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vilizat, sau nemoral, nu poate fi om 
cult, dacă îi lipsește baza culturii ade
vărate, care este iubirea de oameni, 
pilduită prin restignirea blândului în
vățător dela Nazaret. Din iubirea de 
oameni se dospește religiositatea, patriotismul, 
naționalismul, și celelalte faze ale altruismului 
fericitor.

Natura nu ne dă nimic gratuit. 
Ea cere dela om să-și pună în lucrare 
toate puterile, cari îl fac podoaba pă
mântului. Dumnezeu a rânduit, ca în
treg universul să fie în continuă miș
care, deci șî omul, ca o părticică or
ganică a întregului nemărginit, numai 
atunci îndeplinește voința lui Dumne
zeu, când trăește mereu în activitate. 
Munca e viață, iar rodul muncii se zice 
progres. Progresul este dar lege dumnexeească.

Fiind dar munca sfântă, urmează, 
că șî școala, promovând cultura prin 
muncă, trebue să fie șî ea sfântă. Iată 
dar rătăcirea celor ce caută obârșia 
relelor în școală și socotesc cultura ca 
urzitor al imperfecțiunilor omenești. 
Care popor nu se desbară de aseme
nea prejudiții, remâne îndărăt. Iar cine 
nu ajută, nu promovează, sau chiar opăcește 
progresul școlar, este protivnic și merită disprețul relevat cu atât

nteni, cari au mai puțin talent și decât 
veterinarii!... în Talmud se constată, 
că Ierusalimul s’a distrus, pentrucă s’a negligent 
educația tinerimei... Dar nu este aici locul 
pentru atâtea sonde și declarațiuni. 
Cine nu știe în ziua de astăzi, că 
«lumea se menține prin resuflarea școlarilor?» 

Și dacă școala noastră pănă eri, 
cum zisei mai înainte, erâ expusă, ca 
de o mamă vitregă, la respântia dru
murilor .. . un glas de cucuveică, glasul 
răgușit al vremii, ne-a trezit pe toți 
din noaptea întunecoasă, ne-a zgândă- 
rat din atavismul nostru tradițional, 
în care de altfel n'am găsit nici când 
vre-o mântuire. Vorba ceea: ^Adaptare 
la mediu, conformare ori apunere; asta-i 
alternativa oricărei instituțiuni omenești».

Constatăm dar cu veselie, că șî la 
noi a început a se crepă de ziuă.. . 
în toate unghiurile diecezii, pretutin
deni unde se întâlnește om cu om, se 
ridică un freamăt de șoapte, se discută, 
cu îngrijorare soarta școalei. Un simp
tom vrednic de înregistrat șî acesta. 
Constat cu bucurie, din acest loc de 
onoare, că șî prezența D-V. impună
toare întărește veritatea momentului 

mai vârtos, cu cât 
cred și nădejduesc, că fiecare dintre 
D-Voastră va adăugă la rugăciunea sa 
obicinuită încă trei vorbe: Doamne 
ajută școalei /

Cu aceste trei cuvinte declar șl eu 
adunarea generală de deschisă».

După deschidere salută v.-presidentul 
pe oaspeți. Apoi urmează resalutările. 

P. O. D. Protopresbiter Maxim 
Popovici mulțămește în numele P. 
S. Sale d-lui episcop pentru salut și 
arată apoi, că precum biserica noastră 
este națională așa șî școala noastră 
trebue să fie națională. Menirea școa
lei este să împreune știința profană 
cu religiunea, căci numai astfel ne 
poate școala salvă neamul și biserica. 

Dl Emeric Fol di (ungurește) sa
lută în numele inspectorului reg. de 
școale al comitatului Caraș-Severin. 
Numai acel stat e fericit, care se în
grijește de școală și educațiune. Ear 
isvorul de putere al învățătorilor este 
asociația, ca să ducă mai cu succes în 
deplinire fericirea țerii.

Dl Huszarek ca protopretore și 
epitrop al școalei comunale din Bocșa 
mulțumește pentru salut și imploră 
binecuvântarea ceriului asupra Reu
niunei.

Dl A nd r on, vicepresident al Reu
niunei aradane (dincoace de Mureș) 
mulțumește aducând salutul Arădanilor, 
dorind ca legăturile frățești dintre Reu
niuni să devină tot mai profunde și 
intime.

Presidentul mulțumește pe rând 
tuturor.

La propunerea d-lui loan Marcu 
se trimite o depeșă de salut P. S. Sale 
d-lui Episcop al Caransebeșului.

Se aleg apoi comisiunile în modul 
următor:

Comisiunea pentru raportul gene
ral : Dr. V. Branisce, I. Cotârlă, E. Nova- 
covici, Stefan Otonoga, Ion Alexandrescu.

Coin, financiară: Alex. Coslean, loan 
C'aba, Serafim Jurca, Patriciu Bămneanțu, 
Vasile Tărian.

Comisiunea pentru raportul biblio
tecarului : Stefan Popa, G. Cătană, G. 
Joandrea, I. Oiurciu, A. Gherguța.

