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Eată cum se agită !
La Agria a tost Duminecă o 

petrecere populară, la care au luat 
parte și soldați, aparținători armate: 
comune, cât și honvezimei.

Și s’a întâmplat c.e se întâmplă 
de multe-ori la asemenea ocaziuoi. 
S’au hârjonit niște flăcăi și soldați 
pentru o fată. Nimic deosebit. Așa 
se hârjonesc flăcăi români cu sol
dați români și flăcăi maghiari cu 
soldați maghiari.

E propriu uniformei militare, că 
exercează o mai mare putere atrac
tivă asupra fetelor, e propriu firei 
de soldat că se ține mai voinic 
decât alți muritori de rând și îi 
măgulește preferința în dragoste a 
sexului frumos și este propriu și 
flăcăului nemilitar că nu se dă 
înapoi cu una cu două în fața mi
litarului, dacă nu pentru alta din 
simplul motiv, ca să nu peardă și 
mai mult din creditul în ochii în- 
focați ai fiicelor Evei.

Din hârjonelile aceste se des- 
voltă de multe-ori bătăi sângeroase 
și este de o potrivă datorința or
ganelor siguranței publice, cât și 
a patrulelor militare să grijească 
de cu vreme ca asemenea cazuri 
regretabile să fie de cu vreme în- 
piedecate.

Nu încape îndoială, că și cazul dela 
Agria se putea împiedeca, dacă în 
urma nefastelor agitațiuni șoviniste 
nu ar fi de prezent așă încordate 
relațiunile între militari și civili.

Se pare însă, că la Agria orga
nele siguranței publice, pol ' ții 
orășenești, au luat pe față partea 
civililor și au procedat în mod oîen- 
zător față de militarii prezenți ia 
petrecere.

Numai așă ne putem explică 
intervenția locotenentului din ar-FOITA „DRAPELULUr.

— Schiță —

De /. H. OHvier.

Povestea ce urmează e veche, 
foarte veche.

Spre seară într’o toamnă mi-a 
spus-o un moșneag. Dar nu-mi explic 
nici astăzi, de ce am plâns atunci . . . 
c’a fost povestea tristă, moșneagul prea 
bătrân!

«Stingher, bătut de soarte și fără 
de speranță — așă începu poveste 
moșneagul istovit — plecai fără de țintă 
în lumea nesfârșită, să prind șl eu 
odată sburdalnicul noroc.

Nu mai puteam acasă să stau de 
răul tatei — un om fără de suflet ce 
vecinie mă băteâ.

El când n’aveâ parale să bea rachiu 
la crâșmă, pe mam’apoi pe mine amaru 
’și descărca.

mata comună Nagy. care inter- 
vențiune a degenerat in un conflict 
cu poliția, al cărui stârșit a fost câ 
un polițist prea zelos a rănit grav 
cu sabia pe locotenent.

Negreșit un caz foarte regre
tabil, care aDunțat ia casarmă a 
provocat venirea întru ajutor nu 
numai a plutonului de patrulă, ci 
și a unei companii, care și-a făcut 
prezența la fața locului pentru a 
restabili ordinea.

Conflictul deja degenerat prin 
vulnerarea locotenentului și atitu
dinea dușmănoasă a civililor și po
lițiștilor față de militari a adus cu 
sine ca compania ieșită la fața 
locului să tragă trei salve de 
foc asupra mulțimei agitate. Un 
băiat de 15 ani a rămas mort și 
mai mulți civili au fost răniți. Semn 
că salvele s’au tras în aer și ră
nirile precum și cazul de moarte 
au urmat din întâmplare până acum 
nedeslușită. La caz contrar, adecă 
dacă trăgea o companie trei salve 
în carne viie, negreșit remâueau 
sute de morți pe locul sinistru al 
petrecerii.

Cum s’au petrecut de fapt lu
crurile are să iasă la iveală din 
ancheta, care s’a deschis imediat. 
Până acum știm numai atât, că în 
investigația prealabilă s’au ivit 
contraziceri între feliul cum sta
bilește poliția faptele și felini cum 
descriu militarii incidentul. Atâta 
constată deja și în acest stadiu al 
investigării ambele foruri, că ră
nirea locotenentului Nagy a 
dat anză la sfârșitul tragic 
al hârjone 1 ii.

E tară îndoială, că avem de a 
face cu un caz toarte trist și du
reros. care poate avea urmări fatale 
chiar și asupra desfășurării eveni
mentelor politice, cari culminează 
tot mai mult într'un conflict între

Răbdai o vreme lungă, răbdai ca 
șî un câne, răbdai la nesfârșire tot 
răul ce-mi făceâ. Iar mama mea — 
biet suflet — cu inima ’ntristată, de 
mila mea sărmana, năravu-i suferiâ.

Și ce eram p* atuncea ? Copil de 
10 ani și trebuia în lume să plec fără 
de rost. Am mângâiat pe mama, și-am 
plâns cu ea 'mpreună, a noastră des
părțire, al nostru nenoroc —

♦
Eră o zi de vară — mi-aduc-aminte 

bine — lucia pe cer un soare frumos, scân
teietor. în ae.- veselie, cântări de păsă
rele. în iazuri mii de broaște în glume 
se ’ntreceau.

Plecai... în urmă mama, în prag 
cu ochi în lacrimi, priviâ lung după 
mine, cum trist mă depărtam ... Visase 
oare dânsa, atunci în clip’ aceea, că 
pentru vecinicie perdut îs pentru ea ? ... 
Nu știu, dar când în urmă — plângând 
întorsei capul, în prag nu mai eră, dră
guța mama mea... Un junghiu simții 
în pieptu-mi și o durere ’n stânga 
mă tot strângea ca ’n foc, oprindu-mă 
în loc.

Nu mai puteam. în fugă m’am șî 
întors din drum. Când am intrat în 
casă, găsii trântită jos pe mama, ce ’n 
sughițuri plângea ca un copil.

spiritul politicei de stat și spiritul 
militarismului.

Și tocmai de aceea se impune 
fiecărui om cu scaun la judecată 
datoria sâ tracteze cu extremă mo
le ițiune cazul regretabil și să 
caute a feri din resputeri agravarea 
artificială a cazului prin prezen
tarea lui îu o lumină falză și ten
dențioasă.

Și ce vedem! ?
Pi esa șovinistă, în frunte cu 

năbădăiosul Nicolae Bartha, în 
loc sâ îndemne cetățenii la liniște, 
caută să prezente întreaga afacere 
ca un conflict de rassă ivit 
între flăcăi maghiari și sol
dați de naționalitate ro
mână.

