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Terminul redeschiderii dietei, 15 
Sept, ti., se apropie și confuzia 
crește. Nici urmă de lămurire a 
situațiunei.

Baronul Fejervâry iarăși este 
cu toiagul de călător în mână. De 
nou se prezentă în audiență la 
Maj. Sa. Despre rezultatele ultimei 
audiențe din Ischl na transpirat 
ni inie în publicitate. După diferite 
"combinațiuni de caracter aveutu- 
rios au căzut de acord informatorii 
celor mai multe ziare — tară de
osebire de colorit politic — că 
M. Sa a luat numai la cunoștință 
referada baronului Fejervâry fără 
de a și decide în vre-o direcție. 
Ce va aduce noua audiență, după 
manevre — drept aniversare a ce
lebrului ordin de zi dela Chlopy 
— cine poate spune?!

Până eri alaltăeri se susținea 
svonul, chiar și în foile coaliției, 
că nu este încă închisă calea unui 
compromis între Coroană și majo
ritatea dietală, numai într’un punct 
păreau a cădea toți de acord, că 
nu baronul Fejervâry este 
omul menit să înjghebeze un ase
menea compromis.

Știrea eră vagă și pentru lumea 
mare lipsită de temeiu real, dar 
se susținea cu tenacitate, poate 
chiar numai în lipsa altui punct 
fix pentru judecarea mai optimistă 
a situațiunei. Svonul acesta a per- 
dut însă mult din verosimilitate în 
ultimele zile.

Insulta dela Battonya pare tot 
mai mult un strigăt de răsboiu nu 
numai în contra cabinetului Fejer-
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Lugojul este un oraș mare, fru
mos, nu de opotrivă împodobit, dar 
de o curățenie exemplară. Are ca la 
vre-o șeapte-spre-zece mii de locuitori, 
din cari peste cinci mii sunt Români, 
aproape două mii Unguri și restul 
Șvabi, Ovrei și străini de felurite na
ționalități.

Din cauza numărului covârșitor al 
^Românilor e ușor de înțeles, că situația 
locală e în manile lor, în schimb însă 
e mărginită libertatea presei. Am cu
noscut trei oameni de o valoare de ne- 
ijgĂduit, cari peste câteva luni se vor 
duce în temniță din pricina unor arti
cole apărute în «D r a p e 1 u 1», ziar din 
. al:tate, asupra proiectului Berzeviczy. 

vary, ci și — cum spunea deunăzi 
«N. Fr. Presse». amică a politicei 
șoviniste — contra Coroanei.

Manevra guvernului cu sufragiul 
universal aruncă valuri tot mai 
mari și temerile, că în 15 Septem
brie vor isbucni tulburări mari so
cialiste, devin tot mai generale și 
în aceeași măsură devine tot mai 
problematică chestiunea, că oare 
face guvernul acest tărăboiu cu 
autorizația Coroanei, ori numai 
experimentează de capul seu.

De altă parte aruncă coaliția 
ultima cartă în joc: Propunerea de a 
pune cabinetul sub acuză. Și zace 
în starea lucrurilor, că propunerea 
coaliției are cu mult mai multe 
șanse de a trece priD dietă decât 
proectul de reformă electorală al 
guvernului. Bineînțeles toate aceste, 
dacă peste tot va ajunge dieta în 
situația de a deschide vre-o desba- 
tere

Chestiunea sufragiului universal 
a produs însă mare încurcătură și 
în sinul coaliției. Mai mulți membri 
ai coaliției sunt aderenți declarați 
și necondiționați ai sufragiului uni
versal, deși partidele coaliate — 
afară de noul partid al lui Bânffy 
— nu adere»ză la această reformă 
radicală fără restrângeri. Și este 
aproape de mintea omului că nici 
Bânffy, propagatorul «nemzeti gou- 
dolat»-ului. nu va sacrifică ideea 
statului uațional maghiai de dragul 
doctrinei despre votul universal.

întreaga frământare face impre
sia unei lupte de lozince numai și 
numai pentru susținerea și câștiga
rea popularității, lipsite de altfel 
de ori-ce fond serios.

Acești oameni sunt: diaconul Mihail 
Gașpar, Dr. Sl Petroviciși Dr. 
Cornefîu J urea.

Comerțul e aproape tot in manile 
Ovreilor, din cari o mare parte se dau 
drept Unguri.

Din punct de vedere industrial. 
Lugojul stă foarte bine și mai ales Ro 
mânii lugojeni.

Printre alte instituții, am vizitat 
fabrica de țesătorie, de sub conducerea 
d-lui Titu Hațeg, cel mai mare acțio
nar al acestei întreprinderi. Prin bună
voința d-sale am aflat, că fabrica are 
68 scamne (răsboaie) și un capital de 
500.000 de cor., din care numai d-sa are 
peste 60.000 cor. Jumătate din capitalul 
total e românesc; cu câțiva ani mai 
înainte trei sferturi eră de-al Români
lor. Fiecare lucrător are câte două 
scamne și i-se plătește 2 cruceri metrul 
de pânză (5 b.) ceea-ce înseamnă că 
pe zi poate câștigă, în mijlociu, 1—1.50 
fl. Când urzeala e bună de tot, se în
tâmplă să câștige șî mai mult. Cea 
mai mare parte din lucrători sunt 
șvabi și unguri, dar acum e o ten- 
dență de a se aduce șî Români mai 
mulți.

în Lugoj se află șî o torcătorie 
însemnată de mătase și trei institute 
de credit și economii: banca «Lugo- 
șana», «Poporul» și «Agricola».

Situația băncei «Lugoșana», de sub 
direcția d-lui Dr. George Popovici, 
la 31 Decembrie 1904, a fost următoarea: 
capital social 300.000 cor. ; circulația
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Țeara însă pare a se fi săturat 

de lozince. Coarda s’a întins prea 
tare și acum urmează reacția.

Elementele mai treze încep a 
simți că a fost o mare nenorocire 
a legă problemele arzătoare eco
nomice de postulatele de drept pu
blic. i-ârora astăzi nu le revine de
cât o valoare teoretică, căci în 
ori-ce direcție se va rezolva con
flict .. acut, tot numai «status- 
quo»-ul trebue să servească drept 
bază a unei rezolvări.

Pi -blemele economice însă nu 
mai sufer întârziere fără o grozavă 
păgubi re a int-reselor vitale ale 
țerii și populațiunei. Desconside
rarea acestor probleme e cea mai 
mare greșeală a actualei politici 
gravaminale.

Și situația critică de astăzi nu 
numai nu pune îu vedere vre-o so- 
luțiune favorabilă a acestor pro
bleme, ci accelerează erumperea 
crizei economice prin împie
decarea forțată a mersului regulat 
al mașinăriei statului.

Dacă se mai adaugă la aceste 
și greva generală ce o pun în ve
dere socialiștii pentru cazul că 
coaliția nu cedează teroarei socia
liste, apoi numai de prospecte fru
moase nu poate fi vorba în preajma 
zilei de 15 Septembrie. Și peste 
amenințarea socialistă nu se poate 
trece ușor la ordinea zilei, căci 
pănă acum s’au dovedit socialiștii 
de cel mai bine organizat partid 
al țerii.

