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Lugoj, 18 31 August 1905.
Vazutu-ne-am și datu-ne-am mână 

frățească Români din toate unghiu
rile și împreună ne-am bucurat de 
succesul cu care s a afirmat pu
terea și voința noastră de a fi.

Nu numai Români din țerile 
coroanei Sftului Stefan, ci Ro
mâni de pretutindeni. Frați 
distinși din regatul României, frați 
iubitori din frumoasa Bucovină și 
frați din mari depărtări, dela poa
lele Olimpului, din Macedonia, unde 
acum sună ora redeșteptării.

Cu dragoste adevărat frățească 
au venit să ne vadă și să se bu
cure cu noi împreună de progresele 
ce le-am făcut și s’au despărțit 
de noi mângâiați, căci au văzut și 
simțit că aici, la leagănul poporu
lui nostru, mai trăește vie c.on- 
știența originei noastre și inimele 
noastre sunt încălzite de generoa
sele aspirațiuni cari dau conținut 
vieții unui popor conștient.

Au fost zile mari de sfântă și 
dăinuitoare însuflețire.

Nu fraza sforăitoare și nu focul 
trecător al artificiilor de sentiment 
au pus atâte mii de suflete în no
bilă vibrare, ci fapte pozitive 
și reale, roadele unei munci con
știente și îndelungate.

E fără îndoială, că serbările din 
Sibiiu vor demarcă o nouă epocă 
în viața noastră culturală. în viața 
poporului român renăscut ca le
gendara pasăre Phonix din cenușa 
sa proprie.

Și pendent demn de aceste zile 
mari au fost și zilele de dragoste 
frățească dela Lugoj, unde s'a 
întâlnit dor cu dor, frații dela 
«Carmen» din București cu Reu
niunea noastră de muzică, care este 
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*) Specimen din raportul măestru ce-1 dă 
savantul profesor în nrul 33 al «Sămănătorului». 
Dl Iorga va continuă cu impresiunile. Un nr. 
costă 25 bani și se poate comandă prin toate 
librăriile, ori direct dela Administrație: Bucu
rești strada regală nr. 6.

Deschiderea serbărilor din Sibiiu 
s’a făcut, în ziua de 6[19 August a. c. 
cu o cuviință, o măsură, o liniștită 
pompă înălțătoare, pe care n’o va 
uită nimeni dintre aceia cari au avut 
fericirea s’o vadă, așezând-o apoi în 
amintirea .sa printre faptele adevărat 
istorice al căror martor a fost.

Clădită într’un loc deschis și prie
tenos, lângă un mic parc, nu tocmai 
departe de acea catedrală, despre care 
șî după-ce am văzut-o nu pot zice nimic 
de bine, vecină de curte, în sfârșit, a 

*4- școlii de fete, — casa națională e o 
mare zidire trainică, ce-și înalță cele 
trei rânduri gospodărește și cam bă- 

sinteza stăruințelor artistice-muzi- 
cale în spirit național din întreg 
Banatul.

Neșterse vor remâneă în sufletul 
tuturor aceste mari zile, dar nu 
uuniai neșterse vor remâneă. ci 
vor de viață și putere vor deveni.

Ne-am văzut, ne-am îuțeles și 
ne-am cucerit Am Simțit, că în 
noi toți un suflet bate, că bucuria 
unuia este și bucuria celuilalt, și 
că durerea unuia este și durerea 
celuilalt.

Frontiere politice, tendențe și 
veleități tot de domeuîul politicei 
ne despart, dar în munca paci- 
nică a desvoltării culturale în spi
rit genuin național suntem una.

Și ajungerea la conștiență a 
acestui adevăr constitue câștigul 
cel mare al serbărilor ce au de
curs cu atâta demnitate, fără nici 
un incident mâhnitor, fără nici o 
supărare.

Am dat dovezi palpabile, că 
suntem aici, că cumpăna vremilor 
de urgie nu ne-a înghițit și nu 
ne-a stins puterea de viață, și că 
elementul nostru de viață 
este munca liniștită și paci- 
n i e ă a înaintării c u 11 u r a 1 e.

Ce am oferit noi țerii și fraților 
noștri nu au fost Potemkiniade, 
nici veleități uricioase de expan
siune meșteșugită și nici aspira
țiuni isvorite din apa tulbure a 
urei și dușmăniei, ci roadele senine 
ale unei lucrări pacinice. desvol- 
tate la căldura celor mai sublime 
virtuți cetățenești și omenești sub 
inspirațiunea divină a geniului na
țional.

Și este cu neputință, ca aceste 
mărețe manifestări de viață să re- 
mănă fără efect chiar și în viața 
trânește în marea ei tinereță, fără 
însușiri și fără defecte în ceea-ce pri
vește arta. De mai multe zile lucrează 
înnuntru cu fierbere biurourile d-lui 
Corneliu Diaconovich, organizato
rul «Enciclopediei», organizatorul aces
tui palat, organizatorul serbărilor, omul 
solid, de socoteli precise, care e, se 
poate zice, Marta în această viață su
fletească a Românilor de dincolo care-și 
așteaptă încă Maria. Grija încvartirării 
oaspeților o au alții; și e în adevăr de 
admirat cum au ajuns acei de acolo să 
afle un locușor mulțimii totdeauna ne
orânduită, nelămurită și pretențioasă 
de mici funcționari, de școlari în va
canță, de cocoane și coconițe și de 
măriri ale lumii acesteia, pe care în 
pachete de câte șepte-opt sute o aruncă 
lungile trenuri dela Turnu-Roș pe pe
ronul gării Sibiiului. Cât despre oaspeții 
din aceste părți chiar, ei cunosc obi
ceiurile acestor întruniri și de mult 
și-au luat măsurile. Pe ei nu-i vei vedea 
încurcați într’un dialog ca acesta pe 
care, cu rușine și cu indignare, l-am 
auzit șî în ziua inaugurării:

— Da ce, Domnule, eu ce ? Da 
pentru cine sunt biletele...

— Pentru membrii Asociației și 
pentru invitați în rândul întâiu.

— Da cum, da ce, că ei sunt de 
aici! noi suntem oaspeți.

— Căutăm să mulțămim pe toți 
după putință.

politică a țerii, din care facem 
noi parte ca element constitutiv.

Procesul renașterii și desvoltării 
pe baze naționale a acestei țeri 
sa pornit și a decurs atât de ra
pid. încât — în mod necesar — 
fiecare popor alcătuitor de țeară a 
• < in primul rând preocupat de 
sine și de reculegerea sa,- sub far
mecul 'leilor noui, cari au cucerit 
lumea întreagă civilizată.

Nu e mirare deci dacă poporul 
preocupat de sine a scăpat din 
vedere progresul gigantic ce și-a 
tăcut calea în sinul poporului con
locuitor Nu este deci mirare dacă 
stăruințele noastre serioase și în
coronate cu succes, de a ne afirmă 
conform valorii noastre culturale 
și capacității noastre, au fost tre
cute cu vederea, sau chiar rău în
țelese de aceia de cari politicește 
mai aproape stăm.