Aceasta se explică așă, că ce
tățenii din Agria sunt Maghiari, 
ear soldații din regimentul armatei 
comune, staționat la Agria. sunt în 
mare parte Români.

Presa șovinistă se face a nu 
observă, că locotenentul armatei 
comune, lovit de polițiști, este Ma
ghiar neaoș și că soldații co
mandați — chiar dacă au fost Ro
mâni de naștere — au trebuit să 
tragă foc în urma ordinului mai 
înalt ce au primit. Tot așa ar fi 
tras foc și Maghiarii dacă eră din 
întâmplare o companie recrutată 
din Maghiari. Cine cunoaște orga
nizația severă militară știe prea 
biue ce urmări grozave aduce cu 
sine insubordinațiunea.

Nare deci a face că soldații 
comandați la fața locului au fost 
de naționalitate română, căci ei nu 
ca Români, ci ca soldați au 
tras foc la ordinul ce l-au primit 
și nu au tras în Maghiari, ci 
in mulțimea care a luat o atitu- 
d ie ostia și amenințătoare față de 
militari.

Așa se prezentă chestiunea în
Am ridicat-o ’n grabă. Ce galbenă 

erâ și ochii cât de triști. Mă podidise 
plânsul. Iar dânsa printre lacrimi, să
rutul sfânt mi-a dat zicând: «Cinstit în 
lume să fii și să iubești pe Dumnezeu, 
că dânsul nu te-o lăsă să piei...»♦

Plecat m’am dus departe. Făcut-am 
un drum mare de zile lungi cu soare, 
de nopți cu stele mii. La urmă într’o 
noapte zării în depărtare, o zare de lu
mină ce abiă de mai clipiâ.

înviorat atuncea m’apropiai în grabă, 
de frică să nu peară lumina ce văzui.

Dădui peste o stână, întrai fără 
sfială, în mica colibioară, a baciului 
stăpân.

Bătrân ca mine acuma, eră șl 
baciu — atuncea. Om sfânt și bun ca 
pânea, el m-a primit cioban.

Și nu-ți mai spun — pe urmă — 
câți ani am stat acolo. S’o mai lungesc 
atâta ar fi fără folos. Destul să știi 
c’acolo crescui, mă făcui mare și am 
rămas cu stâna, cu turmele de oi, căci 
baciul mă ’nfiase, de mult ce mă iubise. 
Cam rar acuma suflet, așă cum fuse el.

Ajuns un om cu stare, prin muncă 
străduință, plecai să caut pe mama, cu 
mine să o iau. Și am plecat pe dată, 
lăsând stâna sub pază. Nu mai gân- 
diam la alte, decât la mama mea. 

ochii fiecărui om nepreocupat. E o 
ciocnire regretabilă între cetățeni 
și militari, o ciocnire care nu are 
nimic de a face cu naționalitatea 
unora și altora, o ciocnire care — 
durere — tot așă se întâmplă la 
noi, în țeara polinațională, precum 
se întâmplă și în Franța, Germania 
etc., cari sunt țeri național unitare.

Și totuși presa șovinistă caută 
să prezente conflictul ca o vărsare 
de sânge provocată prin ura sol
da ț i 1 o r români conți-a cetă
țenilor maghiari!

Scopul acestei denaturări și fal- 
zificări este prea evident. E vorba 
de a asmuță și agită pe cetățenii 
maghiari contra nemaghiarilor!

Eată cine agită și eată cum se 
agită!

Și e aproape de mintea omului, 
că asemenea asmuțări nu, pot con
tribui la stabilirea păcii națio
nale între cetățenii de diferite na
ționalități ai patriei, ci măresc ne
contenit ura, art i fi ci al alimen
tată, între cetățenii de diferite 
naționalități ai patriei.

Lucru curios !
Pe când d-nii procurori caută 

cu toate apucăturile rabulisticei să 
ne scoată pe noi vinovați de pă
catul agitării contra Maghiarilor, 
deși noi în mod loial și deschis 
tindem la îm p ăc ar ea c o n fl i cte- 
lor nenorocite națio na 1 e, 
până atunci nu se găsește procuror 
ca — nu în interesul Românilor, ci 
în bine înțelesul interes al patriei 
comune — să aducă la rezon pe 
acei scriitori din foile șoviniste, al 
căror ideal politic pare a fi asmu- 
țarea cu ori-ce preț a opiniunei ma
ghiare neorientate contra noastră, 
cari nu ne tragem din mame ma
ghiare, dar ne împlinim datorințele 
față de patrie cu aceeași sfințenie 
ca și cel mai neaoș puiu de Ma
ghiar.

Am mers, am mers pe drumuri, 
prin văi și prin păduri. Am întrebat pe 
oameni de satul meu iubit și după 
multă trudă, dădu-i la urma toată de 
el. Căsuța noastră albă o cunoscui.

Bătui la ușă. Nimeni. Nici un răs
puns din casă. Atuncea fără voe’mi întrai 
ea un smintit. Și ce-am văzut, nici 
astăzi din minte nu-mi mai ese. De 
groază într’o clipă amarnic fui cu
prins.

Pe pat a mea măicuță zăceă în 
nemișcare, cu capul spart în două de 
o muche de topor. Și nici o lumânare 
la capul ei sărmana ! Nimic, măcar un 
suflet milos prin preajma ei.

Am plâns-o mult pe mama, am 
plâns-o ca nebun ! Dar inima mea tri
stă cerea ca s’o răsbun !

Pierdut, zdrobit cu totul, zăceam 
la capul moartei așă în neclintire. Nici 
să gândesc nu puteam.

Se vede, că durerea ce mă prin
sese atuncea, zdrobindu-mi trupul, su
fletul și mintea-mi tulburând, m’a 
adormit pe dată. Dar cât dormit-am, 
nu știu. Atât c’am fost trezit de scâr- 
țiitul ușei, de-un gemăt ascuțit, un fel 
de țipet strașnic, un plânset fără șea-, 
măn, din mormânt venit.

Mă uit, prin ușă întră un om gal
ben ca ceara, cu ochii de pisică, cu



Dar noi nu invocăm intervenția 
procurorului, cum o fac colegii dela 
presa șovinistă față de noi, de câte 
ori nu li-e pe plac ceeace scriem. 
Nu! Căci noi ca aderenți sinceri 
ai libertății de presă, considerăm 
ca cel mai chemat arbitru asupra 
lucrării presei însuși publicul 
treaz cetitor.

Și ar fi timpul, ca publicul ma
ghiar cetitor, treaz la cap și sănă
tos la mimă, să-și dee seamă îd 
mod serios de devastațiunea păcă
toasă ce o comite în sentimentele 
publicului acea presă, care crede 
că servește interesele poporului 
maghiar când agită în mod așa 
fățiș și cu mijloace așă tendenți
oase la ură contra concetățenilor 
de altă naționalitate.