Comisiunea pentru câștigarea de 
membri noui: Maxim Popovici, D. Pru- 

exclamat neș, A. Perian, A. C'ostean, G. Petrovici.
Comisiunea specială: Ion Budințian, 

î n’aduce nici cinste, Dr. Stef. Petrovici, Dr. V. Branisce, Tr. 
pentru acest an societar stindardul să Ide ‘învățat, un om nedisciplinat, neci- nici pane; potrivită numai pentru oa- Ilențiu și I. Marcu.

Cu mare bucurie și deosebită 
satisfacție privim la frumoasele zile 
ale adunării dela Bocșa, zile cari 
au dovedit înaltul nivel al învăță
torilor noștri.

Toți cei-ce am avut fericirea să 
azistăm la această adunare am con- 
glăsnit, că am azistat la o adu-

ÎNVĂȚĂTORII LA BOCȘA.
>

Lugoj, M August (12 Sept.) 1905. i cadă întâmplător în manile unui ostaș 
de rând.

Fac apel la bunul simț al D-V. 
iubiți tovarăși; vă cer contribuția aju
torului trebuitor, pentru a-1 putea pre
dă neatins iarăși în inânile vânjoase 
ale căpitanilor noștri, cari nu-i simt 
greumântul ca mine.

în buna speranță, că șî D-Voastră 
vă veți cunoaște îndoita datorie, ce o 
aveți față de nevrâstnicia mea, vă sa
lut cu bine pe D-Voastră, iar în nu

li a re de intelectuali, deamnă, mele D-Voastră salut pe toți oaspeții, 
cari au venit să ne îmbărbăteze, să 
ne aprecieze dorul de înnaintare și 
străduințele culturale, ce le depunem 
șî noi învățătorii spre binele poporului 
românesc.

între instituțiunile noastre cultu
rale, Reuniunea noastră încă și-a do
vedit utilitatea, colaborând șl ea la 
progres prin disciplinarea cunoștințe
lor și controlarea experiențelor culese 
prin despărțăminte și mai ales prin 
netezirea moravurilor.

Zbuciumul etern al învățătorilor, 
îndreptat cătră ceva mai înalt, cătră 
ideal, aici in adunările generale, și-a 
sfredelit loc de resuflare. Sub auspici
ile Reuniunei s’a pornit vânatul după

serioasă și însuflețitoai e.
Nu intrăm acum în detalii, ci 

căutăm să dăm seamă cetitorilor 
noștri despre momentele principale 
ale acestor zile, dar și la acest loc 
ținem să ne aducem omagiile noa
stre învățătorimei. care ne-a arătat 
că are voință serioasă să propășească 
și a reușit să’și elupte un loc de 
frunte în stăruințele noastre cultu- 
ra le-naționale, un loc la care avem 
să plivim cu mândrie.

Acum dăm cuvântul raportoru
lui nostru:

i
'poporului, din care face parte. Chiar șî can- 

ceva mai bun. Aici s’a dat năvală, la tonieri de ai Sionului, misionari ai re
început prin un imbold de imitare, iar ligiei creștine, în timpurile moderne, 
mai târziu autoritatea morală a Re-jj1u înfiPl crucea în pământ și au zidit 
uniunii a împins pe mulți membri la Ocoale pentru cucerirea necredincioșilor, 
concentrarea activității spre binele se-, Cine a tăiat brezde mai adânci decât 
meniloiv Iată cum se desvoltă frumos1 un Gheorghe Lazar? Un Tacite 
menirea învățătorului cătră ideal, că-'I°nescu, apostol al școalei din Bal- 
- “ Costescu din Mehedinți,

astăzi adevărații Napoleoni na- 
i ționali.

A trecut vremea pustnicului din 
THermitage, Jean Jaques Rousseau, 
care șî dânsul, dacă s’ar sculă din 
morți, s’ar uimi astăzi de aberațiunile 
sale din 1750, când a zis, într’un mo
ment de sburdălnicie a fantaziei sale 
Uriașe, ca utcmtarm îa Șiunță și în artă a 
•ontributi la itrsma moraruruor. învățătorii 
din Germania într’un congres didactic 
al lor, au citat, sunt vre-o 2—3 ani de 
atunci, un sdrobitor contra-rezonament 
al lui Lessing, care cu un an mai 
târziu, ia 1751, a zis, că propășirea 
ștnațeicr nu stă in nic» o legătură de cauză 
eu decadența moravurilor și a statului, arătând 
destul de plastic, cum toate zidirile 
grandioase, rostogolite de atotputerni
cia vremii, cad, se prăbușesc deopotrivă 
șl eele cu ornamente șî cele simple — 
fără țirate. Așa-i rostul orânduirei ne
înțelese a firii. A căzut Atena vițioasă, 
a căzut șî Sparta virtuoasă... Unde 
găsești prudență mai mare decât în 
natură? Unde găsești artă mai mare 
decât în cântatul paserilor, în splen
doarea culorilor, în zidirea măestoasă 
a munților, a cleanțurilor ?