Astăzi, credem, se deschide și 
înaintea acestora o perspectivă cu 
totul nouă. Astăzi trebue să vadă 
și cei-ce dirigează destinele acestei 
țeri, că poporul român nu este o 
massâ inertă, incapabilă de viață 
proprie națională și prin urmare 
vrednică de a fi nesocotită la re
construirea pe baze moderne a 
țerii, ci că poporul român e plin 
de putere și viață, plin de dor de 
lumină și libertate, capabil de a 
promova în măsură potențată bună
starea și fericirea țerii și că ar fi 
prin urmare un păcat fatal pen
tru viitorul țerii a exchide acest 
popor în mod artificial dela lucra
rea pentru înaintarea și consoli
darea țerii. din care facem parte 
și care este și a uoastrâ.

A ne desființa națtonalicește și a 
ne contopi iu mod artificial cu altă 
rassâ. ori-care ar fi aceasta, este o

— Da cum, da ce, că noi am luptat. 
Las că ne mai prinde pe noi, las’ că 
mai venim noi, las’ că vă arătăm noi...

Dulce frăție, sfântă politică din Ro
mânia și o! destrăbălare...

în dimineața zilei de 6/19 se fac 
două slujbe bisericești, fiindcă aici sunt 
două legi și, cum a spus-o dl Cosma 
in cuvântarea sa dela banchet, numai 
un rit al tuturor Românilor. Una la 
biserica neuniților de lângă primblarea 
din sus, cealaltă la capela unită. Pela 
vre-o 9, cea dintâiu se mântuie și lumea 
se grămădește spre Casa națională.

Sala ședințelor, foarte încăpătoare 
pentru proporțiile clădirii, e în curând 
plină. Pe scenă în fund se văd ziariștii, 
— o grămadă, dintre cari Bucureștenii 
mi-s'au părut că se deosebesc de ceilalți 
prin forma neobicinuită a tradiționale
lor nasuri evreești sau grecești; pur
tătorii lor aveau în cel mai înalt grad 
chemarea de a zugrăvi un tablou din 
viața națională ca acesta: «națiunea 
română» avea, în adevăr, pentru ei șî 
tot farmecul noutății, cu sau fără îm
pământenire.

în față, comitetul: la mijlocul mesei 
bătrânul president Ș u 1 u ț u, față fină 
de bătrân octogenar, cu părul alb, 
înalt, des, cu mustața de cavaler, cu 
ochii buni, albaștri, supt ochelari largi; 
trupul mic, slăbit de vrâstă, dar vioiu 
încă și nervos, flutură în redingota 

utopie E prea puternic boldul de 
viață națională în noi.

Acest adevăr s’a impus în mod 
irezistibil tuturor, cari cu ochi treji 
au privit manifestațiunile noastre 
culturale.

Iar dacă desființarea și conto
pirea noastră națională este o uto
pie, e curat nebunie a lipsi o țeară 
de forțele creatoare ale unui popor 
atât de plin de viață cum este po
porul român, care și numerice este 
al doilea din popoarele acestei țeri 
și care — la gurile Dunării — este 
cel mai puternic popor.

Trăim azi zile grele, țeara este 
bântuită de furtuna patimelor des- 
lânțuite și neînfrânate, să sperăm 
însă că revenind ceriul senin asupra 
acestor plaiuri și văi binecuvântate 
de Dumnezeu cu imeuze bogății, 
va reveni și treaza apreciate a 
forțelor reale de cari dispune țeara 
și cari armonic organizate la soarele 
luminii și libertății vor pune temelie 
trainică pentru o nouă viață rod
nică pentru altă miie de ani.

Mandatul dela Bocșa. Deabeă a de
venit publică știrea despre numire.a 
de notar public la Alibunar a actualu
lui deputat guvernamental din cercul 
Bocșei și s’a pornit deja agitațiunea 
electorală pentru mandatul acestui cerc, 
care va deveni vacant. Mai curios este, 
că foaia maghiară din loc, ale cărei 
conexiuni cu conducerea comitatului 
sunt prea bine cunoscute, aduce știrea 
că Bocșe n ii vor oferi mandatul 
actualului ministru al internelor Kris- 
tdffy, și că știrea aceasta s’a primit 
cu plăcere generală» în cercul Bocșei. 
Par’că tot e prea boacănă combinația 
aceasta. De altă parte ni-se comunică, 
că un tinăr advocat cu nume neoma- 
ghiar din Lugoj ține a-și pune candi
datura în acest cerc. Sperăm, că po
porul nostru treaz la minte și inimă 
neagră. E nepotul Mitropolitului unit, 
care a luat parte la înființarea Asoci
ației alături de marele Metropolit al 
neuniților, Șaguna; el însuși a avut 
totdeauna o activitate demnă și corectă, 
vrednică de numele său. La dreapta 
și la stânga, clerici de amândouă legile, 
în reverende cu margenile roșii și vio
lete ; mai târziu să vede între ei, pe 
lângă profesorul blăjean Negru țiu, 
figura foarte cunoscută între Românii 
de aici a d-lui Cosma, îndreptătorul 
vieții economice din Sibiiu și un om 
de o mare influență, pe care știe s’o 
menție. Pare un diplomat bătrân, care 
a încurcat și descurcat multe protocoale.

în banca dintâiu a publicului s’au 
lăsat cele dintâiu locuri pentru stăpâni: 
prefectul locului și cornițele Sașilor, 
veche dregătorie care trăiește mai mult 
din amintiri și din frumseța severă 
a costumului negru cu șireturi multe 
și cu calpacul purtând ca la 1600 sur- 
guciul înfoiat. Vin pe urmă scaunele 
Mitropoliților.

Mitropolitul Ioan M e ț i a n u, de 
aici, capul Bisericii neunite sau greco- 
orientale, vine de cu vreme de se 
așează. Supt calota roșie, o față tran
dafirie, de bătrân sănătos, o barbă 
mare albă, răsfirată. E tipul de Șa
guna, în care nu găsești însă, învio
rând această liniște simplă, supusă și 
mulțămită, ochii aceia mari, focoși, de 
viață, de lumină, de mândrie, de pu-
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*) A întârziat din cauza unei erori foarte
regretabile. Anume pe convocatorul oficial 
al comitetului Asociațiunei a fost indicată des
chiderea ședinței pe orele 11, precând pe con
vocatorul din caetul comitetului arangeator la 
orele 1Q. Ședința s’a deschis de fapt la orele 
10‘/4 și când a sosit Metropolitul Mihâlyi — 
precis la orele 11 — eră deja terminată. Inci
dentul acesta regretabil a făcut o impresiune 
penibilă. Red. «Drapelul». 
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din părțile Bocșei nu se va lăsă 
exploatat nici de unii și nici de alții, 
cari se cred chemați a-1 ferici acum.