Ar trebui să pierdem orice cre
dință în instinctul sănătos politic 
al poporului maghiar, dacă nu am 
mai așteptă, ca însuși publicul 
maghiar să-și aducă la rezon presa 
năbădăioasă.

Statutele alianței învățătorilor ro
mâni gr.-cat... neaprobate în 17 April 
n. s’a ținut la Cluj adunarea delega- 
ților diferitelor Reuniuni învățătorești 
române gr.-cat. și aici s’a pus baza 
unei noui organizațiuni învățătorești, 
numită: «Alianța învățătorilor români 
gr.-cat». Statutele votate în adunarea din 
Cluj au fost prezentate — precum cetim 
în »Răvașul» — ministrului de culte și 
instrucțiune publică spre aprobare. 
Ministrul a refuzat aprobarea sta
tutelor, pe motiv, că legea nu cu
noașteți) o confesiune gr.-cat. 
română și de altfel nu se poate 
admite,ca învățătorii din țeară 
săsegrupeze după naționali
tate.

Alegerea dela LiptO-Szent-NIiklos. 
Luni a avut loc la Lipt6-Szt.-Mikl6s 
balotagiu între candidatul de deputat 
naționalist Emil Stodola și candi- 
datul-ministru Bartolomeiu Lânyi. Co- 
aliținnea opozițională a fost pe partea 
candidatului naționalist. «Budapesti Hir- 
lap» ziceă în ajunul alegerii că inte
resul maghiarimei pretinde, ca de astă- 
dată nu Maghiarul, ci Slovacul să 
ajungă în dietă, pentrucă nici un mem
bru al guvernului, care se pune în 
calea validitării drepturilor naționale, 
nu e demn de încrederea cetățenilor. 
Ear baronul Bănffy, întrebat de unii 
păru ’n cap vâlvoiu. Nu-1 cunoscui. 
Pe urmă, când mă uitai mai bine, vă
zui că cel ce întră, e el, e tatăl meu I

Bătrân și tare încă, dar beat. Veni 
spre mine tot înjurând mereu, nimica 
sfânt la el.

Vai, taci, strigai la dânsul și las’ 
să doarmă ’n pace acea biată femee 
ce viața i-ai luat! — E mama mea... 
Ear dânsul, rânjind nebun la mine, 
îmi zise ca turbat: E mama ta și-i 
moartă... Tu ești copilul ei... Dar m’a 
’nșelat cu altul.. Nu ești copilul meu.. 
De asta am ucis-o... Și nu putu să 
zică mai mult nici un cuvânt, căci 
mort căzu de-odată cu fața la pământ.

♦
încremenit rămas-am, în mână cu 

toporul. Să stau, să plec, nimica nu 
mai știam ce fac...

De-odată dă în casă, năvală peste 
mine, un cârd neașteptat de oameni, 
ce mă leagă. Sunt dat în judecată și 
dus în pușcărie; c’ași fi ucis pe tata 
și chiar pe mama mea!...

Pe el! Dar nu pe mama... Săr
mana, biata mamă!...»

Și bietul începu să plângă cu amar.
♦

Târziu ridică ochii să mă privească 
bine.

«Dar am scăpat — îmi zise — de 
neagra pușcărie, căci am fugit. Și 
acum te las, te las cu bine...» și iute 
ca năluca el dispărîi din loc... 

alegători ce să facă, le-a telegraf at: 
«între împrejurările grave politice de 
azi ași considera de o mai mare nefe
ricire, dacă ar fi ales deputat ministrul 
de justiție inparlamentar și cu tendență 
absolutistică, — al cărui rol conform 
convingerei mele amenință constituția 
noastră, — decât dacă între alții ar 
ajunge în parlament încă un deputat 
naționalist. Dacă aceasta nu corespunde 
convingerei D-voastre, mai bine ab- 
țineți-vă dela votare, dar pe Lânyi sub 
nici o împrejurare să nu votați.» Pen
tru sprijinirea lui Stodola s’au dus la 
alegere și deputății naționaliști Milan 
H o d z a, Dr. Stefan C. P o p p, Dr. loan 
Suciu și Dr. A. VI a d, Pănă la orele 
2 d. m. Lânyi avea 741 voturi, Sto
dola 701. Când s’a terminat votarea, 
Lânyi avea 1578 voturi, Stodola 1545. 
Astfel ministrul Lânyi a reușit cu ma
joritate de 33 voturi.

CRIZA.
în amorțeala chinuitoare, în care 

a ajuns criza, a produs mare senzație 
vestea, că guvernul Fejervăry pre
gătește un proect de lege pentru in
troducerea s u fr a gi u lu i universal 
și că a obținut deja sancțiunea 
prealabilă a Majestății Sale pentru 
prezentarea acestui proect în dietă.
Guvernul și sufragiul universal.

Ziarul «Magyar Sz6» află din isvor 
competent, căMajestatea Sa și-a dat în
voirea, ca guvernul să pregătească un 
proect de lege despre sufragiul univer
sal și ca să-l prezinte dietei. Ear «Ma
gyar Hirlap» anunță cu deplină si
guri ta te, că dacă dieta ar ridică la 
valoare de drept proectul de lege de
spre sufragiul universal se
cret, din partea Coroanei n’ar întâm
pină nici o opoziție.

Ziarul «Neue Freie Presse», adu
când șî el aceste știri, zice: «E însă 
întrebare, dacă ministeriul Fejer- 
vâry va ajunge peste tot în poziția să 
prezinte dietei acest proect sau oricare 
altul. Intenția învederată a coaliției 
este pănă acum nici să nu între în 
coatingere parlamentară cu acest mi- 
nisteriu, căruia i-a votat neîncredere 
și pe care îl consideră de neconstitu
țional și ilegal, și peste tot să nu pri
mească dela acest guvern nici un pro
ect. Dacă coaliția rămâne pe acest 
punct la reîntrunirea dietei, atunci e o 
chestiune spinoasă: ce ținută are să ia 
coaliția față de acest proect, care de 
fapt ar realiză un punct din programul 
partidului kossuthist».

Socialiștii au ținut Duminecă mai 
multe adunări în provință, în cari au 
pretins energic sufragiul universal se
cret. Dumineca viitoare vor avea loc 
earăși câteva adunări socialiste, ear în 
15 Septembrie plănuesc socialiștii o 
procesiune demonstrativă pe dinaintea 
dietei și atunci vor preda dietei o 
petiție pentru introducerea sufragiului 
universal secret.
Tisza despre dizolva? ea, partidului 

«liberal*.
Procesul de discompunere, ivit în 

sinul partidului liberal, a îndemnat pe 
contele Stefan Tisza să scrie în ziarul 
«Az Ujsâg» un energic articol, în care 
provoacă pe «tovarășii de principii» 
să nu părăsească partidul «liberal» și 
să nu între în coaliție.

