, 21 Februarie. S’a re
prezentat: «Grănicerul», dramă popo
rală în 2 acte ? Arangiată de tinerimea 
română gr. cat.

14. B o g ș a - m o n t a n ă, 21 Febru
arie. S’a reprezentat: «Baba Hârca», 
operetă în 2 acte de M. Millo, muzica 
de Flechtenmacher. Arangiată de Reun. 
română de cântări și muzică «Armonia».

15. S a sc a - m o n t a n ă, 21 Febru
arie. ? Arangiată de Reun. de cetire 
și cântări, cu concert.

16. V a r a d i a, 21 Februarie. S’a re
prezentat: «Baba Hârca», operetă în 
2 acte de M. Millo, muzica de Flechten
macher. Arangiată de Reun. gr. cat. 
de cântări și muzică.

17. R e c i ț a - m o n t a n ă, 21 Febru
arie. S’au reprezentat: 1. «Otrava fe- 
meiască», comedie într’un act de N. 
Țințariu. 2. «Otravă de hârciogi», co
medie într’un act de A. Popp. 3. «Șol- 

pentru ce nu s’a întrebuințat deja mai 
de mult acest cel mai comod mijloc.

«Chestiunea totuși nu e așa simplă. 
La punerea întrebării: Viena sau Bu
dapesta? nu se gândește nimeni din
tre naționalitățile Ungariei. Prea ade
seori s’au văzut dați pradă fără 
considerație politicei de ma
ghiarizare. Tisza, care a avut să 
înfrâneze o opoziție cerbicoasă, s’a în- 
trepus cu foc pentru legea școale- 
lor poporale emanată din ministe- 
riul seu și prin aceasta s’a făcut apo
stol declarat almaghiarizării. 
Fejârvăry, care are să t?ie hidrei coa- 
lițiunei capul, nu cunoaște alt mijloc 
de luptă, decât earăși a da pradă 
naționalitățile. între aceste și 
Viena stă chiar guvernul ungar și ace
sta e maghiar pănă în oase. D i n p a r- 
tea Vie n ei n’au să aștepte ni
mic Germanii și Croații, Ro
mânii și Slovacii. Cine poate deci 
să le ia în nume de rău, dacă ei nu 
vreau să știe nimic de Viena?

Sunt ei însă, în urmare — cum 
zice Apponyi — amicii buni ai coali
ției? Cuvântul «w» abia poate fi pro
nunțat imediat. Cine se vede deopo
trivă amenințat de flecare din 
părțile combatante, acela se fe
rește a decide o victorie care tre- 
bue să-i fle lai însăși fatală. El 
stă în așteptare și umblă într’aceea 
să-și ascută propriile sale arme. Acea
sta e azi poziția tuturor Nemaghiarilor, 
fie că au prospect— precum Croații — 
a’și susțineâ și extinde drepturile, ce 
deja le compet lor, fie că sperează abiâ 
acum —- precum Românii și ceilalți — 
a-și câștigă locul lor în soare. Criza 
îndelungată la tot cazul are avantagiul 
că ofere naționalităților nu numai timp 
de cruțare, reținând încă în execu
tarea lui proectul școalelor poporale, 
cel mai rău pericol ce amenință azi, ci 
le dă șî ocaziune ca în decursul luptei 
înfocate în tabăra maghiară să câștige 
însele teren. Dacă mătură viforul de 
consternațiune «națională» partidul li
beral, atunci stau naționalitățile gata 
să ajungă moștenitoare ale acestui par
tid în mai multe cercuri electorale. Și 
dacă ministeriul Fejervâry vrea să re
zolve criza — precum de fapt are apa
rență după ultimele enunțiațiuni ale 
ministrului Kristdffy — prin aceea, că 
liferează noui puteri vieții parlamen
tare prin Introducerea sufragiului 
universal, atunci naționalitățile nu 
vor fi cele din urmă cari an câștig din 
aceasta. Astfel chiar criza prezentă 
este acomodată a le face vânt și a le 
întări conștiența de sine».

danViteazul», monolog de V. Alecsandri. 
Arangiată de Reun. de cântări și muzică, 
cu concert și declamațiuni.

18. C a r a n s e b e ș, 17 Aprilie. S’au 
reprezentat: 1. «Caracterul», comedie 
într’un act de I. Nițu Pop. 2. «Pictorul 
fără voie», comedie într’un act de A. 
Popp. Arangiată de Societatea de cân
tări și muzică, cu concert.

19. Recița-montană, 11 Aprilie. 
S’au reprezentat: 1. «Cârlanii», vodevil 
într’un act de C. Negruzzi. 2. «Niță 
Paingen», menolog de C. Brediceanu.
3. «Filimon Pricopseală», monolog de 
Dr. Siegescu. Arangiată de Reun. de 
cântări și muzică, cu concert.

20. Lugoj, 12 Aprilie. S’au repre
zentat: 1. «Trei doctori», comedie într’un 
act localizată de Virginia Vlaicu. 2. 
«Craiu nou», operetă de C. Porumbescu. 
Arangiată de Reun. română de muzică 
și cântări.