Ținuta Slovacilor In actuala criză. 
Partidul național slovac a ținut la 28 
August adunare la Pojou. Adunarea a 
primit o rezoluțiune, prin care pretinde 
sufragiul universal secret, li
bertate de întrunire și aso
cia r e, asigurată prin lege, și garanțe 
pentru libertatea politică și na
țională. Adunarea a protestat rezo
lut contra tendenței, ca aplanarea di
ferențelor ivite pe terenul militar să 
se facă pe contul drepturilor naționale 
ale cetățenilor de limbă nemaghiară, 
însă s’a învoit ca să se validiteze șî 
în armată caracterul statului cu toate 
atributele lui, dar a pretins să fie res
pectată în modul cel mai conștiențios 
și limba maternă ca limbă de re
giment.

Prigoniri fără sfârșit. Curia a apro
bat hotărîrea camerei advocațiale din 
Cluj, prin care neînfrântul luptător 
naționalist Dr. Cassiu Man iu, advo
cat în Cluj, e privat pe timp de 4 luni 
de dreptul a face praxă advocațială, 
pe motiv că «într’un articol de gazetă 
a îndemnat pe Români la ură contra 
Maghiarilor».

Demonstrația socialistă înaintea dietei. 
Desideriu B o k ă n y i, unul din condu
cătorii socialiștilor, s’a exprimat câtră 
un ziarist din Oradea-mare despre de
monstrația socialistă ce va avea loc la 
15 Septembrie înaintea dietei în mo
dul următor: «Noi vom organiză la 
15 Septembrie înaintea parlamentului 
o demonstrație, cum nu s’a mai văzut 
în Europa. Massele se adună înaintea 
parlamentului și se postează acolo li
niștite și mute. Socialiștii nu vor sdrobî 
și nu vor sfărîmâ nimic, nu vor insultă 
pe deputați, ci vor influințâ numai prin 
majestatea massei. Vom alege un co
mitet, care merge în dietă și așterne 
presidentului dorințele noastre. Ori-ce 
s’ar întâmplă, mulțimea nu se va lăsă 
sedusă la brutalități. De dragul coali
ției nu va curge sânge, dreptul de ale
gător e, fără doar și poate, deja în 
manile noastre».

Pacea se închee. Plenipotențiații 
Rusiei și Iaponiei, întruniți la Ports
mouth, au ajuns la deplină înțelegere. 
Rusia nu va plăti Iaponiei nici o 
despăgubire de răsboiu. Insula 
Sachalin se împarte între Rusia 
și Iaponia. Precum vedem, Iaponezii 
au făcut Rusiei cele mai mari conce
siuni. Rezultatul conferenței de pace 
a fost primit în America cu însuflețire 
uriașă.

tere și inițiativă. Preasfinția Sa, Ex
celența Sa e un om al păcii, îndelet- 
nicindu-se cu gospodăria, în care e 
greu a-1 întrece.

Caut înzadar cu ochii pe Mitro
politul din Blaj, Victor Mihâlyi de 
Apșa.*)  A doua Excelență e totuși 
aici, a venit asară, între statul-major 
al canonicilor, purtând haine cu șire
turi roșii și cruci dăruite de împără
ție. L-au primit la gară alții decât 
Mitropolitul Mețianu — e la mijloc nu 
știu ce socoteală de vizite — și s’a 
dus aiurea decât la Mitropolitul Me
țianu. O clipă, care puteâ să fie mă
reață și înnălțătoare pentru încurcata 
zi de astăzi și pentru toate timpurile, 
a fost pierdută. Nu s’a dat sărutare 
de pace, nu s’a făcut drumul frățesc, 
nu s’a luat masa împreună, cina cea 
de taină a slujbașilor aceluiași Dum
nezeu în numele aceluiași popor. Nu. 
Vezi, pe lume sunt forme, și ambiții, 
și prudențe, și măriri și micimi. Unul 
de-o parte, altul de alta.

Și locul ocupat al unuia ca șî lo
cul gol al celuilalt, nu sunt nici ele 
unde trebue. Oare prin cine s’a ridi
cat din pulbere, s’a recunoscut pe lu-

Adunarea socialistă din Lugoj.
Duminecă s’a ținut în mai multe 

orașe adunări socialiste, în cari au 
pretins socialiștii introducerea sufra
giului universal și secret. La 
Lugoj încă s’a ținut adunare sociali
stă în acea zi, pe locul de joc de pe 
promenada de lângă Timiș.

Cu o zi înainte de adunare s’a 
întâmplat, că autoritățile n’au voit să 
permită socialiștilor adunarea pe pro
menada de lângă Timiș, ci i-a îndem
nat să țină adunarea afară din oraș, 
pe locul unde se ține târgul de cai. 
Atunci socialiștii au proclamat greva 
generală. Toți muncitorii au părăsit 
imediat lucrul, cărăușii au lăsat ca- 
răle pe stradă, atelierele au rămas 
goale, lucrările de zidire s’au între
rupt, etc. Greva n’a durat mai mult 
ca o oră, pentrucă autoritățile în fine 
au pe.-mis socialiștilor să-și țină adu
narea pe locul dorit de ei.

Adunarea a fost presidată de ad
vocatul Dr. D o b 6 Jeno din loc. Au 
rostit discursuri: Victor Mihely (Lu
goj) în limba maghiară, Auerbach 
(Budapesta) în limba română și Petru 
K ar I (Timișoara) în limba ger
mană. Auerbach a protestat energic 
contra poliției din Lugoj, care a oprit 
ținerea adunării pe locul de joc de pe 
promenadă și care numai silită prin 
greva generală a muncitorilor a per
mis ținerea adunărei pe locul dorit. 
Căpitanul și vice-căpitanul poliției erau 
de față.

Auerbach a mai zis, că socialiștii 
voesc ca șî cei ce nu știu scrie și cetî 
(analfabeții) să aibă dreptul de vot, 
pentrucă nu poporul e de vină că n’a 
învățat carte, ci dieta, care n’a înființat 
destule școale pe seama poporului.

Toți oratorii au atacat în modul 
cel mai vehement pe Tisza, partidul 
liberal, coaliția opozițională, partidul 
kossuthist și toate partidele din dietă, 
cari sunt contra sufragiului universal 
fără restringeri.