Pentru a promovâ rezolvarea crizei 
nu e trebuință să iasă nimenea din par
tidul «liberal». Partidul «liberal» trebue 
să remână credincios convingerei sale, că 
«noi am avea mare bucurie patriotică, 
dacă Majestatea Sa și-ar exercită drep
turile sale constituționale, referitoare 
la limba de comandă și serviciu, con
form dorinței vechi a națiunei. Noi am 
admoniat însă urgent națiunea să nu 
pretindă aceasta, pentru a nu provocă 
prin asta o criză care vatămă interesul 
națiunei și periclitează soartea națiunei. 
Acesta e motivul, pentru care nu ne-am 
alăturat la coaliție și n’am aprobat po
litica ei.»

în urma politicei coaliției «noi am 
ajuns pe o bancă de nisip» și coaliția 
la prima ei greșală a mai adaus una 
mărginașe cu crima. Ea a părăsit 
terenul legal și conduce totodată 

șî municipiile șî comunele în o 
serie de ilegalități. Prin astfel de mij
loace nu se promovează descurcarea, 
ci situația devine și mai serioasă șî 
mai desperată.

Deci partidul «liberal» n’are ce 
căută în coaliție, căci ar aduce asupra-și 
numai dejosire și rușine și ar discredită 
întreagă națiunea. Nu ! Națiunea n’are 
trebuință de această caricatură 
hipocrită și împodobită cu fraze 
a co n ce n tr a țiu n ei 1867-iste. Mem
brii partidului «liberal» ar face mai 
bun serviciu pentru soluțiunea crizei 
și restabilirea armoniei între Rege și 
națiune, dacă remân laolaltă cu 
soliditate de principii nerăs- 
turnabilă și cu perseveranță. 
Partidul liberal, căzut la alegeri, nu 
trebue să se discompună ci să remână 
credincios principiilor sale pe bănci 
opoziționale și să lupte cu armele 
constituționale pentru a-și recâștigă ma
joritatea. Partidul «liberal» și-a câștigat 
mari merite pentru națiunea maghiară 
și națiunea ar fi progresat enorm, 
dacă partidul «liberal» și-ar fi putut 
validită întreagă politica sa.

Acum conducerea națiunei a ajuns 
în mânile coaliției. Coaliția este, care 
a provocat lupta prezentă. Coaliția 
este responzabilă înaintea lui 
Dumnezeu și a oamenilor pen
tru urmările prezente și vii
toare ale acestei lupte. Și cu 
amărăciune patriotică trebue să privim 
la pericolele grave, în care coaliția a 
condus națiunea.

Dacă s’ar ivî o formațiune politică, 
care lucrează serios pentru rezolvarea 
crizei, atunci partidul «liberal» trebue 
să-i dea ajutor și chiar să se conto
pească cu ea. Dar numai în cazul 
acesta !

Acum însă e datorința «noastră» 
să nu permitem, ca partidul să se dis
compună fără direcție, fără scop și 
fără glorie. Scopul principal are să fie : 
salvarea bazei 67-iste.

la 31 Iulie n.

Raportul oficial al ministeriului de 
agricultură despre starea recoltei pănă 
la 31 Iulie a. c. constată fără nici o 
îndoială, că secerișul în anul acesta e 
mai bun decât cel din anul trecut. Ca
litatea grâului este mijlocie și bună 
mijlocie. Recolta grâului e de 6'88 măji 
metrice pe 1 jugher catastral, deci re
colta totală e prețuită la 415 milioane 
măji metrice. Rezultatul e deci cu 42 
milioane m. m. mai bun decât în anul 
trecut.

Secara e în privința calității bună 
mijlocie. Cantitatea e cu 17» milioane 
mai mare decât în anul trecut. Pe 1 
jugher catastral s’au produs cam 6’79 
măji metrice secară, deci recolta totală 
e cam de 13-4 milioane măji metrice.

Orzul de iarnă arată rezultat mij
lociu. Orzul de vară a suferit ici-coleă 
în urma arșiței și ploaiei. Recolta orzului 
e în genere atât în privința cantității cât 
șî a calității destul de bună. Pe un 
jugher catastral s’au produs cam 6’98 
măji metrice orz, deci recolta totală e 
cam de 12-7 milioane m. m. Rezultatul 
ar fi deci cu 1’8 milioane m. m. mai 
bun decât în anul trecut.

Ovăs s’a produs 6’33 măji metrice 
pe 1 jugher catastral, deci recolta to
tală a ovăsului e cam de 113 milioane 
m. m., cu 2-2 milioane m. m. mai mult 
decât în anul trecut.

Speranțele despre recolta bună a 
cucuruzului au scăzut în urma se
cetei ce se pornise și numai ici-coleă, 
unde a plouat, se așteaptă rezultat 
bun. Vremea uscată și foarte căldu
roasă a împedecat formarea tuleilor și 
a boambelor și dacă nu plouă îndată, 
recolta cucuruzului nu va fi nici slab 
mijlocie. (în 7 și 8 August, timpul a 
fost ploios și astfel starea cucuru
zului s’a mai îndreptat unde s’a putut 
îndreptă. Nota Red.).

Cartofii de vară au dat recoltă 
mulțumitoare. Perdețurile au suferit 
mult în urma secetei și omidele încă 
au pricinuit mari stricăciuni.

Recolta hemeiului de vară e slabă. 
Hemeiul de toamnă e în floare și pro

mite recoltă bună. Desvoltarea bună a 
napilor de zăhar și de nutreț a fost 
împedecată prin căldurile tropicale. 
Pășunile nu mai dau iarbă vitelor, 
din cauza timpului uscat.

Viile încă au stagnat din cauza 
secetei și extinderea mare a peronosP 
porei au slăbit speranțele în culesul 
bun al viilor.

Poamele asemenea au suferit mult 
de secetă, iar vermii încă le-au atacat 
în măsură mare și le-au făcut să cadă 
în multe locuri la pământ. Perele pro
mit rezultat mulțămitor în ținutul din
tre Dunăre și Tisa și în Ardeal, merele 
numai în Ardeal.

&ocul dela Siocsa.
9

Suntem oameni fără noroc!
Marele foc, care a îimicit Sâm

bătă recolta de pe 400 lanțe de grâu, 
înseamnă o catastrofă, încât deabeâ îi 
vei da de păreche.