21. C ic lo va, 12 Aprilie. S’a re
prezentat: «Pălăria ciasornicarului», co
medie într’un act, localizată de A. G. N.

22. Lugoj, 13 Aprilie. S’a repre
zentat: «Pălăria ciasornicarului»,*)  co
medie într’un act, localizată de A. G. N.

23. R e c i ț a, 8 Mai. S’a reprezentat: 
«Baba Hârca», operetă de M. Millo, 
muzica de Flechtenmacher. Arangiată 
de Reuniunea de cântări din Bocșa- 
montană.

*) Eroare. S’au reprezentat aceleași piese 
ca șî în 12 Aprilie. Nota Red.

Răsboiul ruso-iaponez.
Capitalarea Rușilor pe insula 

Sachalin.
La 31 Iulie Rușii de pe insula 

Sachalin s’au predat laponezilor, și 
anume: guvernorul insulei generalul 
Lap ano w, 70 ofițeri și 3200 soldați.

Rușii, dupăce au fost în continuu 
bătuți și decimați de tunurile iaponeze, 
n’au mai avut nici materie pentru a 
legă ranele răniților și astfel au fost 
siliți să se predea. Ei au trebuit să 
predeâ laponezilor tot materialul de 
răsboiu, toate proprietățile guvernului 
rusesc, precum șî mapele și actele ad
ministrației militare și civile.

Maiorul Haralambie despre 
cauza înfrângerilor rusești.
Maiorul român Haralambie, 

care a urmărit ca atașat militar la 
armata rusească toate fazele răsboiu- 
lui din Mangiuria, se află acum la 
București în concediu. El a comunicat 
ziarelor din România lucruri intere
sante despre cauza înfrângerilor ru
sești. El a zis, că Rusia n’a fost de 
loc pregătită de răsboiu, pentrucă nu 
s’a așteptat la declararea răsboiului. 
Distanța colosală de 8000 kilometri a 
împedecat sosirea la timp a trupelor 
rusești. Turburările interne încă au 
deprimat trupele rusești. Kuropatkin, 
cu toate înfrângerile « aparente» ce 
le-a suferit, și-a câștigat totuși merite 
mari, pentrucă deși poziția sa strate
gică a fost nefavorabilă și deșî Iapo- 
nezii se aflau în preponderanță nume
rică, a salvat armata dela catastrofă 
sigură. Totuși Kuropatkin a trebuit să 
fie înlocuit cu altul, pentrucă trupele 
se demoralizaseră în urma retragerilor 
continue și un nou comandant a tre
buit să redea Rușilor speranțele de 
învingere. Noul comandant suprem, 
Lenewits e un organizator bun și cu
noaște modul de luptă al laponezilor. 
Maiorul Haralambie așteaptă o luptă 
decizivă, în care Rusia își va desfă
șură — dacă-i permit împrejurările in
terioare — întreagă forța sa militară.

Turburările din Rusia.
Revolta unui batalion la Cherson.

Despre revolta unui batalion de 
soldați la Cherson, întâmplată la 3 
Iulie, publică foile rusești și germane 
amănunte interesante. Soldații acestui 
batalion primiau mâncare rea și pu
țină, trebuiau să facă serviciu greu și 
erau șicanați și chinuiți peste măsură.

24. Bozovici, 19 Mai. S’a repre
zentat: «Dela sat», dramă poporală în
4 acte de N. Macovișteanu. Arangiată 
de Corul vocal, bis. gr. or.

35. Coș te iu, 19 Mai. S’a repre
zentat: «Germanii în Africa», comedie 
în 2 acte de S. Wenzel, trad, de C. 
Strimboiu. Arangiată de Reuniunea de 
cetire și cântări cu concert.

26. Vermeș, 19 Mai. S’au repre
zentat: 1. «Dragostea copilărească», 
comedie într’un act de Murai, locali
zată de Dr. Siegescu. 2. «Sărbătorile 
băbești», trilog de Maria Drăgan. 3. 
«Surugiul», monolog de V. Alecsandri. 
Cu declamațiuni.

27. Recița-montană, 29 Mai. 
S’a reprezentat: «Ileana Cosinzeana , 
feerie în 5 acte, prelucrată după N. 
Țințariu de Ios. Velcean. Arangiată de 
Reuniunea de cântări și muzică.

28. Re ci ța, 11 Iunie. S’a repre
zentat: «Ileana Cosinzeana», feerie în
5 acte, prelucrată după N. Țințariu de 
Ios. Velcean. Arangiată de Reuniunea 
de cântări și muzică.

29. Dalboșeț. 5 Iunie. S’a re
prezentat: «Despre proces», dialog de 
Maria Drăgan. Arangiat de Reun. de 
cântări, cu concert.

30. Sasca-montană, 12 Iulie. 
S’a reprezentat: «Pentru ochii lumii, 
comedie în 2 acte, localizată de Gill. 
Arangiată de inteligența română, cu 
concert și declamațiuni.