E deci fără îndoială că desvol- 
tarea modernă a Ungariei a ajuns 
la un punct critic, care va fi deci- 
zător nu numai pentru direcția ce

14.432 592 cor. șî 31 bani; câștig brut 
164 mii 317 cor. 49 bani; câștig net 
39420 cor. 95 bani. Dacă comparăm 
starea de anul trecut cu cea de pe 
anul 1904 vedem că depunerile au spo
rit într'un an cu 119194 cor. 92 bani. 
Procentele variază între 6 și 10%. 
Banca există de 15 ani și pe zi ce 
merge realizează progrese simțitoare. 
Toate aceste amănunte le-am aflat prin 
bunăvoința d-lor Vasile Jurca și loan 
Iorga, comptabili.

Banca «Poporul» e situată în 
palatul măreț, pe al cărui frontispiciu e 
săpată deviza: Virtute et labore», o 
deviză sfântă ce e încrustată în ini
mile ’.uturor Românilor de peste munți 
ș e cărei roade le-am văzut și admi
rat cu toții. Banca aceasta de sub con
ducerea d-lui Ion Boroșiu, are, după 
situația din Dec. 1904, un capital so
cial de 220000 cor., (sporit într’un an cu 
100000) și un profit curat de 25000 cor. 
Procentele obicinuite sunt de 6'4 pănă 
la 8*,. Există de 5 ani. Pe unul din 
zidurile gangului acestui palat frumos 
e săpată cu litere aurite următoarea 
inscripție pe o tablă de marmoră:

«Fie pace întru puterea ta și în
destulare întru zidurile tale».

Palatul s’a zidit în 1904 ,cu chel
tuiala institutului de credit «Poporul».

Ori cât de frumos ar fi fost acest 
palat, totuși se pare că e prea mare 
lux pentru o bancă mică, existentă de 
cinci ani numai, să-și imobilizeze fondu
rile în clădiri prea mari, când, slavă 
Domnului, mai sunt atâtea de făcut. 

o vor luă lucrurile în viitor, ci 
chiar șî pentru existența Ungariei. 
* Și momentul acesta tot ar tre
bui să pună pe gânduri pe cei-ce 
se cred chemați a stabili destinele 
acestei țeri.

Ce fac astăzi partidele și băr
bații conducători în viața publică 
a Ungariei, este curat un joc cu 
focul.

Perspectivele sunt întunecoase 
și peste toate aceste mai amenință 
și declararea unui mare scandal cu 
așa zisa broșură a lui Zeysig, 
care — isvorită din sorginte tul
bure — a lansat ideea, că Habs- 
burgii și-au mântuit rolul și este 
rândul Hohenzollernilor să... facă 
ordine în Ungaria.

Ce va mai aduce ziua de mâne, 
vom vedea!

15 Septembrie se apropie și con
fuzia crește mereu.
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Dreptul naționalităților In stat. La con- 
ferența interparlamentară, ținută zilele 
trecute la Bruxelles, a rostit fostul mi
nistru de justiție al României Di
ses c u un strălucit discurs despre dreptul 
naționalităților în stat, combătând pe 
contele Apponyi, care în memorabilul 
seu discurs a militat pe lângă suverani
tatea absolută a statului. Eată o parte din 
discursul dlui Disescu:

«Eminentul orator Apponyi a in
sistat mult asupra respectului suvera
nității absolute, pline și întregi a Sta
tului. Da, șî noi admitem principiul 
suveranității Statului, dar această su
veranitate nu va putea fi nelimitată și 
contrară unui alt mare principiu : prin
cipiul, sau mai bine dreptul na
ționalităților. Omul, individualminte 
își are șî el autonomia, suveranitatea 
sa ; dar această suveranitate nu poate suprima 
pe ceea a vecinului. Naționalitățile trebue

O clădire cu însemnătate istorică 
și care merită atenție deosebită e cate
drala gr.-orientală, «Adormirea», zidită 
din timpuri foarte vechi, care a ars la 
1842 când jumătate Lugojul a fost 
pradă unui incendiu înspăimântător. 
Zugrăveala nu i-s’a înnoit încă, așa în
cât zidurile, pe dinăuntru, sunt negre 
și afumate. Această biserică e foarte 
încăpătoare,mai încăpătoare decât toate 
bisericile din țară, și înlăuntrul ei sunt 
așezate steagurile a o mulțime de So
cietăți muncitoare, precum : tăbăcarilor, 
cojocarilor, plugarilor, cismarilor, etc. 
Preoții sunt foarte culți, mai toți doc
tori, în frunte cu protopopul Dr. Po
povici și fac politică naționalistă pa
sivă ca șî ziarul local «Drapelul», în 
jurul căruia sunt strânși fruntașii : 
Coriolan Brediceanu, Dr. St. P e- 
trovici, Dr. Valeriu Branisce, Dr. 
0. Jure a, etc.

în Lugoj se află și o biserică epi
scopală unită, care n’are însă mai mult 
de o mie de credincioși.

Am mai vizitat în treacăt teatrul, 
clădit prin contribuția comună a Ro
mânilor, Șvabilor și Ungurilor și gim
naziul unguresc provăzut cu un muzeu 
bogat de științe naturale.

*
Lugojul deși nu e un oraș modern 

după felul cum e desenat și pers
pectiva ce-o prezintă, are multe edi
ficii mărețe, construite după, cele mai 
noui modele de arhitectură.

Dar podoaba cea mai frumoasă a 
acestui oraș sunt Lugojenii, oameni cu



fi

să se supună șî ele unor restricțiuni, 
în interesul păcii și al justiției, dar 
nu trebue să abdice complet în fața Statului. 
Alăturea cu politica de Stat, noi pro
clamăm deci politica dreptului naționalităților. 
Interesul superior al Statelor, sau mai 
bine fericirea omenirei, care este idea
lul operei D-voastre, nu va putea fi 
asigurat, decât prin împăcarea acestor două 
pohttci. Acesta este spiritul unei alte 
asociațiuni, ce urmărește idealul nostru. 
Congresul de pace ținut la Roma a 
votat următoarea rezoluțiune: «în 
statele compuse de diferite naționalități, 
și cât timp aceste naționalități nu dis
pun ele de sine, guvernele vor ajută 
a asigură pacea internă și externă, 
dacă urmând exemplul Elveției, vor 
respecta caracterul etnografic și desvoltarea acestor 
naționalități conform legilor libertății și justiției>. 
Am citat un singur exemplu, spre a 
probă, cât este de bogat isvorul con
flictelor între state și politica lor. Ași 
putea cită șl alte exemple; mă opresc 
însă numai la acesta, fără a atinge 
chestiuni ardente, cari în detailurile lor se 
sustrag competenței conferenței».

Pentru sufragiul universal s’au ținut 
în mai multe comune din comitatul 
Aradului etc. adunări poporale ro
mâne la cari au ținut discursuri dnii 
deputați naționaliști: Stefan C. Popp, 
Suciu, Russu-Șirianu și dnii 
Dimitrie Birăuțiu și Lucian Bolcaș 
redactori la «Poporul român». Marți 
s’a ținut adunare poporală la Dej, unde 
au vorbit dnii: Dr. T. Mihali, presi- 
dentul clubului naționalist din dietă, 
Dr. Vajda-Voevod, Dr. Chere- 
c h e ș și preotul M u r e ș a n. S’au votat 
pretutindenea rezoluțiuni în favorul 
sufragiului universal fără r e s t r i n- 
ger i.