în deosebi a fost atacat Kossuth și 
A p p o n y i (Strigăte : Abzug !), cari 
au fost prezentați ca niște politiciani, 
cari nu-și țin cuvântul dat alegători
lor, cari își schimbă coloarea de pe 
o zi pe alta. Dep. Lugojului, Alexiu 
Pattyânszky, a fost invitat la 
adunare, ca să spună massei adunate: 
de este șî el aderent al sufragiului 
universal și secret? Dl Pattyânszky 
nu s’a prezentat și nici răspuns mul- 
țămitor n’a dat. Pentru aceasta a fost 
atacat cu înverșunare și amenințat că 
’și va perde mandatul la viitoarele 
alegeri. Oratorii socialiști au atacat șî 
pe deputății români «naționaliști» pe 
motiv, că «nu se mișcă» în favorul 
sufragiului universal secret.
me, s’a împărtășit din lumina învăță
turilor, s’a înnălțat la același rang cu 
alte nații, s’a organizat în Stat nea
mul românesc din Ardeal, decât prin 
această biserică, cu un cap ca o dată 
sau cu două ca astăzi? Se poate uită 
aceasta? Se poate crede, că vechile 
steaguri cu crucea au căzut? Se poate 
închipui printre ai noștri o mărire 
mai deplină, mai sfințită prin trecut, 
mai consfințită prin decrete împără
tești, decât a celor doi ierarhi ? Tro
nuri, jețuri aurite trebuiau pentru 
dânșii în frunte, deosebit de toți și 
înnaintea tuturora. Și când colo, iată-i 
după prefect, după comite, lângă cine 
știe cine, de dincoace sau de dincolo, 
care s’a putut cocoță în rangul întâiu. 
în azistență, protopopi, avocați, de
putați chiar, prea puțini, cu mult prea 
puțini țerani. Unele despărțăminte sunt 
reprezintate prin delegați, altele nu.

Dl Șuluțu ține cuvântarea de des
chidere, din care prinzi uneori câte o 
constatare tristă despre micul număr 
al celor, din bogăție și inteligență, cari 
primesc a face parte din Asociațiune. 
Nu se aude, dar se ascultă. Cuviința 
e mult superioară celei dela noi 
(_ _ România) în asemenea împrejurări.

întrerupere de vre-un ceas pentru 
ca inaugurarea să se facă tocmai la 
ameazi.

Când se deschide din nou ședința, 
scrisoarea de răspuns a împăratului, 
care mulțămește «din inimă» pentru 
invitare și regretă, că nu poate veni, 

în fine s’a primit o rezoluțiune, 
în care se constată că coaliția nu vo- 
ește să realizeze sufragiul universal, 
deși au promis-o alegătorilor. Tim
brează procedura coaliției ca o poli
tică înșelătoare de popor. Consi
deră de dușman al poporului orice 
partid politic, care se opune realizării 
sufragiului universal. Adunarea decla
ră, că se va lupta cu toate mijloacele 
contra oricărei rezolvări a crizei, care 
nu realizează momentan sufragiul uni
versal, și va îinpedecâ cu toate mij
loacele orice guvernament, care nu 
inarticulează în lege acest cel mai ele
mentar drept al poporului. Aduce la 
cunoștința tuturor partidelor dietale, 
că orice guvern, care voește să ocâr- 
muească țeara fără sufragiul univer
sal, să fie pregătit la aceea, că numai 
cu baionetele înfipte pe pușcă și nu
mai cu armată așezată în ordine de 
bătae poate guvernă, căci poporul se 
va luptă cu peptul desfăcut pănă ce 
va fi realizat sufragiul universal și 
secret.

Rezoluția s’a primit unanim, apoi 
cei prezenți, între cari mulți țărani 
Români din satele învecinate, seduși 
de agenți socialiști să vină la adunare, 
s’au împrăștiat în liniște.

Conferența IV a Băncilor.
Din incidentul serbărilor mari ce 

s’au aranjat în Sibiiu în zilele din 
urmă cu ocaziunea inaugurării Muzeu
lui și expozițiunii «Asociațiunii pentru 
literatura română și cultura poporului 
român», s’a întrunit Mercuri, la 24 
August a. c., șî a IV-a Conferență a 
Directorilor Băncilor române asociate.

Cu această conferență s’a încheiat 
seria adunărilor convocate la Sibiiu 
din incidentul inaugurării muzeului na
țional.

Conferența a fost deschisă la orele 
10 a. m. de prezidentul Delegațiunii, 
dl Part. Cosma, care a ocupat masa 
prezidială împreună cu membrii Dele
gațiunii, Domnii: Dr. Nic. On cu,, di
rectorul «Victoriei» din Arad, Dr. T. 
Mihali, deputat dietal și directorul 
«Someșanei» din Dej și cu dl Dr. 
Cornel Diaconovich, secretarul De
legațiunii.

După deschiderea ședinței, dl loan 
I. Lăpedatu a dat cetire raportului 
prezentat de Delegațiune, din care re
producem următoarele:

în cele de pănă aci — se zice în 
raportul delegațiunii cătră Conferență 
— am înșirat toate hotărîrile de interes 
principial ale ultimei Conferențe și am 
arătat șî condițiunile șî marginile între 
cari aceste hotărîri au fost observate 
e cetită cu mândrie înaintea adunării, 
care exprimă în față sentimentele de 
credință tradițională. Vine la rând o 
scrisoare a dlui Alexandru Mocsonyi, 
nobilul ungar de neam românesc, 
care nu-și uită obârșia, care a dat 
bani mulți pentru acest frumos palat 
(ca șî pentru acea Mitropolie, pe care 
ar fi dorit-o frumoasă), și care ar fi 
acum aice, dacă nu l’ar oprî boala. 
Scrisoarea e primită foarte călduros. 
Dl Vulcan dela «Familia» spune câ
teva cuvinte cu un glas vibrant. Iarăș 
un lung discurs al presidentului, care 
nu-și cruță astăzi nici o osteneală. 
Păr. Mangra, vicariul episcopal ne
unit din Oradea-mare, dăunăzi epis
cop ales, dar neîntărit, cu toate dove
zile de credință, pe care le-a dat tro
nului, «patriei», și națiunii dominante, 
spune cu tărie cuvinte, care tind să 
arăte, că neizbânda nu i-a dat alte 
sentimente față de tron, «patrie» și 
nația dominantă.

Ceeace a fost mai însemnat data 
aceasta e de sigur apariția Mitropoli
tului Mihâlyi. Figura zimbitoare, fină, 
încadrată de barba scurtă și de calota 
viorie, înnaintează repede spre singu
rul loc, care i-s’a putut da. E tot 
vioiciunea și știința de lume, care de
osebesc pe capul Bisericii unite. Acum 
stă lângă Mitropolitul Mețianu, și mi
se pare că se privesc între sine ca doi 
călători bine crescuți, unul chiar cu 
totul elegant, cari au făcut cunoștință 
adineaorea în compartimentul lor de 

și realizate de cătră singuraticele bănci 
asociate.