31. Lugoj, 2 August. S’a repre
zentat: «Barbu lăutarul», canțonetă de 

Mai mulți soldați s’au hotărît deci să 
omoare pe comandant, colonelul D a- 
widow. Pe când batalionul se află 
pe câmpul de exercițiu, un soldat, 
T e b u s, nu s’a supus comandei. Atunci 
colonelul Dawidow l-a ocărît aspru. 
Mai mulți soldați au eșit imediat din'1 
front și au atacat cu baionetele pe co
lonel, rănindu-1 grav în 5 locuri. Un 
căpitan, voind să sară în ajutorul co
lonelului, a fost bătut strașnic. Cu 
mare greutate au reușit oficerii să li
niștească spiritele.

Revoltanții au fost apoi dați în 
judecată. Tribunalul militar a pedep
sit pe 5 din ei la moarte prin 
glonț, pe Tebus la 7 ani muncă 
silnică, pe 2 la 5 ani și pe 1 la 4 ani 
muncă silnică.

Mișcarea revoluționară.
în guvernanientul Sara to w ță

ranii sunt în plină revoluție. Ei aprind 
pădurile și casele proprietarilor mari 
și se luptă și între sine.

în școala militară din Petersburg 
s’a aflat o tipografie secretă și mai 
multe proclamațiuni revoluționare.

Informatiuni.
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Statua Regelui la Caransebeș. Desvă- 
lirea statuei Regelui la Caransebeș 
s’a amânat pe timp nedeterminat. 
Această amânare stă probabil în strânsă 
legătură cu situația politică.

Un iubileu al Regelui Carol. O depu
tăție de ofițeri dela regimentul a. u. de 
infanterie nr. 6, staționat în Viena, a 
sosit în 4 August la Sinaia ca să ofere 
Regelui Carol în semn de devotament 
un cadou din incidentul, că s’au îm
plinit 25 ani de când regele Carol e 
proprietarul acestui regiment. Cadoul 
constă din o plachetă de argint, ar
tistic lucrată, pe care se află portretul 
Regelui Carol în uniforma regimen
tului nr. 6.

Dl Nicolae Balan a fost promovat 
doctor în sf. teologie la universitatea 
din Cernăuți.

Procesele „Gazetei de Duminecă". Zi
lele trecute a fost citat la judele de 
instrucție dl Ioan P. Lazar editorul 
foaiei naționale politice «Gazeta de 
Duminecă» din Șimleu și i-s’a comuni
cat, că procurorul a împrocesuat 12 
articoli din numita foaie românească.

Ofițeri români decorați. Regele Ro
mâniei a acordat comandantului va
sului român «Elisabeta» și ofițerului 
român, care a luat provizor comanda 
vasului «Potemkin» la Constanța, or- 
duri înalte și mai multor suboficeri 
diferite distincțiuni pentru ținuta lor 
V. Alecsandri. Arangiată de meseriașii 
români, cu cântări și declamațiuni.

32. Ora vița - română, 2 August. 
S’a reprezentat: «Rezerviștii», vodevil 
într’un act de M. Millo. Arangiat de 
Reuniunea gr. cat. de cântări «Con
cordia», cu concert.*

33. Ora vița-română, 2 August. 
S’a reprezentat: 1. «Sărăcie lucie», co
medie într’un act de Ios. Vulcan. 2-J 
«Chirița la expoziție», de M. Millo. 
Arangiată de Reuniunea gr.-or. de 
cetire și cântări.

34. Ciclova-montană. 28 Au
gust. S’au reprezentat: 1. «Trei doctori», 
comedie într’un act, localizată de Vir
ginia Vlaicu. 2. «Arvinte și Pepelea», 
comedie într’un act de V. Alecsandri.
3. «Cârlanii», vodevil într’un act de 
C. Negruzzi. Arangiată de studenți.

35. G li m boc a, 29 August. S’au 
reprezentat: 1. «Mama Anghelușa», 
monolog de V. Alecsandri. 2. «Jidanul 
cu St. Petru la poarta raiului», dialog. 
Arangiată de inteligența română, cu 
concert și declamațiuni.

36. Greovaț, 4 Septembrie. S’a 
reprezentat: «Comicul», monolog.

37. B o cș a - m o n t a n ă, 20 
vembrie. S’a reprezentat: «Soldații 
rezerviști», corned. în 2 acte de loan 
Dimitrescu.

------- --- -------- 



doamnă și energică în afacerea «Po
temkin». Predarea distincțiunilor se va 
săvârși cu mare solemnitate în fața 
trupelor.

Hymen. Nicolae I. Mircea, Ma- 
rioara I. Popescu, căsătoriți. Si
naia, 21 Iulie 1905. Felicitările noastre.

Veneratul Consistoriu diecezan din Ca
ransebeș în ședința sa ținută la 11 Iulie 
a. c. a numit asesori ordinari la scau
nul protopresbiteral din tractul Buzia- 
șului pre domnii preoți: Avram Ciocoi 
din Vucova și Vichentie Pir tea din 
Sinersig, cari au fost aleși de sinodul 
protopresbiteral din 31 Martie a. c.