Congrese.
La congresul veterinar, ce se ține 

acum la Budapesta, s’a mai adus ho- 
tărîrea ca vacile de muls să fie foarte 
adeseori examinate de veterinar, pen
tru a vedea de-s sănătoase, să se pună 
mare preț pe hrănirea vacilor de lapte, 
pe îngrijirea lor, pe curățenia mulsu
lui lor, iar laptele muls să fie pus 
imediat la răcoare. Să fim cu mare 
grije, ca laptele pus în vânzare să nu 
conțină gunoaie, să nu fie murdar. 
Spre a constată, că laptele e curat, 
punem o litră de lapte într’o sticlă 
transparentă și dacă vedem că după 
3 ore nu se așează nimic la fundul 
sticlei, laptele e curat.

Profesorul C s e 1 k o dela Magyar- 
Ovâr a constatat prin experiențe, că 
laptele, din care s’a scos smântână, 
untul, nu-i destul de acomodat pentru 

inimă largă și caldă, primitori cum 
puțin Români se mai găsesc, veseli la 
petrecere și cuminți la treabă. Privirea 
le e blândă, dar scrutătoare; dela în
tâia ochire ghicește sufletul celui cu 
care stă de vorbă și dacă se întâmplă 
să-i cazi drag, apoi te-a bătut norocul. 
Dar șl ei sunt vrăjiți. Când i-ai cuno
scut odată, nu-i mai uiți toată viața, 
ți-se lipesc de suflet și te fac mai bun.

Obiceiurile le sunt aspre, dar să
nătoase. Și dacă vorba lor dulce mân
gâie și cucerește, — dojana lor încă 
face bine. Am auzit pe bătrânul Bre- 
diceanu dojenind pe un tinăr cu atâta 
bunătate, încât asprimea cuvintelor lui 
făceâ impresia, că tae răul și tămă- 
duește rana în același timp.

Dar șl Lugojencele, atât orășencele 
cât șl țărancele, sunt gospodine de 
mâna întâiu, sănătoase și frumoase, 
cum în puține ținuturi românești se 
găsesc. Curățenia caselor și hrana sub
stanțială le păstrează o frumusețe plină 
de viață, nu anemică și bolnăvicioasă 
ca a celor mai multe țărance și mai 
ales orășence din România. Doar Bă
natul e țara «fetelor frumoase», căci 
vorba cântecului:

Cât e cerul de pământ, 
Fete ca la noi nu sunt!

Cu toate astea, — obiceiu foarte 
curios, — multe țărance își văpsesc 
obrazul cu un fel de roș exagerat de 
aprins. Păcat! își nesocotesc singure 
o frumusețe ce le-a dăruit firea. Ce 
nevoe are trandafirul să fie stropit cu 

nutrirea oamenilor, ci trebue folosit la 
îngrășarea porcilor, la nutrirea vacilor 
de lapte, la hrănirea vițeilor și la în
grășarea puilor de găină și gâscă.

Mai mulți învățați au ținut la 
congres prelegeri despre falsificarea 
preparatelor de carne și s’a decis ca 
spre conservarea cărnurilor să se fo
losească numai materii nestricăcioase, 
precum: sare, salitră, zăhar, afu- 
mare. Orice alte materii pentru con
servarea și colorarea cărnii, să fie 
oprite, pentrucă pot fi stricăcioase să
nătății.

O altă secție s’a oeupat cu oftica 
(tuberculoza) animalelor. S’a constatat 
că oftica animalelor poate infectă și 
pe om, asemenea șl omul ofticos poate 
inficiă animalele. Baccilul ofticei ome
nești e tot acelaș ca și baccilul ofticei 
animalice. Dintre animale, e mai lățită 
oftica la vitele cornute. S’a mai con
statat, că laptele dela vaci ofticoase 
poate produce oftică și la oameni, mai 
ales la copii.

Profesorul B a b e ș din București 
a ținut prelegere despre transplantarea 
boalelor animalice asupra oamenilor, 
între aceste boale e șl turbul. 01- 
tuirea pasteur-iană contra turbului are 
efect foar.e salutar, dar atâta nu-i de
stul. Trebue să executăm cu cea mai 
mare severitate dispozițiunile pentru 
stârpirea turbării. Omul e, ce e drept, 
mai puțin accesibil turbării decât câ
nele, dar totuși e de mare necesitate 
precauțiunea, pentrucă turbul poate 
fi latent în câne șl mai mult de 14 
zile și mușcătura astorfel de câni, la 
aparență sănătoși, e periculoasă. Cânele 
se poate șî vindecă de turbare, dar că 
e posibilă vindecarea șî la om, nu 
avem date sigure.

Profesorul I a n s e n a tractat des
pre r a c la animale și a constatat că 
racul e identic la oameni și animale.

La congresul în chestia regimului 
penitenciar s’a recomandat ca făp
tuitorii, cari comit crime în urma 
zgârceniei (avariției) lor, să fie pe
depsiți șl cu bani și pedeapsa aceasta 
să nu poată fi schimbată în închisoare. 
Congresul a mai enunțat părerea, că 
la socotirea temniței preventive în pe
deapsa condamnatului să se ia în con
siderare împrejurarea, că arestatul în
ceput-a de bunăvoie să lucreze în 
temniță, sau nu. Condamnații pot fi 
folosiți șl la munca câmpului, dar sub 
anumite condițiuni. O altă secție a 
congresului a hotărît să creeze insti
tute de observație separate pe seama 
criminalilor și separate pentru copiii 
negligați moralicește și ajunși astfel 
criminali.

Congresul pentru regimul peniten
ciar s’a mai ocupat cu reforma 
curților cu jurați și și-a exprimat 

miresme otrăvitoare? în rouă limpede 
și rază de soare se scaldă și crește 
gingaș și îmbătător.

*

Seara am petrecut’o împreună cu 
membrii reuniunei corale de sub pre
ședinția d-lui Dr. Dobrin și cu pri
etenii de acolo. A fost o petrecere 
mișcătoare, presărată de cuvântări în
țelepte și entuziaste rostite din amân
două părțile, de recitări de poezii și 
anecdote și învăluită într’o armonie 
înălțătoare, pe ale cărei valuri sufle
tele ni-se legănau senine. Din toate 
patru colțurile grădinei «Concordia» 
răsunau glasurile a patru coruri, — 
«Carmen», corul din Lugoj, cel din 
Caransebeș și unul sătesc, — ale căror 
cântece se uniau în văzduh într’un 
imn cutremurător de sfânt înălțat ro
mânismului, care luptă astăzi din răs
puteri să-și făurească, din dureri tre
cute și tânguiri ce tot se mai aud, încă 
o armă puternică de afirmare și apă
rare națională, — doina șicânte- 
cul românesc. Și după cum cânte
cele noastre ne uniau în văzduh, tot 
așa sufletele ni-s’au înfrățit pentru tot
deauna întru cultivarea și respândirea 
muzicei naționale.