Nu încape îndoială că șî cei din 
urmă doi ani, decurși dela Conferența 
din 1903, remarcă o treaptă de progres 
în consolidarea institutelor noastre fi
nanciare. îndeosebi desvoltarea corS 
ziderabilă a rezervelor de efecte, sporul 
însemnat al numărului reviziunilor fă
cute prin experții asociațiunii noastre, 
și în fine reducerea etalonului la afa
cerile active ale unui număr mare de 
bănci — tot atâtea reforme inițiate de 
Conferențele din trecut — sunt o do
vadă eclatantă că organizația noastră 
întemeiată la 1898 a fost o instituțiune 
pe cât de necesară pe atât de folosi
toare, și îndeosebi împrejurarea, că 
asociările întemeiate ulterior de insti
tutele neromânești din țară, conduse 
de specialiștii cei mai de frunte, și-au 
stabilit un program aproape identic cu 
al nostru și au pășit pe aceeași cale, 
pe care am umblat noi deja cu ani 
înainte, ne-a putut convinge șî despre 
aceea, că asociarea Băncilor române a 
fost pusă pe baze sănătoase.

Cu toate acestea este un fapt in
contestabil, că hotărîrile ultimei Con
ferențe, după cum am arătat la locui 
său, nici pe departe nu au fost observate, 
în cadrul gestiunii singuraticelor bănci 
în măsura, în care se puteâ aștepta, 
și din această cauză conferența IV în
trunită acum, credem, că va aveâ să 
inziste din nou și în mod șî mai hotărit 
pentru realizarea reformelor de conso
lidare inițiate de Conferențele anteri
oare. Vom prezentă deci în acest în
țeles un proiect de deciziune.

Mai remâne acum să raportăm 
despre activitatea Delegațiunii din cei 
din urmă doi ani.

După conferența din Octombrie 
1903, biroul Delegațiunii a comunicat 
hotărîrile acesteia prin un circular 
tuturor Băncilor asociate, cari aproape 
toate au șî declarat aderarea lor prin
cipială la singuraticele decisiuni. Pe 
această bază Biroul Delegațiunii a 
adresat băncilor asociate un circular 
nou, prin care le-a dat inviațiuni mai 
amănunțite pentru executarea hotărîri- 
lor luate, și în special le-a trimis un 
memorand mai vast în chestiunea sis- 
temizării penziunilor pentru funcționarii 
de bancă.

Cât pentru deciziunea referitoare 
la mobilizarea împrumuturilor hipote- 
care, despre care am vorbit la alt loc 
mai pe larg, a intrat în pertractări cu 
institutul «Albina», care apoi, în con- 
țelegere cu biroul Delegațiunii, a trimis 
tuturor Băncilor române o instrucțiune 
amănunțită pentru realizarea Gestiunilor 
inițiate de Conferență ale împrumu
turilor hipotecare.

Ce privește publicațiunile De
legațiunii, amintim că «Revista Eco
nomică» s’a continuat în aceleași con
tre». Și departe, în trecut, văd pe 
Mitropoliții Șaguna și Șuluțu într’o 
frumoasă zi de Mai din anul 1848, 
ieșind împreună înaintea ponorului lor 
adunat în ceas de primejdie și aducând 
din aceeași biserică o solie Dumneze
iască. Ceva mai aproape văd iarăși, 
tot pe aceia doi, lucrând fiecare cu 
puterile sale la înnălțarea clădirii ide
ale, pentru care s’au potrivit acum, 
sub supravegherea dlui Diaconovich, 
pietrele materiale ale palatului, în care 
stau astăzi ca pe aceiași bancă de va
gon urmașii acelor întemeietori.

Cuvintele dela sfârșit ale dlui Șu
luțu răsună clar; Să vizităm expoziția.

Cu Mitropoliții în frunte, lumea 
trece la cealaltă clădire, a școlii de 
fete, unde un șir lung de odăi cuprind 
acest Muzeu fără cheltuială, numai din 
prinoase, care se va risipi în parte 
mâne, când fiecare își va I114 comoara 
înapoi, dar care astăzi e Ia un loc, stră
lucind în ochii noștri bucuroși și în 
ochii străinilor. Sunt icoane grele cu 
măiastră îmbrăcăminte de argint, cărți 
rufoase, frumoase scrisori de mână de 
prin timpuri, antimise de prin 1680 încă, 
întipărite pe mătasă sau pânză, sunt 
foarte multe fotografii și chipuri. Ace
stea deocamdată în secția istorică a 
Mitropoliei sibiiene. în altă secție isto
rică a mirenilor de ori-ce lege, se văd 
alte asemenea tipărituri, scrisori, lu
cruri de artă, moaște de tot felul, 
expuse de despărțământul Clujului, de 
societatea studențească a «României
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dițiuni ca șî în trecut și a căutat să 
țină cercurile conducătoare ale insti
tutelor noastre în curent cu toate ches
tiunile ce le privesc. Prețul de prenu- 
mărare al acestei reviste a fost redus 
la cor. 12 anual, după-cum s’a decis în 
ultima Conferență în presupunerea, că 
băncile asociate se vor conformă hotă- 
rîrei de a prenumără «Revista Eco
nomică» pentru toți membrii direc
țiunii lor și ai comitetelor de supra
veghere. Această așteptare însă nu 
s’a realizat, ci numărul abonamentelor 
a remas tot cel vechiu. Cu toate acestea 
Delegațiunea a susținut deriziunea 
luată și nici de astă-dată nu cere schim
barea ei.

Spre a înlesni popularizarea lu
crărilor mai importante apărute în re
vistă, Delegațiunea s'a văzut îndem
nată a înființa o publicațiune colectivă 
sub numele Biblioteca Bănci lor», 
în care au fost reeditate pănă acum 
următoarele scrieri:

«Studii de contabilitate» de I. I. 
Lăpedatu;

«Băncile române din Ungaria și 
Transilvania» de C. Popp;

«Efectele publice» de Ioan I. Lă
pedatu.

Totodată s’au luat dispozițiuni, ca 
în timp apropiat să se publice în «Bi
blioteca Băncilor» șî un scurt Com
pendiu de Contabilitate de bancă, ca 
pe această cale cunoștințele trebuin
cioase pentru conducerea și admini
strarea institutelor de credit să devină 
cât mai ușor accesibile pentru toate 
acele cercuri, cari participă astăzi la 
activitatea Băncilor noastre și ca aceste 
cunoștințe să li-se mijlocească în o 
formă, care cu încunjurarea teoriilor 
greoaie, să țină cont îndeosebi de tre
buințele noastre practice și actuale.

Dela 1903 încoace Delegațiunea a 
mai editat și o altă scriere: «Dreptu
rile, datorințele și responzabilitatea 
membrilor comitetului de suprave- 
ghiare» de Alfred Kormos, traducere 
de Const. Popp.

(Finea va urmă.)Informatiuni.>
Majestatea Sa împăratul și Regele 

nostru a plecat Sâmbătă la manevrele 
mari din Tirol.