Nu-i vorba numai de paguba ma
terială, ci șî de c e a morală. Focuri 
mari se ivesc des vara, mai ales pe 
timp secetos cum au fost săptămânile 
trecute, și comune întregi cad pradă 
mistuitoarelor flăcări. Este o nenoro
cire aceasta, la care trebue să fii pre
gătit, și care ivindu-se mai des, trece 
așă zicând între evenimentele obicinu
ite ale timpului de vară.

La Bocșa-română însă mai cad în 
cumpănă împrejurări de tot particu
lare, cari dau catastrofei șî un colorit 
moral, asupra căruia ținem să insis
tăm de astădată. Nu ca șî când am 
avea de gând să le mărim durerea 
oamenilor pentru pierderile enorme ce 
sufer, ci ca să prezentăm cazul dela 
Bocșa ca un memento pentru acele 
comune ale noastre, cari ca șî Bocșe- 
nii caută să înainteze pe toate terenele 
și nu negligă nici cel mai important 
teren al propășirii noastre, anume 
terenul economic.

Bocșa-română este una din cele 
mai fruntașe comune ale noastre. Oa
menii sunt treji și harnici, cumpătați 
și cruțători, dornici de a da înainte. 
Progresele timpului n’au trecut fără 
ca să atingă șî pe Bocșeni. Au învă
țat mult acești fruntași ai noștri și au 
căutat în mod serios să șî tragă folo
sul învățăturii.

în Bocșa pe lângă economi cu gos
podării de model, avem șî comersanți 
români cu prăvălii înfloritoare și in- 
dustrieși silitori, cari se susțin la su
prafață chiar șl în aceste zile de tot 
critice pentru industria mică.

Au încercat Bocșenii să bată șî 
căi noui, așâ au înființat mai anii 
trecuți — după modelul Șvabilor — o 
societate de lăptărit pe acții, care a 
furnizat produsele sale în Germania Ia 
Berlin și în alte locuri. N’a avut noroc 
cu anul de secetă de acum un an, căci 
lipsa de nutreț a redus laptele 
vacilor și societatea n’a mai putut co
respunde comandelor. Sperăm însă, că 
societatea se va reculege. Mai ales dacă 
Bocșenii ar avea parte de protecțiunea 
organelor administrative — precum nu 
prea au — apoi în ciuda rapacității 
societății priv. a căilor ferate, care 
este marea stăpână din acel jur, ar 
ajunge Bocșa fără doar și poate una 
din cele mai fruntașe comune rurale ale 
țerii.

Și tocmai de aceea ne atinge așă 
mult nenorocirea de Sâmbătă, care stă 
în legătură strânsă cu dorul de a da 
înainte al Bocșenilor.

Anume zece economi mai de frunte 
s’au pus la olaltă și au cumpărat cu 
5000 cor. o mașină de treerat, ca câ
știgul dela treerat să remână în co
mună și să nu treacă la societatea priv 
a căilor ferate, cu ale căror mașini se 
treeră pănă acum grâul din comună.

Au adus mașina nouă nouță ia 
fața locului și au adunat grâul de pe 
400 lanțuri de pământ, în valoare de 
vre-o 40 mii coroane. Și din negri'a 
fochistului a dat o rază de foc pe ușă 
afară și peste vre-o câteva oare a fost 
grâul și mașina tot scrum I

Și să venim acum la adicăte-le.' 
Mici grâul și nici mașina n’au fost 
asigurate. Paguba e enormă și eco
nomii au remas nu numai fără câștigul 
drept după munca lor grea, dar au 
remas șî fără pâne pe un an!
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Reacția morală a acestei nenorociri 
nu va întârzia.

Ce urmează de aici ? !
Dacă ne apucăm de un lucru să-l 

facem pe deplin. A cumpără o mașină 
cu bani grei și a adună în jurul ei o 
avere fără de a șl asigură mașina 
și grâul adunat, a fost o întrelăsare, 
care s’a răsbunat amar.

Poporul treaz și harnic trebue să 
se ferească de asemenea întrelăsări. 
Adevărat că taxele de asigurare sunt 
bani grei, dar în schimb ne feresc de 
pagube așă enorme!

Și dacă am ajuns cu vorba la 
asigurări, cari devin indispenza- 
bile Ia un popor cu cultură progre
sată, oare nu este momentul potrivit 
să întrebăm, că ce s’a ales din planul 
de a fonda o mare societate de 
asigurare românească în țeară, 
care să nu umble numai după câștig, 
ci să caute a șl asigură avutul 
bietului Român, care stăruește 
spre o situație economică mai bună ? ' 

Avem șepte dieceze românești, avem 
capitaliști cari susțin peste o sută de 
bănci, avem pătură inteligentă și cultă 
nu este oare momentul suprem ca să 
se rezolve și această problemă, căci 
numai dela o bancă de asigu
rare românească putemașteptâ 
ca poporul să|și aibă încre
dere în ea și să se grupeze cu 
însuflețire în jurul ei.

Servească cazul dela Bocșa ca 
memento și îndemn!

Răsboiul ruso-iaponez.
Pertractările de pace.

Plenipotențiații Rusiei: dl Witte 
și baron R o s e n, și ai Iaponiei: bar. 
Komura și dl Takahira se află 
deja la Portsmouth și eri au început 
să pertracteze în privința condițiunilor 
de pace.

înainte de a plecă la Portsmouth, 
presidentul R o o s e v el t a invitat pe 
plenipotențiații Rusiei și Iaponiei, îm
preună cu atașații lor, pe bordul va
porului «Mayflover», unde au făcut cu
noștință unii cu alții. Aici li-s’a servit 
un mic dejun, în decursul căruia pre
sidentul Roosevelt a rostit următorul 
toast:

«Vă exprim un toast, care nu are 
trebuință de răspuns. Vă rog să vă 
goliți păhărele în tăcere și stând. 
Beau în sănătatea și în fericirea su
veranilor și a popoarelor celor două 
națiuni mari, ai căror reprezentanți 
s’au întâlnit pe bordul acestei năi. 
Dorința mea cea mai ferbinte și 
rugăciunea mea cea mai sinceră 
este, — nu numai în interesul acestor 
2 puteri mari, ci în interesul în- 
tregei lumi civilizate, — ca 
între D-Voastră să se închee 
repede o pace dreaptă și dura- 
b i 1 ă».Informatiuni.