De jur împrejur eram înconjurați 
de o mulțime imensă de Români, ve- 
niți de pretutindeni, cari ne-au sorbit 
din ochi ceasuri întregi în picioare, 
bucurându-se de bucuria noastră și lu
minați par’că de o flacără neobicinuită. 
Auziam bătrâni, a căror inimă stăpâ- 

dorința, ca elementul laic să ia șl mai 
mare parte în justiție decât până acum. 
S’a mai hotărît, ca pentru alcoholiști 
inameliorabili, cari comit crime, să se 
înființeze aziluri speciale. La propune
rea profesorului H e r o v a n u din Iași 
s’a hotărît, ca gazdele de tâlhari să 
fie pedepsite chiar șî în cazul că ho
țul, jefuitorul, defraudantul rămâne 
nepedepsit. în sinul congresului s’a 
produs șî un curent, ca la congresul vii
tor să se ia la desbatere ștergerea 
pedepsei de moarte.

Recolta în Ungaria, 
Austria și România.

în Ungaria s’a produs in anul 1905 
grâu, secară, orz și ovăs 87 miiioane 
202 mii 600 măji metrice (în anul 1904 
s’au produs cam 73 milioane și jumătate 
măji metrice, în 1903 cam 90 milioane 
și jumătate măji metrice, în 1902 cam 
92 milioane măji metrice și în 1901 cam 
70 milioane și jumătate măji metrice).

Recolta bucatelor, precum vedem, 
e mai bună ca în anul trecut, dar mai 
slabă ca anțerț. Recolta cucuruzului e 
prețuită în anul acesta la 267« pănă la 
277, milioane măji metrice. Ea e, ce 
e drept, mai bună decât în anul trecut, 
dar e cu 13—14 mii. măji metrice mai 
slabă decât anțerț. Rezervă de bucate 
din anii trecuți a avut Ungaria cam
2— 3 milioane măji metrice, are deci 
acum cam 90 mii. m. m. bucate și 27 
mii. m. m. cucuruz. Din aceste sunt 
de lipsă pentru trebuințele lăuntrice: 
32—33 mii. m. m. grâu, 11 mii. m. m. 
secară, 10—11 mii. in. m. orz, 10-11 
mii. m. m. ovăs, 24—25 mii. m. m. cu
curuz. Remâne pentru export: 14—15 
mii. m. m. grâu, 3 mii. m. m. secară,
3— 4 mii. m. m. orz, 3 mii. m. m. ovăs 
și 27, mii. m. m. cucuruz.

în Austria recolta e mai slabă ca 
în anul trecut. Austria consumă pe an 
cam 100 milioane măji metrice, dar în 
anul acesta nu s’au produs decât 60 — 66 
mil. m. m., ear rezervele sunt de tot 
mici. Austria va trebui deci să ducă 
multe bucate din Ungaria, ear cucuruz 
va aduce din America.

în România s’au produs : grâu 20 
mii. 800 mii măji metrice, secară 3 mii. 
504 mii, orz 3 mii. 350 mii, ovăs cam 
2 mii., cucuruz se va produce cam 8 
mii. 800 mii și hemeiu cam 200 mii 
măji metrice. Din aceste îi remân 
pentru export în țări streine: 12—13 
mii. m. m. grâu, 17, pănă la 2 mii. 
m. m. secară, 17, pănă la 2 mii. m. m. 
orz, cam 1 milion m. m. ovăs și 10—11 
milioane măji metrice cucuruz.

nită de vârstă nu se putea împotrivi 
simțirei ce-i covârșiâ, strigându-ne mai 
mult pe șoptite: «Să trăiți feții mei! 
la voi ne e nădejdea ! în tinerețea și 
entuziasmul vostru sperăm»!

înainte de a ne despărți, reuniunea 
locală a dăruit măestrului Kiriac o 
coroană bogată de lauri, însoțită de 
cuvinte de laudă și admirație, ear 
membrii celor două societăți și-au schim
bat cocardele între ei.

O îmbrățișare, o făgăduială de re
vedere și ne-am despărțit.

A doua zi dimineață la gară se 
strânsese o mulțime aproape tot atât de 
mare ca șî aceea care ne-a primit. Toți 
erau însă tăcuți, stăpâniți de o părere 
de rău adâncă. Oameni serioși, nu în- 
drăzniau să vorbească ca să nu-și tră
deze lacrămile ce le înecau glasul. Atât 
de departe suntem unii de alții, încât 
nimeni nu voia să creadă că o să ne 
mai vedem, cu toate că soc. «Carmen» 
a invitat pe membrii reuniunei din 
Lugoj să vie li București în timpul 
expozițiunei din 1906.

Despărțirea s’a făcut cu o solem
nitate impunătoare. Bătrânii ne sărutau 
cu dragoste rugându-ne să nu-i uităm, 
batistele fâlfăiau din toate părțile și 
strigătele de «trăiască» nu mai încetau.

Când cel din urmă semnal de ple
care s’a dat, am văzut lacrămi înrou
rând ochii cei mai severi.

fflevolutia în ffiusia.
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Cu 
cam 200 
au fost

între Ar- 
foarte vi- 

52 oameni au fost uciși și 
răniți. Toate prăvăliile 

Nu se i

Cu toate că s’a încheiat pace și 
deși poporul rus a primit șî o slabăl 
constituție, focul revoluțiunei în mareM 
imperiu rusesc nu s’a potolit. Prea 
adânci sunt ranele cari rod la rădă
cina neamurilor din Rusia și cari fac 
viața lor amară și nesuferită, decât să 
poată fi vindecate prin un contract de 
pace și prin un simulacru de constitu
ție europeană.

Turbi rări mari s’au întâmplat în 
orașele Susa și Baku din Caucaz și 
în orașul Chișinev, capitala Basa
rabiei.

în Susa se luptă între sine dife
ritele națiuni, ce trăesc acolo, mai ales 
Armenii și Tătarii, creștinii cu păgânii. 
Zile întregi au decurs lupte pe stra
dele orașului și în împrejurimi, 
totul au fost uciși și răniți 
oameni și cam 200 case 
aprinse și au ars scrum.

în orașul Baku lupta 
meni și Tătari încă a fost 
olentă.
cam tot atâția răniți. Toate prăvăliile 
s’au închis. Nu se mai face nici 
negoț. Trenurile nu mai circulează.

Multe fântâni de petroleu au fost 
aprinse și s’a produs incendiu enorm. 
Se zice, că ard vre-o 300 fântâni de 
petroleu. O parte a orașului, «orașul 
negru», încă e în flăcări.

La Chișinev în Basarabia a 
avut loc măcel înfricoșat ia 4 Sept. 
Se zice, că fiind omorîte 2 fete ovreice, 
Ovreii din oraș au pregătit mari de- 
monstrațiuni cu ocaziunea înmormân
tării. Mai nainte de toate Ovreii au 
voit să închidă prăvăliile în semn de 
doliu. Poliția nu s’a învoit. Socialiștii 
și Ovreii s’au dus atunci să protesteze 
la guvernor. Poliția a încunjurat pala
tul guvernorului și s’a încins un măcel 
îngrozitor în jurul palatului. Se sus
ține, că 50 Ovrei au fost uciși.