Fidanțare. Drăgălașa domnișoară 
Emiți Avramescu, fiica d-lui Dr. 
Pahomiu Avramescu advocat în Lugoj 
și deputat dietal, s’a fidanțat la 14 27 
August 1905 cu simpaticul tinăr dl Dr. 
Nestor Porumb, candidat de advocat. 
Sincerile noastre felicitări.

01 Or. Pachomiu Avramescu. deputat 
dietal și adv. în Lugoj, a fost numit 
notar public reg. la A 1 i b u n a r 

(corn. Torontal). Prin această numire 
devine vacant cercul electoral al Boc- 
șei-montane.

Dl Constantin Martinovici, fiul d-lui 
preot gr. or. Nicolae Martinovici din 
Topolovățul-mare, a dat cu succes ri
guroasele la academia de agricultură 
din Hohenheim la Stuttgart (Germania) 
și a obținut diploma în științele agro
nomice. Dorim harnicului tinăr să-și 
validiteze cu succes deplin în viața 
practică cunoștințele frumoase ce și-le-a 
câștigat.

Statua iui Vasile Alecsandri. Inaugu
rarea statuei lui V. Alecsandri la Iași 
va avea loc, probabil, în 8 Septem
brie a. c.

Petrecerea diurniștilor din Lugoj. Mem
brii lugojeni ai societății diurniștilor 
din toată țeara aranjară Sâmbătă la 
2 Septembrie n. 1905 — în favorul 
fondului de penziune și de bibliotecă 
al diurniștilor — petrecere în localitățile 
otelului «Concordia». Prețul de intrare: 
de persoană 1 cor., de familie 2 cor. 
Bilete se pot procură înainte dela diur
nistul Ezechiel Hofbauer. Suprasolviri 
se primesc cu mulțămită și se vor 
publică în ziare. începutul la orele 
8 seara.

Teatru și concert în Mehadia. Corul 
vocal bisericesc gr. or. din Mehadia 
aranjează Duminecă în 3 Septembrie 
a. c. st. n. în grădina casinei dela otel 
«Corbul negru» concert împreunat cu 
teatru de diletanți și dans. Venitul cu
rat este destinat pentru fondul corului. 
Ofertele benevole sunt a se trimite dl ui 
președinte Simeon Ion în Mehadia și 
se vor cuitâ în publicitate. începutul 
la orele 8 seara. Programul: I. Con
cert. 1. «Cor și Cavalină» de *,*.  2. 
«Bobocele și inele» cor bărbătesc del. 
Vidu. 3. «Auzi valea» cor bărbătesc 
de I. Vidu. 4. «Păc» cor bărbătesc de 
I. Vidu. II. Teatru: «Grănicerul», 
dramă poporală în 2 acte.

June> din Viena și de atâția alții cari 
au adus pănă în ceasul din urmă și 
cari aduc necontenit, zi de zi.

O a treia expoziție istorică, în alte 
două odăi, e a bisericii unite, cu alte 
icoane, cărți, răvașe și chipuri, între 
cari unul întunecat al Vlădicăi luptător 
Inochentie Clain, rupt și sfărimat ca 
inima lui cea mare și altul, cu fruntea 

.largă, ochii adânci și mustața mică, 
tunsă și mâncată, a harnicului și îndă
rătnicului Șincai.

Secția etnografică dă cea mai stră
lucită adunare de țesături, cusături 
și podoabe care poate fermeca ochii și 
bucură inima. Băncile, folositoarea pâr
ghie a întregii vieți românești de aici, 
au o odaie anume.

Părerea tuturora e, că s’a făcut 
ceea-ce nici nu se puteâ așteptă.

Mitropoliții străbat pe rând sălile, 
unul cu pacea, celălalt cu vioiciunea 
lui obicinuită. Unul lămurește pe co
rnițele Sașilor, cellalt — ortodoxul — 
primește lămuriri dela d-na Cosma. 
Când unul când altul trece înainte. 
Sunt doi visitatori distinși și nu doi 
frați, stăpâni ai casei.

E o clipă când își vorbesc:
— Acesta e scaunul pe care stau, 

zice pacinic calota roșie.
— Să-ți dea Dumnezeu să stai 

multă vreme pe el în pace, răspunde 
vioiu calota viorie.

Conflict între Rumania și Bulgaria. 
Guvernul bulgar a închis fără motiv 
legal școala română din Turtucaia. 
Din cauza aceasta s’a iscat conflict 
între România și Bulgaria. Ministrul 
român al instrucției, Mihail Vlădescu 
a chemat telegrafic la București pe 
directorul școalei închise, G. I o n e s c u, 
spre a-i da instrucțiuni.

Cercetarea alegerei dela Dobra, unde 
a fost aies deputat Lăzâr Lăszld con
tra dlui Dr. Aurel Vlad, s’a terminat, 
dovedindu-se o mulțime de abuzuri și 
ilegalități săvârșite de presidentul ale
gerei și de oficianți. Ragâlyi, apărăto
rul lui Lăzâr, n’a mai avut alt motiv 
pentru apărarea alegerei, decât să ape
leze la patriotismul» (= șovinismul) 
judecătorilor dela Curie, la ce Dr. 
Bontescu, apărătorul Românilor, a 
răspuns: Ear eu sperez, că drep
tatea și dovezile vor judecă aici, 
nimic altceva!».

Ministrul de agricultură ... la Lugoj. 
Ministrul de agricultură A. Gvorgy 
a vizitat coloniile maghiare din Banat, 
trecând pela Deliblata, Detta, Moș- 
nița, Recaș, iar în 26 August a sosit 
la Lugoj. De aici ar plecat la Mezo- 
hegyes.

Afacerea scandaloasă dela Cașovia. în 
numărul trecut al ziarului nostru am 
descris pe scurt afacerea scandaloasă 
dela Cașovia iscată între 2 ofițeri și un 
redactor de ziar. Redactorul Seress 
a fost pălmuit și bătut de 2 ofițeri 
pentru un articol de ziar în care a 
descris o scenă de cazarmă neplăcută 
șovinismului din cauză că un rezervist 
folosind comandă maghiară a fost 
reglementat după merit. Un tipograf, 
Leopold Klein, sărind în ajutorul re
dactorului maltratat și lovind pe un 
ofițer cu un drug de fer în cap, a fost 
străpuns de ofițer în pântece. Acum 
eată ce s’a mai întâmplat: Rezervistul, 
care a folosit comanda maghiară, a 
:’ugit din casarmă și nu i-s’a dat de 
urmă, ear nefericitul Leopold Klein a 
murit în spital. S’a constatat, că sabia 
ofițerului i-a străpuns ficatul. Socialiștii 
au folosit înmormântarea lui Leopold 
Klein spre scopul unei mari demon- 
strațiuni socialiste contra milita
rismului. La înmormântare au venit 
mii de muncitori socialiști și au împo
dobit sicriul cu mai multe cununi. S’au 
ținut discursuri, în cari Klein a fost
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prezentat ca un martir al ideilor soci
aliste. Conducătorul socialist Desideriu 
Bokânyi a zis: «Nu ne liniștim, 
pănă nu formăm din Ungaria apăsată 
de militarism țeară liberă și pănă nu 
reușim, ca munca să fie singura va
loare în această țeară. Trebue să știți, 
că militarismul e dușmanul nostru al tu
turor, lui trebue să-i declarăm răsboiu.» 
Turburări nu s’au întâmplat. Armata 
și poliția n’a avut motiv a interveni. 
Mai anunțăm, că procurorul a intentat 
în numele ministrului de răsboiu pro
ces de presă contra redactorului 
Seress, pentru agitație la revoltă îm
potriva armatei.