Necrolog. Cu datul 3 August n. ni-se 
scrie din Mehadia următoarele: O grea 
încercare a ajuns o fruntașe familie 
din comuna noastră Mehadia. Vecinie 
veselul și glumețul nostru fruntaș Ef- 
timie Căpușă a răposat în puterea 
vieții repentin, lovit de apoplexie, Marți 
seara la orele 10. Azi Joi a fost petrecut 
la cele eterne cu pompă nemai văzută 
în comuna noastră, dându-i-se ultimul 
onor din partea întregului public de 
elită și de rând din comuna noastră. 
Codrenii dela forestieria Orșovei a Co
munității de avere au luat parte aproape 
toți, în frunte cu prim-codrenii loan 
Bal aci u și George Serafin. Pro
hodul s’a săvârșit în sfânta biserică — 
pentru-că a donat bisericei suma de 
40 cor. — de preoții: Vasilie P op ti
vi ci u din Pecineșca, Constantin V la
ri u c e a n din Plugova, George T ă t u cu 
din Iablanița și de preotul local Con
stantin Dure. Acest din urmă a rostit 
un panegiric mișcător, scoțând la iveală 
însușirile alese ala defunctului, ca om 
de societate și ca tată de familie. Res- 
punsurile în decursul actului funebral 
le-a executat corul vocal rom. sub con
ducerea învățătorului Nicolae Mergea.

Mare foc în Bocșa-română. Confrații 
noștri din Bocșa-română au dat de 
mare năcaz. Le-a ars Sâmbătă tot 
grâul de pe 400 jughere, adunat la 
un loc ca să fie treerat. Nici o clae 
n’a fost asigurată, așa că mai bine de 
două treimi a harnicilor noștri eco
nomi din Bocșa-română au rămas fără 
pâne. Grozavă nenorocire! Focul s’a 
iscat dela mașina de treerat, așă se 
vede, că din negrija fochistului. Ma
șina erâ nouă-nouță, cumpărată cu 
5000 coroane de 10 economi români, 
cari s’au împreunat anume ca să-și 
treere înșiși grâul. Spre marea lor 
pagubă însă n’au asigurat nici mașina 
și nici grâul. Astfel a ars mașina cu 
grâu cu tot și pierderea suferită face 
cam 40 mii de coroane. Numai nește 
stoguri de pae au scăpat. Au venit 
întru ajutor șl pompierii din Bocșa- 
montană, cari au ajutat la localizarea 
focului, dar n’au putut nimic scăpă 
din grâu. Mai mulți oameni au sufent 
arsuri. -- Duminecă erâ să se țină la 
Bocșa-română adunarea Despărțămân
tului «Astrei», dar nu s’a ținut din 
cauza marei nenorociri.

Dar pentru masa studenților români d a 
Brașov. Dl Dr. Constantin Missits și 
dșoara Valeria Branisce, în loc de 
anunțuri speciale din incidentul cunu
niei lor, au dăruit mesei studenților 
români din Brașov suma de 30 cor.

Efectul ex-lex-ului și al rezistenței pas
sive. Din cauza stării de ex-lex, în care 
ne aflăm de 7 luni, și din cauza refu
zării chiar șl a dărilor plătite de bună
voie a încassat statul în primele 7 luni 
ale anului cu peste 5 milioane cor. 
mai puțină dare de stat, decât in 
acelaș timp al anului 1904. în Ianuarie — 
Iulie 1905 s’au încassat 9.963,915 cor. 
54 bani dare de stat, ear în Ianuarie— 
Iulie 1904 15.188,204 cor. 99 bani. Scă
derea face 5.224,289 cor. 45 bani. E in
teresant să știm șl câte persoane au 
plătit contribuție în 1904 și câte în 1905. 
In 1904 și-au plătit dările în intervalul 
Ianuarie-Iulie 122.439 persoane, pe 
când în 1905 numai 75.574 persoane; 
diferința e 46.865 persoane.

«Marca culturală a Asociațiuniî». Dip 
incidentul marilor serbări culturale ro
mânești ce se vor țineâ la Sibiiu inte
resul pressei române și al publicului 
mare românesc pentru societățile noa
stre culturale și pentru scopurile lor mă
rețe și binecuvântate devine — din feri
cire — tot mai mare. Ziarul «Libertatea» 
din Orăștie face în ultimul seu nr. 
propunerea, ca comitetul central al 