Informatiuni.>

de 
eri

Majestatea Sa s’a rentors azi la Vienîr 
dela manevrele mari din Boemia.

Regele Angliei Eduard după o cură 
3 săptămâni la Marienbad a plecat 
acasă la Londra.

Masa universitarilor români din Cluj.
Direcțiunea institutului de credit și 
economii «Economul» în Cluj, acordă 
pentru semestrul I al anului școlar 
prezent 20 locuri libere la Masa stu
denților academici, care de astădată 
se va deschide la 1 Octombrie 1905. 
Concurenții au să-și înainteze petițiile 
pănă la 15 Septembrie 1005 st. n., 
dovedindu-și studiile și starea lor ma
terială și au să se supună anterior 
unei vizite medicale la medicul de 
casă al mesei dl Dr. Romulus Mar cu, 
Cluj, Szechenyi ter 1. Cei primiți vor 
avea a se acomoda întru toate regula
mentului intern.

Reprezentanța orașului Lugoj ține azi 
Sâmbătă în 9 Septembrie 1905 la 3 
ore d. m. adunare generală extraordi
nară cu următoarele obiecte: 1. Canajl 
lizarea «Stradei Bisericei». 2. Exmite- 
rea unei comisiuni pentru compunerea 
listei viriliștilor opidani pe anul 1906. 
3. Rugarea cimentirului Stefan Bayer 
pentru prolungirea contractului pe alți 
șase ani. 4. Rugarea firmei Klein & 
Spitzer pentru concesiune de a ridică 
în mod provizor o căsulie de scânduri 
pe piața Isabella. 5. Prezentarea sen
tinței forului prim adusă în procesul 
contra Th. Lung.

Festivitatea din Buziaț- Duminecă în 
3 Septembrie n. c. s’a sfințit la Buziaș 
localul filialei <Timișiana>. La orele 10 
a. m. s’a celebrat în biserica protopres- 
biterală sf. liturghie pontificând On. 
dn preot George L u p ș i a din Blajova 
azistat de preoții George Miloș din 
Bara și Avram Ciocoi din Vucova. 
Responsoriile le-a cântat dl profesor 
de cânt dela seminariul teologic din 
Caransebeș dl George Petrescu. După 
liturghie au trecut cu toții în localul 
filialei «Timișiana» unde s’a săvârșit 
sânțirea apei prin Prea On. Dn proto- 
presbiter Ioan Pepa cu azistența On. 
dni preoți George Petrescu, V. Mu- 
rariu din Racovița, G. Ciocoi din



Hitiaș, Avram Ciocoi din Vucova, 
V. P i r t e a din Sinerseg și G h e r g a din 
Bucoveț. După stropirea cu aghiasmă 
și sărutarea sf. cruci P. On. D. proto- 
presbiter Ioan Pepa a rostit o cuvân
tare ocazională zicând între altele că 
«toate lucrurile bune se încep cu ru
găciune», iar dl advocat Dr. A. C o s in a 
a mulțumit On. preoțimi, care prin 
prezența sa a dovedit multă dragoste 
și interes față de instituțiunea aceasta 
românească, care s’a înființat cu scop 
bun. Masă comună a avut loc în otelul 
din parcul băilor, la care a luat parte 
dl protopresbiter Pepa. dnii preoți 
amintiți, dnii: Cărăbaș directorul Timi- 
șianei din Timișoara, adv. Dr. Aurel 
Cosma, Magdu, Buzariu contabili, Alec- 
sandru Buibaș conducătorul filialei din 
Buziaș, G. Breban directorul institutu
lui Ciacovana, Buibaș not. | ens., Iulian 
Cârmu învățător în Vucova. apoi o 
frumoasă cunună de dame: dna Măriora 
Pepa, dna Buibaș, Teaha, Aurelia și 
Ana Ciocoi, Gherga și dna Miloș. A 
fost o adevărată festivitate românească 
la care n’au lipsit nici toastele.

Oftica a omorît în Iunie în Buda
pesta 318 oameni, ear în toată Unga
ria 7566. în comitatul Caraș-Severin 
au murit în Iunie de oftică 114 per
soane.

Femei la universitate. Pe când eră 
ministru, W lass ies a permis șl fete
lor să se înscrie la universitate ca 
studente ordinare la facultatea de fi
lozofie și la facultatea de medicină. 
Dar an de an a crescut numărul fete
lor studente universitare și ca să mai 
scadă numărul lor, s'a luat anul tre
cut hotărîrea, ca numai fetele cari au 
dat examenul de maturitate cu emi
nență să fie admise imediat la univer
sitate, cele cu nota bine să fie admise 
sau respinse după ce au ascultat 2 
semestre la universitate ca studente 
extraordinare, iar cele cu nota sufi
cient să nu fie admise de loc. Fetelor 
abituriente nu le convine această dis- 
pozițiune și acum intenționează să tri
mită un memorand la ministru, în 
care își vor expune gravaminele.

Demonstrațiile socialiste înaintea dietei. 
Socialiștii internaționali au anunțat la 
poliția din Budapesta, că în 15 Sep
tembrie, ziua deschiderei dietei, vor 
organiză o mare procesiune pe din- 
naintea parlamentului și totodată roagă 
poliția să le permită a ridica în fața 
parlamentului trei tribune, de pe cari 
vor rosti discursuri cătră popor. Tot 
atunci vor alege o comisie de 100 
membri, cari vor merge în dietă și vor 
prezentă o petiție presidentulni, cerând 
ca dieta să voteze imediat sufragiul 
universal și secret. Căpitanul de po
liție, Bela R ud n ay, a prezentat afa
cerea la ministrul de interne Kristdffy. 
care a răspuns, că nu-i nici o pedecă 
pentru împlinirea rugării socialiștilor.

Yicecomite suspendat pentrucă a ț -jt 
cu stăpânirea. Comitatul Sătmar a decis 
mai de mult, că nu mai deportează în 
cassa statului nici un fel de dare și că 
numai dările comitatenze și comunale 
le încassează dela cetățeni. A oprit 
totodată pe vicecomitele, ca deciziunea 
congregațiunei să o prezinte ministe- 
riului «ilegal» spre aprobare. Viceco
mitele Nagy Lajos însă, care nu luase 
parte — din cauză de boală — la con
gregație, a trimis hotărîrea congregației 
la ministru și totodată a declarat, că 
el nu se ține de hotărîrea adusă. Pen
tru această purtare «nepatriotică , vice
comitele a fost tras în cercetare disci
plinară din partea congregațiunei co
mitatenze și suspendat din oficiu.

Terorismul grecesc contra Românilor 
macedoneni. Săptămâna trecută o bandă 
grecească a ars în Piesa (vilaiet Ianina) 
cărțile bisericești românești și a ame
nințat pe locuitori că-i va omorî dacă 
mai cutează să se folosească de limba 
română în biserică și școală.

Focul dela Adrianopol. S’a constatat 
că incendiul teribil dela Adrianopol, 
despre care am scris în nrul trecut, 
a mistuit: 1350 case, 300 prăvălii, 13 
școale, 6 biserici, o sinagogă și 1 teke 
(mănăstire mohamedană). Populația a 
ajuns în mare mizerie. S’au început 
colecte de bani pentru ajutorarea nă- 
păstuiților. Paguba e de 10 milioane 
coroane.