Să cităm dar șî noi roadele cul
turii, ce triumfează pas de pas. învă
țătorul Prusiac a creeat Germania 
modernă. Școala a curățit Norvegia 
de analfabeți și a măturat din țeară 
luxul și alcoholismul. Iar Rusia, care 
se găsește cam în aceeași climă cu 
Norvegia, stă umilită și îngenunchiată 
înaintea păgânilor din Extremul Orient, 
cari plătesc învățătorilor, pentrucă le 
făuresc în școala primară măreția vi
itorului, câte 8000 coroane pe an. Iar 
noi, zelitiții de noi. . . Cât ne-au între
cut în ale școlii în sfârșit șî frații 
noștri de peste munți!

La noi dăscălia a fost privită pănă 
eri-alaltăeri nu vitae genus sanctissimum, 
utilissimum, beatissimum, cum a

șirul celor ce purta'u cu competență i în toate treptele ei, botezate de Kant: oarecândva Melanchton, ci ca o voea-

Adunarea generală 
a Reuniunei Învățătorilor româui 
dela școalele confesionale gr.-or. din 

dieceza Caransebeșului.
tră progres, cătră moralitate, cătră vir-; câni, un 
tute. Iată valoarea mediului societar! sunt

Societatea, în care fiecare parti
cular cugetă și lucrează numai pentru 
sine, se distruge. Societatea noastră 
însă, prin consvârcolirea membrilor ei 
cătră un țel ideal, tinde șî ea să ajute 
fermentația culturii, pe care învățătorii 
la rândul lor o transmit fiecare în 
școala sa, ca prin mediul culturii să-și 
apropie elevii de Dumnezeu, și prin 
toate acțiunile lor școlare și extra- 
școlare sâ pregătească poporul pentru 
vecinicie.

în cinstea adevărului, noi, cari 
trăim imediat cu poporul, trebue să 
constatăm, că in afară de beteșugurile 
morale, cum sunt: alergarea neobosită 
după ranguri și bogății, încrucișarea de 
interese și celelalte patimi, plămădite 
din fricțiunea vecinică dintre oameni, in 
afară de aceste morburi universale, pe 
după corpul țârămmei noastre s’a mai 
încolăcit și un balaur cu două capete, 
care îi soarbe mereu sucul de viață și 
varsă o grindină de năcazuri asupra 
poporului. Și cine poate mai cu înles
nire să remedieze sufletul, să zdro
bească capetele balaurului: luxul și 
alcoholismul Singură cultura, adecă; 
școala.

Am ajuns la locul, unde trebue 
număr impozant de dame dă farmec să oprim oscilația dintre adevăr și ră- 
tabloului. Asupra întregei adunări pla- tăcire. 
nează un aer grav de seriozitate. Neștirea poporului de jos, și mulți

Ședința se deschide la orele 10L ........... . ' '’ “

tot-

De 
de

ofi- 
azi-P o p o v i c i, 

întrunit publicul

în sala mare a 
aur». Pe estrada

Bocșa-montartă, 10 Sept. n. 1905.
Sâmbătă seara au sosit membrii și 

oaspeții, primiți fiind la gară de comi
tetul arangeator în frunte cu dl primar 
al Bocșei loan Marcu, care este 
odată primsecretarul Reuniunei.

Publicul s’a întrunit la otelul 
metrovici», unde a avut loc seara 
cunoștință.

Duminecă după serviciul divin, 
ciat de P. O. D. M.
stat de 2 preoți, s’a 
în sala de ședință.

Ședința se ține 
otelului «Cerbul de
presidențială au luat loc dnii Ge< :_- 
Jian, vice-president, și membrii din 
comitet Dr. Petru Barbu, Ioan Marcu 
și Alexandru O n a e. Notare: dl Petru 
B n z e r a.

La masa oaspeților este P. O. dn 
protopresbiter Maxim Popovici, ca 
reprezentant al Ven. Consistor și al P. 
S. Sale Episcopul de Caransebeș, apoi 
dl protopretor Huszarek, siibinspec- 
t.orul școlar Emeric Fpldi, judecătorii 
Antal și Dr. Petrie, car din partea 
Reuniunei de învățători Aradane (din
coace de Mureș) dl Andron.

Sala este tixită de public ales. Un

Neștirea poporului de jos, și mulți 
:intelectuali d’ai noștri țin, că progresul 

prin vice-presidentul Gheorghe Jian știință rezultă regres în moralitate. Și asta 
cu următorul discurs c. ” 
aplauze:

« Onorată adunare generală .’