«Asociațiuniî» să aducă hotărîre a se 
Introduce marca culturală a Asociați- 
unii», o marcă cu preț de 2 fileri, care 
să se lipească pe biletele de intrare la 
petreceri și să fie astfel o contribuție 
ușoară pentru despărțământul «Asocia- 
țiunii». Banii adunați prin aceste mărci 
culturale» să fie jumătate reținuți pen
tru trebuințele despărțământului «Aso- 
ciațiunii», pe al cărui teritoriu s’a aran
jat petrecerea, ear jumătate să se tri
mită comitetului central. «Creițarii» ace
știa să se folosească pentru cumpăra
rea de cărți folositoare, cari să se îm
partă gratis intre popor. «Marca cultu
rală» ar fi bine să se introducă dejâ 
la serbările culturale din Sibiiu, ce vor 
avea loc peste 2 săptămâni. «La repre- 
zentațiunile teatrale din Sibiiu, la ope
ra *Moș  Ciocârlan*,  la balul ce se va 
aranja și pe toate biletele de intrare 
la expoziție și ori unde se dau bilete, 
pe toate dejâ din prilejul deschiderii 
Muzeului, să vedem pus acest 
ușor bir național: «marca cultu
rală a Asociațiuniî», pe care cu drag o 
va plăti tot Românul». Ideia fericită 
trebue apreciată cu toată seriozitatea 
și bine-ar fi, de s’ar putea realiză.

Jertfele ofticai. în Mai 1905 au murit 
de oftică în Ungaria 9153 persoane, 
din cari ICI au murit în comitatul 
Caraș-Severin.

Portul românesc. O doamnă din Ar
deal publică în «Foaia Poporului» din 
Sibiiu un apel călduros pentru îmbră
țișarea portului strămoșesc din partea 
damelor române. «Mare este durerea 
sufletului meu — zice doamna Maria 
din Câmpie — când văd că portul stră
bun, portul nostru mândru și eftin se 
perde pe zi ce merge și în locul lui se 
încuibează cu o repejune uimitoare 
cartoanele, barșoanele, mătăsurile etc. 
cari duc poporul nostru la ruină totală... 
Vă rog cu stăruință, d-nelor române, 
să lucrați pentru portul național, pen
tru acel port frumos, pe care o regină 
cu fală l-a purtat și-l poartă. Critici și 
batjocuri din partea celor ce nu vor 
cunoaște scopul nostru să nu ne des
curajeze, ci mai mult să ne îndemne, 
pentrucă putem fi sigure, că cei cu ju
decată sănătoasă și cu inimă nobilă 
vor aprobă pasul nostru. Deci să ne 
facem costume naționale, simple, fru
moase, din materie de casă și astfel 
să ne prezentăm în toate locurile, cu 
deosebire acolo, unde venim în atin
gere cu țerane de-ale noastre, căci nu
mai astfel le vom putea îndemnă a nu 
părăsi portul străbun și a-și face șî 
ele costume naționale. Totodată să le 
desgustăm de porturi străine, cari sunt 
atât de scumpe și nici bine nu le stă 
femeilor noastre». Bine ar fi, dacă ape
lul d-nei «Maria din Câmpie» ar prinde 
rădăcini la doamnele române.

Arșița este de mai multe zile aproape 
insuportabilă, termometrul arată în 
fiecare zi 36 grade Celsius în umbră. 
Uscăciunea e așă de mare, încât fân
tânile conțin de tot puțină apă, ear 
plantele încep să se usce. Cucuruzul 
a suferit mult în urma arșiței ferbinte 
și economii sunt abătuți și triști. O 
ploaie bună ar fi aur și diamant pentru 
omenime. Eri ceriul s’a acoperit cu nori 
și o ploaie lină a adus recreeare și 
speranță. Azi ceriul e înnorat.

Focuri. Pe noi Lugojenii ne-a ferit 
Dumnezeu pe căldurile aceste tropicale 
de primejdia mare a focului și —- dacă 
vom fi cu grije — ne va feri șî în 
viitor. în alte părți însă au fost focuri 
mari. în comuna Mo crin au ars de
unăzi 9 case, 10 edificii laterale și 
mult fân. La Chichinda-mare a ars o 
parte mare a țiglăriei Bohn, precum șl 
2 case. în Gottlob (Kisosz) a ars re
colta de pe 35 40 jughere și 1 casă. 
La Tarczal au ars edificiile economice, 
construite pentru administrarea renu
mitelor vii dela Tokay. Comuna Kis- 
Palugya din comitatul Lipto a ars 
în noaptea de Vineri spre Sâmbătă 
aproape total. în comuna Bosorod 
din comitatul Hunedoarei au ars 2 case 
împreună cu edificiile laterale. Comuna 
Parajd din Secuime a fost cutropită 
Sâmbătă de un incendiu uriaș. Au ars 
casele și recolta a 40 familii. Mulți 
oameni, mai ales copii, au p e- 
rit în flăcări.

Starea cucuruzului. La bursa din 
Budapesta s’a scumpit într’o singură 
zi cucuruzul nou cu 1 coroană, adecă 

dela 12-48 cor. la 13-48 coroane. ’Aceasta 
din cauza secetei ce s’a pornit. E teamă 
că lipsa de ploaie va compromite re
colta cucuruzului. Cu toate aceste nu 
se așteaptă nici în Ungaria nici în 
România recoltă de cucuruz așa de 
slabă ca în anul trecut. Foarte rea e 
starea cucuruzului în ținuturile de sus 
și de jos ale Tisei. în Bacica și Bănat 
starea cucuruzului e până acum bună. 
Din toate părțile Ungariei și României 
vin însă vești, că porumbul (cucuruzul) 
are mare trebuință de ploaie.