Revoluție în laponia. La Tokio și în 
toate orașele Iaponiei au isbucnit tur- 
burări serioase, pentrucă poporul nu-i 
mulțămit cu condițiunile de pace. Po
porul a dăriraat și aprins în Tokio mai 
multe edificii publice. Casa ministrului 
de interne a ars. Au mai ars 10 biserici 
și 1 școală. Mai mulți oameni au fost 
uciși sau răniți greu. Nemulțămirea 
e generală. Un mare ziar iaponez a apă
rut încadrat în doliu. Asupra orașului 
Tokio se va proclamă starea de asediu.

Foc. Comuna Si ba din com. Saros 
a ars alaltăeri toată.

Nou crematoriu in Germania. în Ger
mania a existat pănă acum numai un 
crematoriu (= cuptor pentru arderea 
morților), la Gotha. Acum s’a ridicat 
un nou crematoriu în Germania, la 
Helibronn. Zilele trecute a avut loc 
sfințirea noului crematoriu, cu pompă 
mare.

Câni și mâțe turbate în Lugoj. De câtva 
timp publicul lugojan e cuprins de ade
vărată groază din cauza cânilor și mâ
țelor turbate. Nu de mult o mâță tur
bată a mușcat în strada Făgetului 3 
persoane: o doamnă, un domn advocat 
și o fetiță. Toți s’au dus imediat la in
stitutul Pasteur din Budapesta. La 5 
Sept, un câne turbat a mușcat în strada 
Caransebeșului un băiat de 2*, ani, 
apoi pe un bătrân ziler. Aceștia încă 
au mers imediat în institutul Pasteur. 
Cânele a fost pușcat. Poliția a luat cele 
mai extinse măsuri pentru evitarea pri
mejdiei mari, ce amenință orașul no
stru. Văzând însă că publicul nu ia în 
deplină considerare dispozițiile polițiale, 
poliția orașului s’a adresat la ministru 
cerând ca toți cânii și mâțele din Lu
goj să fie omorîte.

Apărarea tinenmei contra alcohoiismului. 
Ministrul de culte a dat o ordinațiune, 
prin care provoacă reuniunile de tine
rime să lupte cu toate mijloacele posi
bile contra alcohoiismului. Aceste mij
loace sunt: luminarea, abstinența, 
îngrozirea și exemplul bun. Ministrul 
ordonă ca la convenirile tinerimei să se 
țină prelegeri despre pericolul alcoholu- 
lui, să se aboneze pe seama reuniunilor 
de tineri reviste și foi, cari combat 
alcoholismul, din localurile reuniunilor 
să se delăture orice beutură alcoholică 
și cine greșește contra acestei dispozi- 
țiuni să fie pedepsit cu cea mai mare 
asprime, să fie pedepsiți aspru șî acei 
tineri, cari șî afară de societate se dau 
la beții, să se aducă tinerimei exemple 
despre oameni în viață, cari se prăpă
desc și decad văzând cu ochii sub in- 
fluința alcoholului, să se arăte prin 
exemple și chipuri cum dărimă alcoho- 
lui sănătatea, moralitatea, averea omu
lui, cum nimicește pacea familiară și 
sapă mormântul cetățenilor pătimași.

Caatra ianecârii a inventat un mași
nist din Copenhaga, Mathiesen, un apa
rat, care s’a dovedit foarte bun. Apa
ratul constă din un brâu de lână, pre
parat în mod deosebit, care face posi
bil omului să rămână 4—5 zile la su
prafața apei.

Colera. Marți s’au mai îmbolnăvit 
de coleră în Prusia încă 11 oameni și 
1 a murit. Cu totul s’au îmbolnăvit de 
coleră in Prusia 77 și au murit 24.

Beutură nutntoare modernă Contra 
nervozității, insomniei, anemiei, lipsei 
de apetit se folosește în timpul mai 
nou mai ales berea Henides, căci 
această specialitate de bere nutritoare 
excelentă de malată e și un mijloc bun 
pentru îngrășare; la oameni slăbiți, 
reconvalescenți e un mijloc minunat de 
întărire și afară de aceea o beutură 
excelentă de masă. Se poate căpătă în 
fiecare prăvălie mai bună de spițerii, 
în restaurante și cafenele. En gros: 
Fabrica de bere Hercules (Herkules 
Bierbrauerei) Budapesta VII Bethlen- 
ter 3, de unde se trimit probe în lă- 
dițe de 5 kg. (6 sticle) cu rambursă. 
Deposit principal în Lugoj: la dnii 
Karl & Ioanovici. *». im o-d

Mulțămitâ publică «Societatea de cul
tură» din Ocna-de-fer (Vasko) șî pe 
această cale mulțămește Știm, dni, cari 
cu ocaziunea concertului ținut în 15/28 
August au binevoit a suprasolvî în 
cassa societății: Iosif Popoviciu (Bocșa- 
mont.) 3 cor. Dimitrie Buzoian înv. 
(Ciănadul-sârb.) 2 cor. 40 bani. Stefan 
Doleschal (Bocșa-mont.) 2 c. Antoniu

Muntean (Recița) 2 c. Petru Krischer 
Recița) 2 c. Petru Telescu (Bocșa- 

mont.) 40 b. Ludovic Spindler (Ocna 
de fer) 40 b. Mihaiu Izvernariu (Ocna 
de fer) 40 b. George Potocean (Ocna de 
fer) 40 b.

Defraudare la ministerial de agricultură. 
Se svonește, că un oficiant dela mini- 
steriul de agricultură ar fi defraudat 
în cursui anilor vre-o 150.000 coroane. 
S’a pornit imediat cercetare.

Perderile de persoane și năi în răsboiul 
maritim ruso-iaponez. Se anunță în mod 
oficial din partea Iaponiei, că în urma 
catastrofelor pe mare și în urma lup
telor navale au perit în răsboiul ruso- 
iaponez 3600 oficeri și soldați iaponezi 
și 6200 oficeri și soldați ruși. Numărul 
răniților e: 2400 pe partea Iaponezilor 
și 5300 pe partea Rușilor. laponia a 
pus în acțiune 76 năi, dintre cari 12 
au fost scufundate în decursul răsbo- 
iului. Flota iaponeză a prins însă 41 
năi streine, prin ce numărul năilor 
iaponeze s’a urcat cu 25. Rușii au 
pus în acțiune 93 năi, dintre cari 57 
au fost nimicite în decursul răsboiului, 
7 au fost prinse de Iaponezi și 19 au 
: st internate în porturi neutrale. Astfel 
le-au reinas Rușilor numai 10 năi. Vor 
mai primi înoă cele 19 năi internate 
in porturi neutrale și astfel vor avea 
cu totul în Extremul Orient 29 năi.

Mulțămită publică,.

Tinerimea română din Bozovici îndem
nată fiind de iubire și văzând mizeria 
țăranului pe aceste timpuri atât de nefavo
rabile, a aranjat in 16 Iulie a. c. st. n. 
reprezentațiune teatrală împreunată cu 
declamări și urmată de jocurile naționale 
„Câlușerul și Bătuta“, pentru ca din 
venitui curat să ajute cu cărți și vestminte 
pe copiii săraci cari umblă la școală. Ou 
cea mai mare plăcere constat, că la această 
petrecere a luat parte așâ zicând întreaga 
inteligență diD Bozoviciu. Și de pe satele 
vecine au participat mulți.