Maghiarizare de nume. loan Arde- 
leann, gendarm în Budakesz, și-a 
maghiarizat numele de familie în 
A r a n y.

Redigiarea protocoalelor în limba ma
ghiară. Vicecomitele comitatului Oeden- 
burg (Șopron) a ordonat notarilor cer- 
cuali sâ redigieze protocoalele comu
nale de aci înainte în limba maghiară, 
nu în limba germană, ca pănă acum. 
Câteva comune s’au supus, dai’ co
muna Groszhdflein a decis să rămână 
pe lângă limba germană ca limbă pro
tocolară, deoarece locui t.orii nu 
știu ungurește. O altă comună, 
Neudorfl, asemenea a respins limba 
maghiară pe motiv, că în comună abia 
sunt 1—2 oameni cari înțeleg limba 
maghiară.

Oraș mistuit de foc. Orașul Szomol- 
nok din Ungaria a ars Duminecă și 
Luni aproape total. Doi oameni au 
ars de vii. A ars fabrica de tu
tun, posta, biserica, școala și 
500 case. în fabrica de tutun au ars 
șî \ milion țigări. Focul a nimicit șî 
aparatele telefonice și telegrafice, așâ 
încât nu se pot aduce știri dela fața 
locului. Focul, ajutat de vânt puternic, 
a ținut o noapte și o zi și poate că 
ține șî acum. E teamă că nici o casă 
nu va remâneâ neatinsă de flăcări.

Catastrofă înfiorătoare s’a întâmplat 
deunăzi în baia de cărbuni dela Kle
nov a ț, aproape de Zeinlin. Din baie 
eșiă fum. Stăpânul a trimis un mun
citor să vadă ce e. Muncitorul a intrat 
în baie, dar nu s’a mai întors. Atunci 
stăpânul a luat 6 muncitori și a mers 
însuși în baie. Nici el, nici muncitorii 
nu s’au mai întors. Toți au murit în- 
lăuntru. Mai târziu nevasta unui mun
citor a vrut să meargă în baie să-și 
afle bărbatul. La gura băii a leșinat 
și dimineața a fost găsită moartă. 
Cauza acestei nefericiri nu se știe. Pe 
semne niște gazuri veninoase au um
plut baia și au omorît pe cei 9 oameni.

Scump tablou. Tabloul «Supeul de 
bal» al pictorului Menzel a fost cum
părat dela proprietarul de pănă acum 
Emil Meiner din Lipsea pe seama 
galeriei naționale din Berlin cu prețul 
enorm de 160 000 mărci. Acesta e cel 
mai mare preț ce s’a plătit în timpul 
din urmă în Germania pentru un ta
blou ce se află în proprietate privată.

Revoluția din Africa. în Africa sud- 
vestică se întinde tot mai mult rescoala 
Negrilor numiți Herero. La 27 August 
o trupă germană s’a luat la luptă cu 
1000 Negri, cari au fost bătuți lăsând 
73 morți pe câmpul de luptă. Lupta 
s’a dat lângă un riu. Mulți Negri, tre
când în fugă riul, s’au înecat.

înveninări. Procurorul din Timișoara 
a primit o epistolă anonimă, în care 
i-se aduce la cunoștință, că în comuna 
Cnez au murit în timpul din urmă 
6—8 oameni nu de moarte naturală, ci 
înveninați. Procurorul a ordonat ca 6 
morți să fie desgropați și secționați 
pentru a se află cauza morții lor.

Colera în Prusia. In Prusia vestică 
s’au bolnăvit 2 lucrători de colera asi- 
tică, și unul din ei a murit, S’au luat 
toate măsurile pentru a împedecâ lă
țirea epidemiei.

Turburările din Rusia. în Caucazia 
s’au întâmplat zilele aceste mari re
volte de țărani. Cazacii au dat asupra 
revoltanților mai multe focuri. Șeapte 
oameni au fost uciși, 12 răniți. La 2 
zile după sângerosul măcel a fost ră
nit de țărani prințul Bagration-Much- 
ranski. — Șeful poliției din Czensto- 
chan a fost Duminecă seara sfâșiat în 
bucăți prin o bombă de dinamită. 
Bomba a mai rănit grav câțiva 
oameni.
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Turburări socialiste în Lugoj. Alaltăeri 
vre-o 50 muncitori dela fabrica de mă- 
tăsărie s’au pus în grevă, cerând re
ducerea orelor de lucru cu o oră 
Aceștia, conduși de agitatorul socialist 
Stefan Mihely, au ținut aseară calea 
celor vre-o 300 fete lucrătoare la fa
brica de mătăsărie, ca să le bată și 
să le silească a se alătură șl ele gre
vei. O seamă de polițiști și gendarmi 
au eșit la fabrică și au adus pe cei 
vre-o 50 greviști și terorizatori socia
liști între baionete la casa orașului. A 
fost adus între baionete șî corifeul so
cialist Mihely. La primărie s’a pornit 
imediat investigație și s’au luat toate 
la protocol. Liniștea abiâ seara târziu 
s’a restabilit. Poliția e hotărîtă a pro
cedă cu cea mai mare rigoare contra 
terorizărilor și turburărilor socialiste, 
cari vatămă siguranța poporului paci
nic din Lugoj.

Accident de tren. La Ratcovița în 
Slavonia a derailat un tren încărcat 
cu cărbuni. Locomotiva și toate va
goanele s’au răsturnat. Fochistul a 
murit momentan, un muncitor a murit 
peste câteva minute.

Deficit de 40 milioane. Directorul unei 
mari rafinării de zăhar din Paris, 
Cronier, s’a sinucis cu un revolver, 
lăsând în urmă un deficit de 40 mili
oane franci. Sinuciderea marelui spe
culant cu zăhar și cu mine de aur a 
produs senzație enormă în lumea fi
nanciară. în urma falimentului lui 
Cronier vor da faliment șî alte firme 
comerciale din Paris.