Aviz. Se aduce la cunoștința mem
brilor activi ai Reuniunii române de 
muzică din Sibiiu», că în conțelegere 
cu toți factorii chiemați. reprezentarea 
operei «Moș Ciocârlan» s’a fixat 
pe zilele de 20 și 21 August a. c. 
Probele încep Joi la 17 August a. c. 
la orele 2'4 d a. în »Casa națională». 
Rugăm pe toți membrii activi ai Reu
niunii a participă în număr complet 
la aceste probe resp. reprezentații. 
Presidiul « Reuniunii rom. de muzică din Sibiiu '

«Luceafărul». Avem șî noi Românii 
obidați cu ce să ne mai fălim în tim
purile aceste maștere pentru cultura 
și educațiunea noastră națională. Este 
revista excelentă «Luceafărul» din 
Budapesta, care și-a făcut dejâ cale 
binecuvântată în sinul Românismului 
de aici și din regat, așă încât a reușit 
să-și pună fundament mai sigur prin 
înființarea tipografiei sale proprii. Nu
mărul ultim duplu (13 și 14) ce l-am 
primit face onoare celor ce muncesc 
pentru înflorirea acestei reviste și pen
tru cultivarea limbei și literaturei ro
mâne și prin aceasta pentru consoli
darea neamului românesc. Numărul 
acesta merită cu drept cuvânt numele 
de «Luceafăr», atât ca exterior, cât șî 
în privința cuprinsului. Cuprinsul este 
următorul: Pro domo, de Octavian C. 
Tăslăuanu; Viață nouă, de I. Agîrbi- 
ceanu ; Tudor cavaler de Flondor, de

Cascada înfrățirii, de Sever Dan; 
Cu dorul, poezie de Maria Cunțan; 
Bunica, de Sever Secula; în Pănade, 
de Al. ; în zori, poezie de M. P. ; 
Miorița, baladă poporală culeasă de 
George Cătană; Reuniunea rom. de 
muzică din Sibiiu ; închinare, poezie de 
Maria Cunțan ; Dăscălița, de Al. Ciura ; 
Mormântul din Buzento, poezie de V. 
Bude; Ceasul din urmă, de Romulus 
Cioflec; Cronică (Redacțional, Premiul 
«Luceafărului», f Zeno Mocsonyi de 
Foen, «Asociațiunea», Testamentul lui 
Artemiu Anderco, «Societatea pentru 
fond de teatru», dl Zaharie Bârsan, 
Elisâe Reclus, «Banatul», Panteonul 
Bănățenilor, Știri artistice din Româ
nia, f Dr. George Popovici); Dări de 
seamă și notițe bibliografice ; Posta 
Redacției; Ilustrațiuni: N. Grigorescu: 
Ciobanul (copertă), 7 scene din opera 
• Moș Ciocârlan», Tabloul debutanților 
din «Moș Ciocârlan», Tudor cav. de 
Flondor, Tiinoteiu Cipariu, Membrii 
Reuniunei rom. de muzică din Sibiiu 
(11 fotografii), Morții noștri : Zeno 
Mocsonyi, Dr. George Popovici. Prețul 
acestui nr.: 1 coroană. Administrația 
Budapesta, IV, str. Zoldfa 7.

Salvarea unei vieți. Văduva Angela 
Popovici, fosta soție a notarului 
Alexandru Popovici din Cârpa, a sal
vat la 31 Iulie cu mare curaj viața 
unei fete ce se scălda în Caraș, aproape 
de Comoriște, și care erâ să se înnece. 
Fapta frumoasă n’are lipsă de laudă.

Insule dispărute. în Oceanul pacific 
au dispărut sub apă insulele Revilla- 
Gigedo, cari cuprindeau un teritoriu 
de 800 kilometri pătrați. Insulele erau 
vulcanice și astfel nu erau locuite de 
oameni. în locul, unde se aflau insulele, 
a aflat un vapor englez cadavre de 
animale, apoi plante și trunchiuri de 
copaci.

Premii pentru emigranți. Milioanele de 
oameni, ce i-a înghițit America din 
țerile europene, nu i-s de ajuns. în 
Canada e mare lipsă de brațe munci
toare. Statul Canadei a încheiat cu o 
societate de navigațiune contract pe 
10 ani, prin care se deobligă că plătește 
un premiu de 1 font sterling (24 cor.) 
pentru fiecare bărbat, femeie sau copil 
ce societatea îl transportă din Austro- 
Ungaria, Germania, Rusia,Scandinavia, 
Elveția etc. în Canada. Nu-i mirare 
deci, dacă poporul e momit de agenți 
de emigrare să emigreze cât de mulți 
în Canada. Poporul însă nu trebue să 

asculte de aceste voci lingușitoare și 
amăgitoare, căci în Canada îi așteaptă 
lucru tare greu și clima pe acolo nu 
e priincioasă sănătății, așâ încât cei-ce 
emigrează sunt expuși să-și lase acolo 
oasele și să nu-și mai vadă căminul 
părintesc, pe frați, surori, rudenii și 
mormintele strămoșilor.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:

Ulisse, regele din Ithaca, po
vestire istorică de Silvestru Moldo
van (Nr. 5 din biblioteca «Foaiei Po
porului») Sibiiu 1905. Prețul 20 bani.