Reuniunea noastră a avut în frun- 
tea ei tot bărbați distinși, cari cu per-;
sonalitatea lor au acoperit prestigiul ca. Deci prin convenție lexicală: cul- 
și reputația acestei instituțiuni. tură se mai zice șî munca ce se cheltuește

Prin abdicarea nou alesului nostru Ipen/rw nobilitarea genului omenesc.
president s’a întrerupt pentru moment1 Cultura în fine tot cultură remâne

des subliniat cu ntnnai dintr’o fatală confuzie de defi- 
nițiuni. Cultura a fost de când e lumea 

!și remâne, cum o știm șl dela Pesta- 
lozzi, nimic alta, decât desvoltarea armonică 
a facultăților omenești. Mijlocul desvoltării 
este exercițiul, iar exercițiul este mun- 

Deci prin convenție lexicală: cul-

steagul Reuniunii. Hazardul a voit, ca !dîsciphnă, cultură, civilizație, morală. Ori cât ție stearpă, care



Comisiunea candidătoare: loan 
Pinciu, Dr. G. Dobrin, Dr. C. Jurca, Stef. 
Draghid, Sofr. Andrifomu, loan Gruescu 
(Ciacova), A. AngW, A. Uilcna și Gh. 
Lipovan.

Comisiunea pentru autenticarea 
protocolului: A. Perian, P. Buxera și 
Dr. P. Barbu.

Se cetesc apoi actele intrate. După 
cari urinează conferențele.

Dl Petru Bandu din O b a d rostește 
conferența: «Valoarea și influ
ența exemplului în educațiu- 
nea religios-m o ra 1ă» (Teză pusă 
de comitet, pentru a cărei elaborare a 
designat dl Dr. G. Dobrin 2 premii 
de câte 20 coroane).

Reflexiile la această frumoasă con- 
ferență le-a făcut dl Otonoga din 
Coștei.

Atât conferența cât șl reflexiile au 
stat la o înălțime, care numai deose
bită onoare poate face corpului nostru 
învățătoresc.

Ambii conferențiari ne-au câștigat 
dejă prin faptul că au rostit liber, co
rect și cu inteligență conferențele, sus
ținând încordată atenția întregului pu
blic. Cursul conferențelor ne-a dovedit 
multă erudițiune și seriozitate în jude
cată. Ear deosebit de plăcut ne-a atins, 
că conferențiarii și-au dat cu mare suc
ces silința să vorbească o limbă lite
rară corectă, simplă și plină de putere 
sugestivă.

Aplauze prelungite au răsplătit pe 
conferențiari pentru momentele de ade
vărată plăcere ce ne-au oferit.

Urmează încă unele reflexii im
provizate de d-nii C. L i u b a și C o- 
târlă, cari țin să constate unele exa
gerări.

Premiarea se lasă comitetului.
Dl M a r c u cetește telegramele so

site dela Dr. O Iar iu (Făget), profe
sorul Bălan (Caransebeș) și dl loan 
Le n ger (Brașov).

Ședința se ridică la orele 11'4.

Sașii contra ordonanțelor de ma
ghiarizare a instrucției în adunarea 
de Sâmbătă a comisiunei administrative 
a comitatului Sibiiu Sașii au prote
stat contra ordinațiunilor ministrului 
de instrucție Lukâcs, referitoare la 
maghiarizarea instrucției în școalele po
porale nemaghiare și în pedagogiile 
confesionale. Ordinațiunile au fost de
clarate de ilegale și anticonstituționale 
și Sașii au cerut retragerea lor. Pro
punerea Sașilor a fost sprijinită 
șî de Români. Numai inspectorul 
școlar a vorbit contra propunerei, care 
însă a fost primită cu mare majoritate.

Conflictul româno-grec. Ziarului «N. 
F. Presse» i-se telegrafează din Bucu
rești : Ministrul Greciei la București 
Tom b a z is părăsește România mer
gând în concediu nelimitat. Prin 
aceasta s’au rupt relațiile diplomatice 
între România și Grecia. Ulterior i-se 
anunță ziarului «Neue Freie Presse» 
următoarele: Consulul grecesc a pară-FOITA „DRAPELULUI".
PE DEAL.

— Tablou —
De Gr.

—— Foiță originală a «Drapelului». ——■

Des de dimineață o apucăm în 
sus pe drumul pietros și greu, ce duce 
drept spre cioaca Simionului. în urma 
noastră remâne orășelul zgomotos și 
plin de viață, remân și grădinile încă 
verzi, remâne părăul șopotitor cu apa-i 
limpede, cu țărmurile lui petroase și 
albe. E cald și cum suim din greu pe 
coasta dealului, nici tufele dese de 
alun nu ne pot scuti de dogoreala 
soarelui, de zăpușala verii.

Și dacă ajungem la vre-o pajiște 
frumoasă, e atâta voe bună în clipele 
dulci ale micului popas. Călăuziți de 
moșul Lazăr, cântărețul cel bun și cu
cernicul crăstănuș al bisericei din vale, 
încetul cu încetul ne obicinuim cu bezna 
codrilor de brad și dorul de pribegire 
ne apucă șl mai tare, când ne arată 

sit România la 8 Septembrie n. Se 
susține în mod hotărît, că Rusia va 
luă asupra-și reprezentarea intereselor 
Greciei în România. La rândul seu, 
România a ordonat ministrului român 
la Atena, Papiniu, să părăsească 
Grecia. Cauzele acestui conflict sunt 
relațiunile din Macedonia, unde Grecii 
voesc să contopească pe Aromâni în 
rassa lor, iar România din contră se 
luptă pentru recunoașterea și afirmarea 
naționalității române în Macedonia. E 
posibil, că de aci înainte România și 
Bulgaria vor merge mână în mână în 
chestiunea macedoneană pentru a pa
raliza politica panelenismului în Bal
cani.