La această petrecere au binevoit a su- 
prasolvi d-nii : Macasy V. protopretor o cor. 
Magyari Albert neguțător 5 cor. Iancu Pir- 
tea ofițer în p. 4 cor. O. Simtion teol. (Sibiiu) 
4 cor. Dim. Bogoieviciu preot (Bania) 3 cor. 
Horvath Fr. măcelar 2'20 cor. Bagoly Bela 
notar (Prilipeț) 2 cor. George Străin 
2 cor. Dr. Kopaczek Emil pretore 1 
cor. Baba Matei pitar 1 cor. Satinger 
Idzsef (Prigor) 1 cor. Reger Jozsef 1 cor. 
Mihailoviciu G. înv. 1 cor. Dr. Hor
vath Iozsef 1 cor. Belu Petru 80 bani. 
Badescu Iosif 60 bani. Gaisvinkler Ioh. 
60 bani. Dșoara I^abina învățătoare 40 
bani.

Primească susnumiții domni pentru 
aceasta cea mai mare mulțumită.

Au incurs total 192 cor. 40 bani, din 
care subtrăgându-se spesele de 104 cor. 40 
bani a rămas venit curat 88 cor., care sumă 
s’a predat scaunului școlar comunal spre 
mai departe afacere.

BIBLIOGRAFIE.
Reliyieatea pmlru fecalele poporale, de 

loan Berescu și Nicolae A r o n, preoț
eați het. Trei volume: 1 pentru anul II. 
2 pentru anui ai IH-.ea și 3 pentm 
anul IV de școală. Op premiat de .Reun. 
învățătorilor romăr.i gr. or. din districtul 
Făgăraș* și luat ia cunoștință de Prea 
Ven. Consistoriu arhidiecezan din Sibiiu. 
Brașov 1905. Editura librăriei Ciurcu, 
Brașov. Prețul fiecărui volum 30 bani, la 
ola tă 90 bani.

Dicționarul Alexi român-germân și ger- 
măn-român. Editura librăriei H. ZEIDNER, 
Brașov Toudata 1867 .

Despre acest dicționar primim urmă
toarea recenziune:

Prin introducerea obligată a limbei 
germâne în planul de învățământ al Ro
mâniei, s’a pus baza pentru învățarea si
stematică a limbei germane în școlile medii 
din România.

Dar mai cu seamă pentru corner- 
cian ți, meseriași și industriași e 
foarte folositoare cunoștința acestei limbi.

Ce este mijlocul cel mai de folos pen
tru învățarea unei limbi? Pe lângă con- 
verzațiune un dicționar hun. După 
cunoștința noastră este cel mai recoman

dabil : dicționarul Alexi, român-germân și 
germân-romdn (editura librăriei H. Zeidner, 
Brașov) fiind-că: 1) întrece pe toate dicțio
narele de mai înainte prin perfecțiune 
fiind-că ia în considerațiune și limba Mol
dovei și Bucovinei. 2) Bate cu plăcere la 
ochi prin exactitatea tipografică, 
prin care minunat de curând se poate găsi 
fie-care cuvânt. 3) Uzează de ortografia 
germână și română cea mai nouă. 4) Pre
rul eftin face ca și oameni mai săraci să-și 
cumpere dicționarul. Prețul este: partea 
română-germână, broșat cor. 4.50 — fr. 5.00, 
cea germână-română cor. 3.60 = fr. 4.

Ambele părți împreună legate în 7, piele 
fină cor. 10.—

Dicționar de muzică, de T. P o p o v i c i, 
cu mai multe ilust.rațiuni, Sibiiu, 1905. 
Tiparul lui W. Krafft; prețul broșat 2.50 
cor., legat în pânza 3 cor. Comande pot 
fi făcute sau la autor în Sibiiu, sau la 
librăriile: Librăria arhidiecezană 
și Librăria W. Krafft în Sibiiu, 
Librăria diecezană în Caransebeș și 
Librăria I. Ciurcu, Brașov. La comande 
e mai bine a trimite prețul înainte plus 
15—25 fileri pentru porto, franco, sub 
bandă.

VARIETĂȚI.
Prorocul cel mai bun al vremii.

Din multe semne putem află ce vreme
o să avem mâne, dar cel mai bun pro-
roc al vremei e totuși numai paingenul,
care e un animal nevinovat și nu face
rău omului. Paingenul nu-i veninos.
Un om învățat, cu numele Clerk, de
multe ori s’a lăsat de bunăvoie să-l
muște paingenul, dar n’a pățit nimica
în urma mușcăturei. Un alt învățat,
Pethe, a adunat mai multe sute de
paingeni și a observat cum se poartă
ei. Dacă în pânza de paingen nu se
află nici un paingen, e semn de ploaie;
dacă-’s numai vre-o câțiva și stau ne-
mișcați, timpul e schimbăcios. Dacă
mulți paingeni aleargă prin pânzele
lor și lucrează cu sârguință, vom aveă
a doua zi timp frumos.

Cursul pieței Li R
9
)•
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275 g
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Grâu prima calitate
I

90 40» ele mijloc .... 85 13 60
Săcară prima calitate . 80 12 —

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

Ovăs prima calitate 45; 11 _
> de mijloc .... 40 11 60

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

Mâne sară, Duminecă 10 Sept. n. 

Concert vocal 
dat de Ioan IBa/brilr, născut 
în Lugoj, cântăreț de concert și 
operă în Lipsea.

începutul la orele 8 seara. 
Detalii pe afișe.
Nu perdeți ocazia a ascultă pe 

acest cântăreț (bariton) renumit.
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C O N Ț I N U T U L:

------- se află de vânzare la —------ —

REDACȚIA ,,DRAPELUL“

cu următoarele prețuri:

Imn de urare, pentru 2 voci și pian. .
Hora Prahovei, pentru pian.................

învățătorii noștri — —
Resunet la «întâlnirea după 

25 de ani* _ _ —
Muncitorul — — —
Povestea neamului: Descăleca

rea Moldovei; Alexandru cel

Bun - -
Noutăți - — —
Dela școalele medii gr.

române din Brașov — 
Pacea — —
Bibliografie

or.

strada Timișorii Nr. 7. 
abonament:

Pe trei luni 1 coroană, pe jumătate an 2 coroane, pe anul întreg 4 coroane.

Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.

Redacția și Administrația: Lugoj,
Prețul de

Hotel Posta

Toți acei proprietari de 
cari nu se ocupă cu vânzarea 
uturilor spirtuoase și voesc a 
flectâ la favorul bazat pe Art. de Pe “■P,ile Stupcei. polcă p. pian 
lege XV. §. 3. din anul 1902. sunt 
provocați ca înainte de cules dar 
mai târziu până la 75 Septembrie 
st. d. a. c. in interesul lor propriu 
au să anunțe preteuziunile lor 
oficiul de dare opidan.

vu,
be- A cățiut o rația lină. p. 2 voci și pian .
re-

Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 
Frindă verde mărgărit, p. voce și pian

la

Fata papii, p. voce și pian"
Basse Lășene.. vals p. pian . .
Urertsră la . Crai a»u“, p. pian
Baladă, pentru violon și pian
0 rază vestejită, p. voce și pian 1 »
T»pdaș pria aăgăniș. polcă p. pian

La comande prin postă este de

1
1
1

cor.
»

»

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

bani.