J

lubileul Regelui Carol. Regele Carol 
a primit Duminecă în castelul Peleș 
din Sinaia deputațiunea regimentului 
a. u. de infanterie nr. 6, care a oferit 
Regelui o plachetă artistică de argint 
împodobită cu portretul Regelui, din 
incidentul iubileului de 25 ani al rege
lui Carol ca proprietar al regimentului 
amintit. La dejunul de gală, ce s’a 
dat cu această ocaziune, au luat parte 
șî membrii ambasadei austro - ungare 
și ministrul român de externe general 
La ho va ry. Regele Carol a toastat 
în cuvinte cordiale pentru regimentul 
seu, amintind că în acest regiment a 
luptat El la anul 1864 în Schleswig. 
Regele a beut în numele Seu și în 
numele întregei țeri și al armatei în 
Sănătatea împăratului Francisc Io
sif I. Orhestra militară a intonat im
nul împărătesc. Comandantul regimen
tului a. u. nr. 6, colonel Lista toastat 
în sănătatea Regelui Carol. în decursul 
zilei a sosit o telegramă lungă și cor
dială de felicitare din partea împăra
tului Francisc Iosif I la adresa Rege
lui Carol. Membrii deputațiunei au pe

trecut Duminecă și Luni în Sinaia, 
iar Marți în București ca oaspeți ai 
Regelui. Pe Mercuri a fost plănuită o 
excursie la Constanța.

Regele Oscar al Suediei a plecat 
pe mai mult timp din Suedia, pen
tru a se recreeâ ia băi și a ’și restabili 
sănătatea sdruncinată. în scrisoarea 
de adio Regele își exprimă, între al
tele, durerea pentru purtarea poporu
lui norvegian, care l-a detronat și a 
hotărît separațiunea Norvegiei de Su
edia. în timpul absenței Regelui a luat 
regența moștenitorul de tron.

Ministrul president Fejervăry se va 
rentoarce la 16 August dela Karlsbad 
la Budapesta ca să ia din nou în 
mână conducerea afacerilor.

Societatea pentru fond de teatru român. 
Am primit anuarul VIII (pe anul 
1903 - 04) al Societății pentru creearea 
unui fond de teatru român. în frunte 
se află magistralul discurs al presi- 
dentului societății Iosif Vulcan, prin 
care a deschis adunarea generală a 
societății la Brad în 15 August v. 
1904. Urmează apoi panegiricul rostit 
tot de dl Iosif Vulcan în memoria 
marelui Român Dr. Iosif Hodoș la 
aceeași adunare. Sunt publicate apoi 
dizertațiunile cetite la adunarea dela 
Brad: «Câteva amintiri dela școalele 
din Brad de Enea Hodoș (publicată 
șî în «Drapelul»), «Gimnaziul din Brad 
și teatrul român» de Dr. Pavel Oprișa, 
«Despre gust» de Dr. Iosif Blaga. Ur
mează apoi raport despre piesele tea
trale intrate la concurs pentru premiul 
de 500 coroane din anul 19034. (Nu 
s’a premiat nici una din cele 8 lucrări 
intrate.) Dl Dr. Iosif Blaga publică 
un conștiențios raport despre «Mișcarea 
teatrală la noi în 1904 . Urmează un 
interesant raport despre participarea 
Societății la «iubileul de 40 ani al re
vistei «Familia». în fine se publică 
biografia și meritele fericitului Atanasiu 
Cimponeriu pentru românime. Partea 
administrativă a anuarului cuprinde 
raportul amănunțit despre adunarea 
generală dela Brad (raportul comite
tului și al cassarului, procesele ver
bale, discursurile, voci ele presă, etc.) 
Averea societății a fost la finea lui 
Iunie 1904 de 349,002 cor. 54 bani. 
Societatea a avut la 1 Iulie 1904 109 
membri fundatori, 105 membri ordi
nari pe viață, 234 membri ordinari și 
127 membri ajutători. In fine e pu
blicată în anuar consemnarea alfabe
tică a comunelor, în cari s’au aranjat 
reprezentațiuni teatrale în anul 1904. 
Prețul anuarului e 2 coroane.

Serată literară în Vărădia. Tinerimea 
universitară română din Vărădia și 
jur aranjază Duminecă la 13 August 
n. în Vărădia, cu ocaziunea adunării 
generale a «Astrei» desp. Oravița, 
serată literară împreunată cu petrecere 
dansantă. începutul la orele 8 seara. 
Prețul de intrare: locul I 2 cor., locul 
II 1 cor. 20 bani, loc de stat 60 bani. 
Venitul curat e destinat fondului «As
trei». Suprasolvirile vor fi publicate 
în ziare.

Foc pus de răuvoitori. Ni-se scrie din 
Visag cu datul 7 August n. următoa
rele: La timpul seu v’am comunicat, 
că oameni răufăcători și cărora nu le 
place ordinea bună, au tăiat în primă
vară peste 70 pruni ai primarului no
stru, ales cu unanimitate, iar când 
i-au crescut legumele în grădină, i-le- 
au smuls pe toate. Răutatea păcătoasă 
a acelor oameni fără suflet nu s’a în- 
destulit cu atât. Acum răuvoitorii au 
deslegat șl o parte mare din grâul 
primarului resfirându-I cum resfiri fâ
nul când vreai să-l uști. Tot astfel de 
oameni, însă din alte motive, astăzi 
după ce s’a dat signalul de culcare 
seara după orele 8, au aprins grâul 
văduvei Maria Mad eseu n. Bordur. 
Au ars peste 200 cruci și 2 clăi mari 
de fân, cauzând sărmanei văduve 
daună de peste 1000 coroane. Fiind 
vremea lină și dând oamenii ajutor 
::ocul a putut fi localizat.

Protestul Finlandezilor contra absolutis
mului rusesc. 20000 Finlandezi din toate 
clasele sociale au ținut Duminecă la 
Helsingsfors adunare de protestare 
contra absolutismului și autocrației ru
sești. Ei au protestat contra pedepsirei 
crimelor politice prin tribunale marțiale 
și au pretins delăturarea gendarmeriei

rusești din Finlanda, ștergerea dictaturei 
și a cenzurei, restabilirea libertății de 
presă și convocarea unui parlament 
extraordinar pentru introducerea s u- 
fragiului universal.

Călătorie cu balonul. Dr. Schlein 
din Viena a făcut în una din zilele 
trecute a doua călătorie cu balonul 
«Iupiter». A plecat din Prater-ul Vie- 
nei și înălțimea cea mai mare, la care 
a ajuns, a fost 7300 metri. La această 
înălțime mare eră un frig de 18 grade 
Celsius. Dr. Schlein a luat și po
rumbi cu sine și la înălțime de 500 
metri le-a dat drumul, dar ei nu s’au 
mai întors. După călătorie de 3 ore 
Dr. Schlein s’a coborît în pace cu ba
lonul lângă un sat din Moravia.