Mandatul dela Bocșa-montană. Sâm
bătă și-a ținut ministrul Kristdffy 
discursul-program înaintea alegătorilor 
dela Bocșa. In discursul seu s’a ocu
pat ministrul aproape excluziv cu che
stiunea sufragiului universal. Dl Kris- 
toffy constată, că poporul nu cere 
limba de comandă, ci pâne. în caz că 
se realizează sufragiul universal, pre- 
tenziunile naționale îndreptățite vor 
cădeă în brațele națiunei ca poamele 
coapte. Temerea, că prin reforma elec
torală naționalitățile vor ajunge în 
preponderanță, nu e îndreptățită. în 
Ungaria fiecăruia îi compet pentru 
datorințe egale drepturi egale. Nați
unea cavalerească maghiară n’a cuno
scut nici odată deosebiri între cetățenii 
statului. Apariția deputaților naționa
liști în dietă o consideră Kristoffy ca 
folositoare, căci pe când ei afară de 
parlament formează separațiune, în si
nul legislațiunei sunt membri ai na
țiunei totale maghiare. Deci slăbirea 
maghiarimei nu e de temut. Condi- 
țiunea scrierei și cetirei maghiare ar 
însemnă o mare scurtare de drepturi 
pentru masse întregi de cetățeni. Mi
nistrul închee cu cuvintele: «Trăiască 
sufragiul universal!» Alegerea va avea 
loc la 14 Sept. n. în B o c ș a - r o m â n ă.

Kossuth despre sufragiul universal, 
în ultimul seu articol săptămânal din 
«Magyarorszâg* Kossuth se ocupă cu 
sufragiul universal și zice, că în pri
ma linie trebue realizate preten- 
ziunile naționale și numai după 
aceea sufragiul universal, dar șl atunci 
«sufragiul universal trebue astfel rea
lizat, ea la nici un caz s ă n u fie pe
riclita t prin el caracterul ma
ghiar al statului maghiar. 
Ideia de stat maghiar pretinde ca 
Șvabii să fie Șvabi maghiari, Croații 
să fie Croați maghiari, Românii să 
jie Români maghiari. Fiecare tre
bue să vadă, că un stat trebue să 
aibă o limbă a statului precum emi- 
granții la America află de lucru natu
ral că trebue (!) să învețe englezește, 
de ce nu află șî Românii, Slovacii, 
Șvabii etc. din Ungaria drept lucru 
natural să învețe limba oficială a pa
triei lor proprii și prin aceasta să-și 
promoveze fericirea lor acolo unde 
s’au născut?»,_______________________
prin luminișuri culmea îndepărtată a 
Simionului. Ici-colo codrul se rărește, 
în depărtări nețărmurite se întinde 
câmpia frumoasă cu binecuvântatele-i 
lanuri mănoase, cu drumurile ei albe, 
ce leagă pete întunecate, sate adân- 
cite’n depărtarea zării.

La tot pasul tabloul se schimbă: 
Simionul își arată unul câte unul din 
încântătoarele farmece ce-1 încunjură. 
Pe costișurile lui sunt codri adânci, 
ici-colo poteci înguste șerpuesc prin 
livezile scăldate de soare și apoi se 
perd printre mărăcini și prin gărânele 
tinere și dese. Și din mohorîtele în
tinderi ale pădurilor unde și unde vezi 
înălțându-se sumeț câte o stâncă țugu
iată și pleșuvă.

La capul drumurilor și prin cheile 
dealurilor și pe vârfuri afli cruci de 
lemn mucegăit, ori de peatră înegrită 
de vreme.

Și peste toate tainic și sinistru se 
întinde aripa singurătății — înfioră
toarea pace a codrilor de brad. Glas 
de pasăre aici nu se mai aude și prin
tre crenguțele cetinilor căzute, earba 
nu mai resare....

După o cale lungă și obositoare 
iată-ne ajunși în inima codrului la 
izvor.

«Fântâna lui Avram» se chiamă

Congrese.
Congresul veterinar dela Budapesta 

s’a mai ocupat în ședințele sale cu 
apărarea vitelor contra boalei de gură 
și de unghii, cu evitarea epidemiei de 
porci și cu stârpi rea turbă r ei.