»

»

»

Lugoj, 5 Septembrie 1905.

50 »
a se ală

tura 10 bani pentru costul postai de bucată.

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul44 — Lugoj.
P P- 29(1-1) I. Chintia, ----- -------------------

Șeful oficiului de dare opidan.
1414. vegreh. szâm. 190^Dela căpitanul polițial ai orașului Lugoj. i bund, să anunțe deloc la poliție, I __ ________ ________ _

sâ se poată fără amânare nimici- VAVA VAV AVA VAVA‘F 
ar-plp animale

Publicațiu ne

!

acele animale.
5. Fiecare să’și țină pisica închisă, 

să o grijascâ și să o hrănească în
destul.

Luând în considerare, că aceste 
dispozițiuni de apărare se cuprind 
în articlul de lege VII. din anul 
1888, călcarea acestor dispoziții se 
va pedesî aspru. P. P 28 (3—2)

Prohâszka Antal,
căpitan de poliție.

Arveresi liirdetmeuy.

Pentru încungiurarea și evitarea 
pericolului mare ce amenință pe 
locuitorii acestui oraș, țin de lipsă 
a face atent publicul, că în zilele 
din urmă de repețite-ori s’a ivit 
turbul la câni și pisici (mâțe), și 
în interesul bine priceput al fiecărui 
locuitor sunt provocați toți aceia,
cari țin la casa lor câni și pisici,! 
ca dispozițiile înșirate mai la vale 
sâ le efeptuească cu cea mai mare 
conștiențiozitate cu atât mai vârtos, 
că din cazurile de mușcături obve- 
nite adeseori se poate deduce că 
toate pisicile și cânii de pe terito
riul orașului Lugoj sunt inficiați de 
boala turbului.

1. Toți cânii sâ se țină legați.
2. Cânii pe stradă să se poarte 

de sfoară și piovâzuți cu bot- de jq fileri, și cu plăcere dau infor-
mațiuni gratuit.

! Fiindcă am legături cu cele mai re- 
I numite firme de ^ici, prin mijlocirea 
mea foarte ușor se poate ajunge la 
târg bun și repede.

Epistolele a se adresa simplu așa: 
Romul Puseu, Fiume. Gr. (x—3).

Import de Cafea și TeaROMUL PASCU, Fiume.
Cerându-mi-se inform ați uni din mai 

multe părți, aduc la cunoștință publi- 
■ cului român, că cine voește a cumpără 
sau a vinde cucuruz, grâu, mazere, 
etc. cu vagonul, să se adreseze mie, 
alăturând în epistolă o marcă poștală

niță.
3. Dacă observă cineva vre-o 

boală cât de mică la câne sau 
pisică, să o anunțe fără amânare 
la poliție.

4. Dacă va umblă la careva prin 
curte pisică sau câne străin, vaga-

--------- "-----------7^-------- -
îmi iau voia a atrage (mâr ea aminte 

a On. mușterii pentru i cumpărăturile, „ ’ , , sozuirre leszi, iiogy a mgosi Kir. laras-
de toamna asupra depoLt^m meu de bir6sâg 1905. evi V. I. 655. szâmu vâgzes- 
mărfuri, bogat asortat, Vîn deosebi kovetkezteben Dr. Pop Izidor figyved alt al 
asupra Nh-166 (10-10) kepviselt Stefaniga Pâvel javâra Prokojân

. ____ ț Mari a s tsai ellen 128 kor. es jar. erejeig
—---- frumOCLSClOT novități . 1905. evi ăprilis ho 15-en foganatoutott
_ . .. _ ' biztobităsi vegrehaitâs utjân iefoglait es
in tot soiul de matern pentru dame, 896 kor -ra becsiilt faeptiletek, szarvasmar- 
postavuri netede (sadea) în toate culo- hâk, lovak, kocsik, «tb.-bol ailo ingdsâgok 
rile, mare asortiment în barchent, pia-'--;1—------
pomi, perdele, covoare, fețe de mese, j

Pânze și și fo ane

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

Pârtie de pânză, bucata 23 metri
fl. 7 -

Mare asortiment stabil și cu prețuri 1905. 6v. szep h6 d u 2 6râj(l
ieftine în lingerie de dame și bărbați,------------------------------------------------------------
ciorapi lungi și scurți. ,,. . - - ,. . . hatandoiil kituzetik es ahhoz a venni szan-Mare asortiment in mărunțișuri și ,,, ,, , ■ i i_ - . v.’ v v dekozok oly megjegyzessel hivatnak metr, 
obiecte de galanterie, precum și pen- h az 6rint.eu iugosâgok az 1881. Avi 
tru toate cele trebuincioase la croitorie, i lx. t,.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
pentru garniseli și căptușiri de rochii, keszpenzfizetes rnellett, a legtobbet ige- 

! ronek becsâron aiul is elfognak adatni. 
Rufărie completă ZZZZZZZZZZZZ . ., ,. ,.. .x Amennyiben az Piarverezendo mgo-
-------------------------- pentru studcnțl. sâgokat rnâsok is Lj- es feliilfoglaltattâk es 

Rugându-vă a vă convinge de pre- >okra kielegitesi jdgot nyertek ™lna e- 

țunle mele ieftine și serviciul solid, § 6rte|m6ben ezek javâra is elrendelteuk. 
semnez cu distinsă stimă: I

Ferdinand Neiszer. i Keit Lugoson 1906-6vi SZ0p- 110 ;3'an- 
Lugojul germ., la capul podului de fer. Frank Zoltân

------ ------------~---- Nr. 180 (1—1) kir. birosâgi vegrehajto.

Alulirott birosâgi vegrehajto az 1881.
LX. t.-cz. 102. §-a ert.eluieben oz-mvievi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmeben ez-niv-i 

kozhirre teszi, hogy a lugod. kir. jârâs- 
szâmu vegzese

nyilvânos ârveresen eladatnak.
Mely ârveresnek a lugosi kir. jârăs- 

- birosâg 1905. evi. V. I 655/3. szâmu veg- 
" zese folytân 128 kor. tokekoveteles, ennek 
-■ 1904. evi novemb^r ho 20 napjâtdl jâro G°o 

* eddig osszesen 176 kor. 80 
: fill.-ben biroilag mâr megăllapitott koltsegek 
erejeig Zsuppăn alp^resek lakâsân ieendo 

’ eszkOzlhserei

ooc

A sosit I A sosit! î

111 Mlare asortiment în

* Costume de domni, băieți și copii
1905. Novități 1905 pentru toamnă și iarnă. 

TOTUL LUCRAT CA DUPĂ MĂSURĂ =
/

Prăvălia de costume Preturi foarte eftine. — Serviciu solid.

KLEIN MIKSA — Lugoj,
Nr. 181 (3-1)Strada Szeclienyi 2STr S3.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