Foc mare a isbucnit în una din zi
lele trecute pe locul de treerat dela 
Icloda lângă Sacoșul-turcesc. Au ars 
500 măji metrice bucate, precum șî 2 
clăi mari de fân. Nimic n’a putut fi 
salvat. Paguba totală e de circa 20,000 
coroane. Din fericire totul a fost asi
gurat. — în comuna Baești au ars la 
24 August 22 case și tot atâtea edificii 
laterale. — în Szentpâterfalva (1. Ha
țeg) au ars 11 case, în orașul Szepes- 
olaszi asemenea 11 case. — în Dsva 
au ars 10 case. — în Imrefalu focul a 
distrus total recolta din anul acesta. — 
Comuna Sipko (comitatul Trencin) a 
ars aproape total. Numai vre-o câteva 
case au rămas neatinse de flăcări. Cam 
100 familii au rămas fără adăpost și în 
cea mai mare mizerie.

Știre ultimă.
Direcțiunea expozițiunei din 

Sibiiu ne anunță telegrafic, că ter
menul expozițiunei s'a prolungit 
pănă la 1\14 Septembrie a. c.

Aviz celor interesați.Cursul pieței Lugoj.
oK 1

IxzE axf a 53*
U co

ro
a

ba
ni

40
Grâu prima calitate 90 14 60

» de mijloc 85 13 —
Săcară prima calitate , 80 12 60

» de mijloc 75 11 60
Orz prima calitate . 80 10 —

» de mijloc . 75 10 —
Ovăs prima calitate 45 11 60

» de mijloc 40 11 80
Cucuruz prima calitate . 85 16 40

» de mijloc . 85 16 —
» nou 10 — 60

Făină 0................................. 75 27 80
» prima . 72 26 —
» albă 70 26 40
» brună . 68 25 48

Orez.................................... 1- 40 _
Gris.................................... 80 32 56
Arpăcaș . 70 36 48
Mazăre .... 90 40 48
Linte.................................... 85 60 36
Fasole .... 80 34 40
Mălaiu mărunt 70 — 10
Cartofi .... 9
Fân prima calitate . _ 4 50

» de mijloc — 3 20
Paie.................................... — 1 20
Stejar .... _ 6 40
Cărbuni de peatră . _ 4 .. -

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

» topite . — — 72
Săpun .... — 80 20
Carne de vită I. calitate — 1 12

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

» II.............................. — 14 —
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> APA DE BOHOLT ◄ 
vindecătoare

și minerală de izvor 
e analizată chemic 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 gât și la boale organice, 

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

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

Depositul principal al izvornlni de Bobolt
se află la

&F Alfred Fisc hl
Lugoj, Piața Isabela Nr. 5.

Nr. 158 (10—10).

îmi iau voia a atrage luarea aminte 
a Ou. mușterii pentru cumpărăturile 
de toamnă asupra depozitului meu de 
mărfuri, bogat asortat, și în deosebi 
asupra Nr. 166 (10 6)

----- frumoaselor novități - 

în tot soiul de materii pentru dame, 
postavuri netede (sadea) în toate culo
rile, mare asortiment în barchent, pla- 
pomi, perdele, covoare, fețe de mese, 

ZZZZZ Pânze și șifoanc TZZZZZ

în fir subțire și gros, calitate recunos
cută de cea mai bună dela Benedict 
Schroll & Fiu.

Pârtie de pânză, bucata 23 metri, ț 
fl. 7--

Mare asortiment stabil și cu prețuri 
ieftine în lingerie de dame și bărbați, 
ciorapi lungi și scurți.

Mare asortiment în mărunțișuri și 
obiecte de galanterie, precum șî pen
tru toate cele trebuincioase la croitorie, 
pentru garniseli și căptușiri de rochii.

Rufărie completă ZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZLZZZZ pentru studenți.

Rugându-vă a vă convinge de pre
țurile mele ieftine și serviciul solid, 
semnez cu distinsă stimă :

Ferdinand Neiszer.
Lugojul germ., la capul podului de fer.

Miji oe excelent și sigur 

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat 

de autoritățile publice 

se poate căpătă 

în cantități mici și mari 

la ferăria «&&&$ 

EEaberehin
Nr. 10 (x ««)

■ ■ - Lugojul-român ■■—•— 

vis-â-vis de cafeneaua »Corso« 

Provocare si apelI

cătră on. 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 bântnitoare.

!

Societatea de lectură. «Petru M . 
din Budapesta a botărit să vi

Românilor"
de Petru Maior

cu preț redus de ± cor.

A se adresă la cassarul Socie
tății MIHAIU ȘERBAN stud, fii.. 
Budapesta IV. Molnăr-utcza 20. II. 
10 A., trimițând de fiecare exemplar 

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x—43)

------ se află de vânțlare la >
REDACȚIA ,,DRAPELUL“

cu^următoarele prețuri :
Imn de urare,'^>etatru 2 voci și pian. . 
Hora Prahovei) pdjtru pian....................
A cățlut o rajlăj/link, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noaptșl polcă p. pian . . 
Frunțlă verde mpgărit, p. voce și pian 
Pe câmpiile JJttîpcei, 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
10 bani'pentru- costul postai de bucată.

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

bani.
»
>

»
>

»

1 
1
1
1

cor.
>
»
»

»

»

50 >

a se ală
tura

Comandele sunt a se face direct la

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

și-a început praxa medicală în Lugoj.

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

Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
acest prav. Despre modul de folosire se 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare 

; amintit mai sus. Redacția „Drapelul44 — Lugoj.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul44,

Piața Isabella. Nr. 121 (x 23).

Institutul de cură naturala

Numeri singuratici din ziarul 

„DRAPELUL44 se află de vân

zare în librăriile Adolf Auspitz 

si Coloman Nemes.

BILZ
în Radebeul I. Drezda (Germania)

Reclama

Sanator de rangul prim.
$

Premiată în Arad

-F- la 1890. -5-

X -..-x TIPOGRAFIA

X ' r ■. X
Premiată în Timișoara

*£-• la 1891. -+-

X-------— .. ........ X

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

în Lugoj, vis-â-vis de casa orașului
primește spre efeptuire ți® 'ț® *®  <4 *®  «® %® ț® *®

tot felul de tipărituri
------------- cu preturile cele mai moderate. •

Comandele din afar' se efeptuesc în timpul cel mai scurt

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

------g-ra.fa.it și fran.cc ——

dela Reprezentantul general :
■

Schmall Wien V1II3.
Red. (x —8).

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

Expediția de anunțuri

Iulius Leopold
Budapesta, VII, Erzsibet-kbrut 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.

x—33)
Preliminare de spese fl 
si planuri gratis.

■

^anuale ăe școala
pentru toate institutele 
de învățământ, requizite 
de scris și de desemn, note 
și instrumente muzicale, 
se pot procură la librăria

■■■■■ LUGOJ, Strada Szeohenyi

fffiare depozit de cărți și purtătoare de cărți (gfiiozdane) ! !
Nr, 176 (10-1)__________________ -

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

ra.fa.it