Fiind tema din urmă foarte actuală 
la noi, mai ales în orașul nostru, unde 
boala turbului la câni și mâțe s’a lățit 
în mod îngrijitor, aducem din des- 
baterile congresului următorul raport 
mai detailat despre stârpirea turbării: 

Profesorul de universitate Dr. 
Casper din Breslau a făcut o intere
santă prelegere în această materie. La 
1865 stabilise congresul veterinar, ținut 
la Viena, că respectarea regulamentu
lui practic despre ținerea cânilor și 
executarea lui riguroasă e cea mai 
sigură procedură pentru stârpirea tur
bării și apărarea contra ei și astfel e 
de dorit ca să se stabilească regula
mente, uniforme în toate țările, pentru 
ținerea cânilor. S’a șl votat atunci un 
regulament. Urmarea a fost, că tur
bările s’au împuținat pănă la 1894, dar 
de atunci încoace earăși s’au sporit 
cazurile de turbare și au luat acum pro
porții îngrijitoare, mai ales în Francia, 
Ungaria și Germania. Pentru stârpirea 
turbărei Dr. Casper recomandă împu
ținarea posibilă a numărului cânilor 
și cânii să fie împedecați a vagabundă 
prin sat sau oraș și să le facem impo
sibilă mușcarea. Spre seopurile aceste 
cânii să fie ținuți în evidență și să se 
introducă darea de câni. Cânii să fie 
ținuți totdeauna cu corfă la gură, sau 
să fie duși de ață, sau să se țină legați.

Dr. Casper a făcut următoarele 
propuneri: Se recomandă ca regimul 
pentru igiena animalelor să fie uniform 
în toate statele. Anunțarea la organele 
polițiale a cânilor turbați sau suspecți, 
precum șl a animalelor mușcate de 
câni turbați sau suspecți, să fie deo- 
bligătoare. Ar fi de dorit să se intro
ducă o lege pentru ținerea cânilor, care 
lege să cuprindă în sine: 1) Fiecare 
câne, la sat sau oraș, trebue anunțat, 
ținut în evidență și supus la dare; 
2) toți cânii anunțați să fie provăzuți 
cu zgardă timbrată, pe care să fie scris 
numele proprietarului și numărul coalei 
de dare a cânelui; 3) fiecare câne să 
fie provăzut cu corfă la gură, care să-l 
împedece în mușcare, dar să nu-1 îm- 
pedece a mânca și a beă; 4) Cânii fără 
marcă și fără corfă la gură trebue 
prinși și, dacă pănă la o vreme nu’s 
reclamați, să fie nimiciți.

în cursul desbaterei profesorul Dr. 
Aujesky din Budapesta a susținut, 
că omul mușcat de câne turbat trebue 
necondiționat oltuit contra turbului și 
nu-i destul a i desinficiă numai rana. 
Desinficiarea ranei nu asigură de loc 
nimicirea materiei infectante.

Propunerile Dr.-lui Casper s’au 
primit toate, afară de propunerea, ca 
cânii să fie provăzuți cu corfă la gură, 

izvorul, binefăcătorul izvor desfundat 
de mâni pioase, ca să răcorească inima 
călătorului obosit în cale. Aici se opresc 
ocnarii în drumul lor greu dela ocnele 
din Anina, ca să poposească șî ei o 
leacă de vreme.

Ne oprim în jurul izvorului la 
umbra deasă de fagi bătrâni. Ne aș
teaptă o primire prietenoasă: învăță
torii din Ciclove — dascăli harnici și 
Români voioși, auzind de-a noastră 
sosire au suit dealul pănă la fântâna 
lui Avram ca să ne întâmpine.

Și cum stăm tolăniți la umbră 
privind la carnea, ce un moș ciclovean 
o întoarce’n frigare — legănat și dulce, 
mai încântător decât armonia celor mai 
frumoase melodii, lin se aude din 
desișul codrului de brad glas de ar
cuș.. . dulce doină românească. Vechiu 
și înstrăinat, cântecul acesta l-au cântat 
moșii și tata-moșii noștri, Români din 
Țeara-Românească, împinși de năcazuri 
prin aceste locuri cu aproape două sute 
de ani mai nainte. Nu-i nimic vesel în 
glasul acestei doine..... Trecutul pri
begit, tot păsul și toate vrerile inimi
lor noastre se cutremură și se întunecă 
și cer rezbunare la auzul acestui cântec 
de jale............

într’un târziu cu zimbet blând și 
cu fața plină de smerenie Pipu, să-

Membrii congresului în chestia re
gimului penitenciar au vizitat în una 
din zilele trecute temnițele din Buda
pesta și temnița dela Vaț și Maria 
Nostra.

Sâmbătă ambele congrese și-au 
terminat ședințele.

Luni s’a început tot la Budapesta 
congresul contra alcoholisnrului.

{Revoluția din Caucaz

Riuri de sânge curg în Rusia 
sudică. Măcel groaznic cu mii de inorți. 
cu aprinderi și jafuri nemai pomenite, 
cu pagube de milioane de ruble.

Decurge un adevărat răsboiu de 
rassă între Armenii creștini și Tătară 
păgâni. Sistemul păcătos de a promova 
ura de rassă, a îndârji naționalitățile 
una contra alteia, a avut acum în Cau- 
cazia rezultatele cele mai funeste.