♦
Ris și veselie (anecdote și glume). 

Nr. 6 din biblioteca «Foaiei Poporului». 
Sibiiu 1905. Prețul 20 bani.

Râsboiul ruso-iaponez (1904-05) 
de Lucian Bolcaș. Partea I. pănă la 
căderea Portului-Arthur. Budapesta, 
1905. Tipografia «Poporul român». 
Cartea conține șî numeroase ilustrațiuni. 
Prețul 50 bani plus 10 bani porto 
postai. Comandele să se facă la «Po
porul român» în Budapesta.

VARIETĂȚI.
>

Cum deosebim untul de mar- 
garin ? Falsificarea untului natural cu 
margarin se poate arătă dacă topești 
într’un păhar o bucată de unt curat, 
natural. La fund se va așeză un ame
stec de apă și sare, deasupra căruia 
se formează un strat de unt lichid; 
acest strat e curat și străveziu. Dacă 
însă topim o bucată de unt amestecat cu 
margarin, atunci stratul e turbure mai 
mult sau mai puțin, semn că untul 
conține mai mult sau mai puțin mar
garin. Afară de aceea, dacă topim unt 
suspect, atunci șî mirosul particular, 
ce se produce, ne arată că untul e 
amestecat cu margarin.

Femeile sunt mai distrase decât 
bărbații. După toate semnele, femeia e 
mai uitucă decât bărbatul. Dacă privim 
obiectele uitate în tren sau la gări, 
80% aparțin femeilor. Umbrele, gea
mantane de mână, pungi, lanțuri, oro- 
loage etc. sunt uitate în tren mai ales 
de femei. Rar găsești între obiectele 
uitate unul bărbătesc.

A apărut:
Album de brodării și țesături românești, 

compus și editat de Minerva Cosma. 
Proprietatea Măriei Cosma. Quart 
mare, elegant compactat cu XXI foi 
artistic executate. Prețul 16 coroane.

Cursul pieței Li «1
!■
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Grâu prima calitate 1 90 14 40
» de mijloc 85 13 60

Săcară prima calitate 80 12 _
» de mijloc 75 11 60

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

Ovăs prima calitate 45 11 —
» de mijloc 40 11 60

Cucuruz prima calitate . 85 16 20
» de mijloc . 85 15 60
» nou .... 10 — —

Făină 0...................................... 75 27 60
» prima .... 72 26 80
» albă .... 70 26 —
.» brună .... 68 25 40

Orez........................................ 1- 40 48
Gris ...... 80 32 —
Arpăcaș . 70 36 56

i Mazăre................................ 90 40 48
i Linte........................................ 85 60 48
i Fasole................................ 80 34 36

Mălaiu mărunt 70 — 40
> Cartofi................................ — 9 10

Fân prima calitate . — 4 —
I » de mijloc — 3 50
Paie........................................ — 1 20
Stejar................................ — 6 20
Cărbuni de peatră . — 4 40

» de Petroșeni . 4 —
Oloiu de rapiță — 80 96
Lumini de stearină — 80 84

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

» » » II. » — 1 12
Unsoare de porc — 1 76
Sămânță de chimin — 84
Sare, bucăți .... — 22 —
Zăhar ................................ — 92 —
Vin........................................ — 80 —
Spirt I....................................... — 15 —

» II....................................... — 14
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Medalia de aur dela Exposiția sciințificâ din Bucuretci. 1903.

patentat .zz==

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

<gța probat și aprobat

& de autoritățile publice

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

CU

de Petru Maior
preț redus de ± cor.

adresă la cassarul Socie-

Institutul de cură naturala

= BILZ =
în Radebeul I. Drezda (Germania)

se poate căpătă Sanator de rangul prim.

în cantități mici și mari Bolnavi, grăbiți și căutați sănătatea
voastră în acest institut condus de medici 

ww la fierăria ai metodului natural de cură (Dr. med.),
negreșit că veți găsi în curând și sigur 

-A-TXtOXX Hahei'eh.m mnlt dorita-vâ sănătate.
Nr. io (x-671 Cereți marele și bogat ilustratul pro-

■ Lugojul-român . spect, care conține și multe dări de seamă
despre cure făcute,

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«
-----g'xatviit și franco------

de vânzare r~------=:
Aduc la cunoștința On. proprie

tari de vii, că începând cu 15 
August 1905 și până la 1 Octom
brie pun în vânzare 80 mii de oltoi 
de prima calitate și cu prețurile 
cele mai reduse.