Școala de moșit dela Sibiiu. Cursul 
de iarnă la școala de moșit din Sibiiu 
se deschide în 1 Octombrie 1905 și du
rează pănă la finea lui Februarie. In
strucția se va face în limba română și 
maghiară. Femeile, cari voesc să cerce
teze acest curs, sunt primite în institut, 
dacă prezintă directorului testimoniu 
de moralitate și atestat de botez. Pen
tru ca șî femei mai sărace să poată cer
cetă acest curs, s’au creeat 10 locuri gra
tuite în institut, ear 15 pot primi lo
cuință gratuită. Petițiile pentru locurile 
gratuite sunt a se adresă pănă la finea 
lui August 1905 la direcțiunea institu
tului. Cursul de vară se începe în 1 
Martie 1906 și se termină în finea lui 
Iulie. Limba de instrucție e română 
și germână. Locuri gratuite pentru 
cursul de vară nu’s, dar 15 eleve pri
mesc locuință liberă.

Luptă sângeroasă între civili și soldați. 
1 băiat ucis. în orașul Agria s’a iscat 
Duminecă cu ocaziunea unei petreceri 
poporale luptă sângeroasă între fe
ciorii civili și soldați. Soldații s’au lup
tat cu baionetele, feciorii cu cuțitele. 
Bătaia devenind tot mai strașnică, a 
venit la fața locului o companie de 
soldați dela regimentul de infanterie 
Nr. 5. Soldații au dat la poruncă 3 
salve. Efectul a fost îngrozitor. 1 băiat 
de 17 ani a căzut mort, 18 au fost 
răniți. Dintre soldați încă au fost ră
niți mulți. Agitația poporului e enormă. 
Despre cazul înfiorător s’a făcut raport 
telegrafic ministrului de răsboiu. între 
soldații regimentului 5 se află șî mulți 
români din corn. Sătmar.

Societate de orfeu în grădina «Con- 
cordia“. De 2 zile a sosit în Lugoj o 
societate bună de orfeu, care dă zilnic 
reprezentațiuni în grădina otelului «Con
cordia». Membrii societății sunt artiști 
de primul rang și producțiunile lor 
ofer distracție plăcută după munca 
obositoare a zilei. Program bogat, 
variat și decent. în fiecare seară 2 
farse bune. începutul la orele 7,9 
seara. Prețul de intrare 1 coroană.

Revolte fără sfârșit în coloniile germane 
din Africa. De un an și mai bine decurg 
lupte între Germani și Hotentoții de 
pe coloniile germane din Africa sud- 
vestică. Cu toate luptele ce s’au dat, 
în cari Hotentoții au fost bătuți și de
cimați, răscoala nu s’a potolit, ci din 
contră devine șî mai amenințătoare. 
Pănă acum a cheltuit Garmania 400 
milioane pentru sugrumarea revoltei, 
dar înzadar. Acum a început răscoala 
indigenilor șî în coloniile din Africa 
ostică ale Germaniei. Acolo încă va 
trebui să trimită Germania trupe, căci 
e pericol că răscoala va luă proporții 
mari.

Furt. Directorul societății de navi- 
gațiune «Adria» Geza To th murind 
deunăzi la Budapesta a lăsat urmașilor 
sei o avere considerabilă. La compune
rea inventariului s’a constatat, că lip
sesc din averea lui Tdth hârtii de va
loare și libele de depuneri în valoare 
de 100000 coroane. Nu se știe cine a 
fost hoțul. Se crede, că hoțul e un 
tinăr, care fusese instructor în casa 
lui Toth.

Groaznic accident de tren. La Sprem- 
berg în Germania s’au ciocnit Luni 2 
trenuri. Amândouă locomotivele s’au 
sfărimat. Toți pasagerii au murit sau 
au fost grav răniți. Pănă acum au 
:’ost scoase din ruine 7 cadavre. Numă
rul victimelor e de cel puțin 20 per
soane. Numărul răniților e șî mai mare.

Focuri. între comunele Szepes-Ola- 
szi și Slovinka au ars în decurs de 3 

zile peste 1000 jughere pădure. — în 
Szepes-Vâralja a bântuit Luni un nou 
incendiu cumplit, care a prefăcut -7,9 
case și 11 edificii laterale în scrum și 
cenușe. — în comuna Old au ars 5 
case și 16 edificii laterale. O femee a 
murit în foc.

VARIETĂȚI.»
Taica Togo*.  Ca să ne facem o 

idee despre marele învingător iapo- 
nez, admiralul Togo, publicăm epistola 
unui oficer iaponez de marină cătră 
un prietin al seu, epistolă scrisă în- 
nainte de nimicirea flotei lui Rosdest- 
wenski în strâmtoarea coreeană. Eată 
epistola: «Dragă O . . . . îți cer mii de 
scuze pentru lunga-mi tăcere, dar am 
fost și suntem foarte ocupați, ca să pre
gătim primire regală oaspeților noștri 
ce vin din Marea Baltică. De multe-ori 
ne gândim: oare vin de bună seamă 
sau numai promit și nu se țin de 
vorbă? Ori vin, ori nu, noi suntem 
gata de primire. La Nord-Vest e portul 
Masampho, la sud Saseho, la vest Moji; 
astfel ancorând când ici, când colea, 
așteptăm pe oaspele. Oare vine? Dacă 
după luptă nu primești veste despre 
mine, atunci consideră aceste șire ca 
ultimul adio. Dacă naia mea se scu
fundă, șî eu mă scufund, dar atâta e 
sigur, că duc cu mine în afunzime cel 
puțin o naie rusească. Oare nu-i viața 
visul unei nopți de vară și așa-i că nu 
poți dorî moarte mai glorioasă, decât 
a murî pentru patrie și împărat, pe 
care-1 adoară așa de mult poporul? 
Câți mor în luptă fără să știe pentru 
ce! Noi însă suntem Iaponezi și moartea 
în luptă e glorie pentru noi. Noi avem 
mai multe torpiloare și distrugătoare 
de torpiloare, decât toate năile flotei 
rusești și fiecare își va află naia sa.
Taica Togo», cu părul alb, se pre

umblă cât îi ziua în sus și în jos pe 
bordul de comandant și nu grăiește nici 
o vorbă. Asta-i semn, că nu-i pericol. 
Ca să-ți arăt ce om e «Taica Togo» îți 
comunic, că întorcându-se pentru prima- 
dată în Tokio, ca să facă raport împă
ratului, studenții au hotărît să ia caii 
dela trăsură și să tragă înșiși trăsura 
înaintea palatului. «Taica Togo» a aflat 
asta și a pus în trăsură pe aghiutantul 
seu, ear el luând de mână pe copilașul 
seu, a mers pe jos în palatul împără
tesc. Astfel de glume face «Taica Togo» 
și acum desigur își sparge capul, cum 
să facă Rușilor o glumă. Dumnezeu cu 
tine, lucrează cu sârguință, pentrucă 
viitorul Iaponiei e depus în mânile ti- 
nerimei ei!»
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Cursul pieței Lugoj.
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Grâu prima calitate 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
Mazăre .... 90 40 48
Linte.................................... 85 60 48
Fasole.................................... 80 34 36
Mălaiu mărunt 70 40
Cartofi.................................... — 9 10
Fân prima calitate . — 4

» 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 —



Arveresi hirdetmeuy.