Servească măcelul din Baku și 
Susa ca memento pentru toți, cari 
pentru scopuri utopistice, conduși de 
șovinism exagerat — turbură armonia 
popoarelor pacinice ale unei țeri și 
seamănă sămânța urei între națiunile — 
conlocuitoare. •

La isvoarele de petrol din B a 1 a- 
chany în Caucaz a avut loc săptă
mâna trecută un teribil măcel între 
trupe și mulțimea revoluționară. Peste 
1000 oameni au rămas morți sau 
răniți.

Orașul Balachany a ars total. 
Tătarii au jefuit tot ce-au putut. Orașul 
Bibi-Eybat arde șî acum.

în orașul Baku au ars toate fa
bricile. Furturi, ucideri, devastări, sunt 
la ordinea zilei. La Baku au murit în 
luptele dintre Armeni și Tătari peste 
500 oameni. Incendiul bântue ne
contenit.

Generalul Drigorco w venind cu 
artilerie să facă ordine la Baku a 
bombardat un spital, în care se refu- 
giaseră 1000 Armeni. Mulți dintre Ar
meni au căzut morți. Cei remași în 
viață s’au năpustit asupra artileriștilor, 
au prins vre-o câțiva și udându-i cu 
petroleu le-au dat foc. Sărmanii au * 
ars de vii.

în Susa au fost masacrați pănă 
acum cam 200 oameni; 200 case au 
ars. în împrejurime Tătarii au măce
lărit populația din 3 sate. Toate fa- 
bricele armenești au ars. Jumătate din 
industria de naftă a fost distrusă. Anar
hia e la culme.

Străinii din Baku au fugit pe 
năi. Consulatele străine sunt păzite de 
trupe.

Cunoscători ai relațiunilor din Cau
caz prețuesc pagubele la o jumătate 
de miliard coroane.

racul Moș-Pipu, lăutarul, se apropie cu 
ortacii lui; și atunci din alte părți ale 
desișului clănetul se aude aproape.... 
tot mai aproape....

E adevărată voie bună. Soții de 
drum, capelanul, cetețul și crăstănușulj 
și-au eșit din sărite; abia mai cunoști 
în ei pe cucernicele și evlavioasele fețe 
duhovnicești;... petrecerea’și ia curs 
liber și abia ’ntrun târziu ne aducem 
aminte că mai este «câta» pănă’n vârful 
Simionului.

Pornim din nou împărțiți în două 
grupuri. în urmele noastre lăutașii 
cântă frumoase cântece din bătrâni.

Coasta muntelui e grea și pripo- 
roasă, dar vântul recoros de pe înăl
țimi, umbra groasă a pădurilor de fag 

mohorîtele întunecimi ale bră- 
detului vecinie tânăr — dau farmec 
neasemănat de dulce drumurilor bătute 
pe sub poala codrilor într’o frumoasa 
zi de vară....

Departe de zidurile moleșitoare ștÂ 
prăfuite ale orașului, icoana senină a 
câmpiilor, mirosul fânului din livezi, 
priveliștea munților acoperiți de codri 
— e o lume dorită, spre a cărei fru
moase hotare de câte ori nu se în
dreaptă nesățiosul nostru gând, cople
șit de griji și de patimi.
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Cu 1 Septembrie 1905 st. v. 
se deschide nou abonament la 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

Aniversarea morții Reginei Elisabeia 
Duminecă s’au împlinit 7 ani, de când 
iubita noastră regină, Elisabeta, a f 
asasinată de un anarhist. Majestatea 
Sa împăratul și Regele noștri: - a dus 
în ziua de tragică amintire la mormăi 
tul scumpei Sale soții și s’a rug t pen
tru ea. Sarcofagul Reginei . b -t teu 
perit cu mai multe cununi. în bisericeie 
mai mari din Monarhie 1 avut loc Luni 
serviciu divin pentru odihna sufletului 
neuitatei împărătesc și Regine.

t loan Popasu. inginer, fratele d-lui 
Dr. Constantin Popasu din Caran
sebeș, a încetat din viață la 8 Sept. n. 
în Caransebeș în al 53-lea an al etății. 
Rămășițele pământești aîe scumpului 
decedat au fost depuse spre vecinică 
odihnă Duminecă la 10 Sept. n. în ci- 
miteriul bisericei rom. gr. or. din Ca
ransebeș. Pe regretatul defunct îl de
plâng: Dr. Const. Popasu, frate ; Elena 
Olariu n. Popasu, Emilia Mureșianu n. 
Popasu, surori; Andreiu Ghidiu, pro
topop, Dr. Valeriu Olariu, Dr. Sever 
Mureșian, cumnați, precum și nume
roase rudenii. Defunctul se născuse la 
Brașov, unde a și terminat școalele 
elementare și gimnaziul. A studiat apoi 
tehnica la Viena și Zurich și terminân- 
du-le cu deplin succes a întrat în ser
viciul statului român. In urma studiilor 
obositoare și desemn urilor migăloase și-a 
perdut vederea și s’a retras din ser
viciu la Caransebeș, unde ultimii 2 ani 
i-a petrecut în complet întunerec. De
functul a fost nepot de frate al ferici
tului episcop loan Popasu. Fie-i țărina 
ușoară și memoria binecuvântată !