A se adresa la cultivatorul 
de vii

Vasile Vancu,
în K 1 ă d o v a

u. p. Mânes — (Comitatul Arad;.

Nr. 157 3-2.

Provocare si apel |
■

I

cătră on. conducere a comitatului Garaș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.

E supremă necesitate a aduce respec
tuos și conștiențios din nou amin'e on. ‘ 
public pravul tie stins ai iui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even- j 
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a1 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace > 

i miiloc contra incendiilor bântuitoare.
Se recomandă fiecăruia a cumpără 

Despre modul de folosire se

A se
tății MIHAIU ȘERBAN stud. fii.,?
Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, II,'
10 A., trimițând de fiecare exemplar acest prav ]

1 cor. + 20 bani porto. ■ ^au bucuros deslușiri în localul de vânzare
Red. (x—40) amintit mai sus.

dela Reprezentantul general :

BTiTPKTTPQ BUDAPESTA,
. VI, Vâczi-korut 61.

Reprezentanță generală și magazin al 
fabricei imp. și reg. priv. de mașini și 
motori «urmașul lui Brauner <& Klasek 
Ing. E. Plewa»

i Cărți si reviste

1 intrate la redacția farului „D r a p e 1 u 1“
Câteva pagini, de Dr. Ludovic de Csato. 

Budapesta 1905. Tipografia „Poporul ro- 
mân“. Prețul 1 coroană, legată (de lux 
2 cor., pentru România 2 lei 40 bani. De 
vânzare la librării și la autor (Budapesta, 
Ulloi ut 53).

Floricele din Bănat. Cântări poporale 
și Motto-uri din Compozițiunile d-lui 
I. Vidu și alții. Culese de N. Jugănaru. 
Prețul 20 bani + porto postai. Se află 
de vânzare la Redacția «Drapelul» în 
Lugoj și la librării.

xxxed.ic univ., operator, etc.

și-a început praxa medicală în Lugoj.

wr. Constantin 3gnea,

Orele de conzultațiuue: 10—11 a. m. și 2—4 p. m.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul44,

Piața Isabella. Nr. 121 (x —17). #

recomanda
MOTORI de 2 100 HP

de benzii ga% și aburi.
Locomobile de benzin de 2—201 

HP, stabilimente de gaz absorbitor îiN 
orice mărime. Cheltuelile de uzină 2 — 3 
bani pe HP și pe oră. Prețuri eftine. 
Solviri favorabile.
—Catalogul prețurilor gratis 1"

Se caută reprezentanți solizi în 
provincie. Nr. 66 (12 — 12)

Reclama stabilă

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.
Depuneri spre fr\xcti±xca.re

---------------------- — 1,500.000 Cor. —---- --------------  
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escoinpteazâ cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale oorporațiunilor cu 7—8%, [uimește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 °/0, cu anunț 5% •

i

Darea după interese o solvește Însuși institutul.

Nr. 8. (x— 39) Direcțiunea.

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

Expediția de anunțuri

efectuoasă și 
practică este sufletul, factorul dătător

J B
de viață al fiecărei fabrici, întreprin
deri și afaceri comerciale. Cutn, unde
și când poți publică anunțuri mai cu
efect, mai bine și mai eftin, te poți

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. 7

informă la

■ ■—/____________________ —______________________

Preliminare de spesefi 
si planuri gratis.

Numeri singuratici din ziarul 

„DRAPELUL44 se află de vân- 

zare îh librăria Colonia» Nemes.
Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

◄ APA DE BOHOLT ► 
vindecătoai’e

și minerală de izvor 
e analizată cbemic de mai multe 
autorități medicale și e recoman
dată din partea lor — în urma 
conținutului ei bogat în acid carbonic 
natural — ca

cea mai bună apă vindecătoare.
la dureri de stomac, anemie, 
dureri de gâ t și la boale organice.

In urma gustului plăcut servește 
apa de Boholt amestecată cu vin ca 
beutură recoritoare și s’a dovedit 
îu urma eftinătății sale ca 
beutură de predilecție a marelui 
public consument.

Se poate căpăta în sticle 
de *4 litru, I litru, 2 litri și la co
mande de cel puțin 5 litri e tran
sportată imediat în casă.

Depositul principal al uvornlui da Boliolt
se află la

Alfred Fischl -Wd
Lugoj, Piața Isabela Nr. 5.

Nr. 158 (10 -1).

a P»«mbescia
------  se află de vențlare la ---- --------- --  
REDACȚIA „DRAPELUL" 

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian..................
A cățiut o rajiă lină, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 
Frunțlă verde mărgărit, p. voce și pian 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . . 
Fata popii, p. voce și pian’ 
Basme lășene, vals p. pian . . 
Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 
0 roză vestejită, p. voce și pian
Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian

La comande prin' postă este de 
tura 10 bani pentru costul postai de bucată.

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul 4 — Lugoj.

1
1
1
1

cor.
»

>

50 bani.
50 .
50 »
50 .
50 »
50 »
50 »
50 »
50 .
25 .

50 »
a se ală-