> APA DE BOHOLT ◄ 
vindecătoare

și minerală de izvor 
le analizată chemic de mai multe 
autorități medicale și e recoman- 

în urma 
conținutului ei bogat în acid carbonic 
natural — ca

cea mai bună apă vindecătoare.

„CIACOVANA11
institut de credit și economii 

Ciacova.
Alulirott birosâgi vegrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel 
kdzhirre teszi, bogy a lugosi kir. jârâs- dată din partea lor 
birosâg 1905. evi V. I. 597. es 244. szămu 
vegzese kovetkezteben Dr. Avramescu 
Pachomius ugyved âltal kepviselt „Agricola"* 
hitelbauk mint r. t.javara Petrescu Viken
tis s tsai ellen 83 kor. es 89 kor. es jar.' 
erejeig 1905. evi mârczius ho 31-en es il- la dureri de stomac, anemie, 
letve 1905. evifebruar 20.-an foganatositott dureri de gât și la boale organice, 
kielegitesi vegrehajtâs utjăn le es felul- . t . i • , -
foglalt es 731 kor -ra becsillt faephletek, ■ In urma gustului plăcut servește
kocsik, lovak, loszerszâm es ttszo-bol âllo apa de Boholt amestecată cu vin ca 
ingbsâgok nyilyânos ârveresen eladatnak.' beutură recoritoare șis’a dovedit

Mely arveresriek a lugosi kir. îarasbiro- m r................
sâg 1905. evi V. I. 597/2 es 244 4 szâmu 1 u urma etti nat ații sale caj 
vegzese folytân 83 kor. es 89 kor. toke- beuturâ de predilecție a marelui 
koveteles.ennek 1904 evidecz.16. es 1904. bRc consumenL 
szept. ho 21 napjatol jaro 6°|0 kamatai. r 
es eddig dsszesen 68 kor. 25 fill, es 50, Se poate căpătă în Sticle 
kor. 20 fili.-ben biroilag mâr megâllapicott (je litru, | litru, 2 litri și la co- 

s,per”ek de cel6 litri •«-
sportată imediat în casă.

19°5. evi aug, ho 23-ân d. u. 3 orâja JePDSjtlll jM|ll ÎZWtifi BM 
se află la

3C Alfred Fischl "Wf
Lugoj. Piața Isabela Nr. 5.

- r___ patentat, rrzzzzz

'I I 
hatâridoiil kituzetik es ahhoz a venni szân- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet ige- 
ronek becsăron aiul is elfognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ii:go- 
sâgokat mâsok is le- es felulfoglaltattâk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna, e- 
zeu ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§. ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Nr. 158 (10-2).

Kelt Lugoson 1905. evi aug. ho 8-ăn.

Frank Zoltân
Nr. 159 (1—1) kir. birosâgi vegrehajto.

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL" se află de vân
zare în librăriile Adolf Auspitz 

și CoIoman Nemes.

Direcțiunea institutului de cre
dit si economii «CIACOVANA» în 
Ciacova publică concurs pentru| 
ocuparea postului de

. Ocmptabil. =
Salar anual coioane 1600 —
Locuință în natură la institut, 

care constă din 4 chilii, culină, ca-; 
meră și pod

La caz dacă direcțiunea nu va 
mai putea da locuință în natură, 
atunci primește comptabilul 300.— 
coroane în baui pentru locuință.

Tantiemă statutară.
Cei ce doresc a reflectă pentru 

dobândirea acestui post au să do-‘ 
comenteze, că au absolvat școala 
comercială, cu examen de maturi
tate. și să poseadă limba română, 
germână și maghiară perfect în 
vorbire și scriere.

Rugările sunt a se adresă di- 
recțiunei institutului «Ciacovana», 
Csăkova. până incluzive 20 August 
1905 st. n.

Nuînai cei cu praxă de bancă 
vor fi luați in combinație.

Nou alesul va avea să-și ocupe 
p <ul necondiționat la 1 Septem
brie 1905 st. nou.

Mijloc excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat 

de autoritățile publice

‘Șp’ se poate căpăta

în cantități mici și mari

la ferăria

JLnton Haberehrn
Nr. 10 (x— 58 î

--------  Lugojul-român •—

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare și apel
cătră ou. conducere a comitatului Caraș- 
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 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.

—

5>r. Constantin Jgnea,
medic univ, specialist In boale de femei, boale de nerv . operator, etc.

și-a început praxa medicală în Lugoj.

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

la locuința sa din palatul institutului ..Poporul". 

Piața Isabella. Nr. 121 (x —18 .

.Xî

Ciacova, din ședința Di- 
recțiunei. ținută la 1 August st. n. 
1905.

Direcțiunea institutului 
«Ciacovana».

Nr 156 2 2.

Societatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărit să vindă

„Istoria. Homarilor”
de Petru Maior

cu preț redus de ± cor.
A se adresă la cassarul Socie
tății MIHAIU ȘERBAN stud, fii., 
Budapesta IV. Molnâr-utcza 20, II, 
1" A_ trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—41)

- < ■ -A \ A'AV A -A\v

de vânzare ------------
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 
<le prima calitate și cu prețurile 
cele mai reduse.

A se adresa la cultivatorul 
de vii

Vasile Vancu,
în K I ă d o v a

u. p. Menes — (Comitatul Arad).

Nr. 157 3-3.

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

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

Sdițiunile despărțământului £ugoj
al /

Asociațiunei pentru literatura română și cultura poporului român

Victor
I.

Vlad Delamarina.
IL 

Bănățeanul. DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
Sfaturi și învățături.

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

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

III.
Dr. Athanasie Marienescu.

= DIALECTUL ROMAN MII.
9 

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

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

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

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

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului „Drapelul", sau direct la secre^iriul Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în mărci poștale, un sJf: sjg. mi ' sjs: sjs. sj£

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