Concertul loan Babrik. Duminecă seara 
s’a ținut în sala «Concordiei» concertul 
vocal al cântărețului de operă loan 
Babrik din Lipsea, născut în orașul 
nostim. Simpaticul bariton a dovedit 
școală foarte bună, voce corespunză
toare, predare fără afectație. Ne-a jig
nit însă piesa «Der Jesuit vor der Him- 
melstiire» de Peuschel. Un artist de 
valoare trebue să încunjure a preda 
piese cu conținut supărăcios pentru 
vre-o religiune. Sperăm că pe viitor dl 
Babrik va evită predarea de piese, cari 
vatămă sentimentul religios al audito
riului.

Moștenitorul tronului sârbesc... maio- 
rean. Prințul George, clironomul Sâr- 
biei, a fost declarat la 10 Sept, maiorean. 
în această zi au avut loc la Belgrad 
festivități mari. Regele Petru a rostit 
un discurs în care a dat fiului seu 
sărbătorit sfatul să respecteze și apere 
constituția și legile țerii și i-a pus la

încă o mică odihnă în poiana 
Bengescului și iată-ne ajunși.

Cu neastâmpărul unor copii ne
răbdători suim cula de fer ridicată de 
mâni dibace la aceste înălțimi.

De aici de sus priveliștea se în
tinde departe .. . departe peste munți 
și peste șesuri, peste satele risipite ca 
turmele de oi și peste fășia argintie și 
mișcătoare a apelor...

— «Priviți întreg Banatul» — ne 
zice învățătorul D. explicându-ne — 
«acolo sunt piscurile Semenicului și 
ale Domogledului perdut în ceața fu
murie a depărtării. Dincolo e Țarcul, 
dincoace Dunărea și dealurile din Sîr- 
vie, — vedeți cula Vărșețului și șesu- 
rile din spre Timișoara ...»

Și toate le vedem clar și bine ca 
dintr’o cartă deschisă, de aici de sus 
din muchea dealului: șirurile de munți 
și întinderea netedă a îndepărtatelor 
șesuri.

Dorul de pribegire, nebunaticul 
Â-dor ce ne alintă ’n zile dulci și desfă

tătoare de vară, el ne-a pus bățul în 
mână, el ne ’ndreaptă privirile spre 
lunci vesele și luminoase, pe la poa
lele codrilor și ’n sus pe coasta lor 
pănă la vârfurile țuguiate ale munților 
din marginea zării.

încă o privire — și plecăm spre 

inimă cuvintele înțelepte, că Regele 
trebue să servească țerii și nu 
țara are să servească Regelui.

Biserica nu se poate secvestră. Curia 
a decis într’o sentință, adusă de cu
rând, că biserica, ori casa de rugă
ciuni, nu se poate secvestrâ, fiindcă e 
obiect de folosință publică, având me
nirea să se cetească rugăciuni în ea.

Călugări români dela Erusalia... ia noi. 
Doi călugări români gr. cat. din Eru- 
salim, cu numele George Sava și 
Nicolae Sava, au sosit — zice Gaz. 
de Duminecă» — Dumineca trecută la 
Șimleu. Ei culneră satele roaăn^ști 
din Ungaria cu scopul de a adună bani 
pentru orfanotrofiul gr.-cat. dela Ieru
salim. George Sava este preot sfințit și 
totodată profesor la teologia călugări
lor, iar Nicolae Sava este încă numai 
diacon. Ambii sunt de naștere din Ma
cedonia și ca copii de 12—13 ani au 
intrat în rândul călugărilor dela mănă
stirea Sf. loan Botezătorul din Ierusalim, 
ce se află chiar lângă apa Iordanului. 
Mănăstirea Sf. loan Botezătorul are 
menirea de a luă sub aripile sale tot fe
lul de copii orfani păgâni, pe cari apoi 
îi botează în legea creștinească și cre
scând din ei preoți, învățători și cantori 
îi trimite printre popoarele păgâne ca 
să propage creștinismul. La școalele 
mănăstirei se propune în limba calde- 
ică, grecă, arabică și română. Călugării
— de pe exteriorul cărora se vede că 
întru adevăr sunt săraci — au docu
mente în toată regula, dela Sultanul 
Turciei (în două limbi: franceză și tur
cească), dela consulatul austro-ung. din 
Corfu și Furgu; iar dela Patriarhul 
Ierusalimului, Iosif Isaia, au o reco- 
mândare scrisă în limba română și 
datată dela 25 Febr. 1905.

Sfințirea bisericei din Borlova. La 16/29 
August 1905 a avut loc sfințirea sculp
turii iconostasului și a picturei bisericei 
din Borlova. Actul sfințirii l-a săvârșit 
P. On. domn protopresbiter Andreiu 
Ghidiu din Caransebeș, ca delegat 
al P. S. Sale Episcopului N. Popea. 
Primirea Prea On. dn protopop a fost 
impozantă. Sfânta liturghie s’a celebrat 
de Prea On. dn protopresbiter cu 
azistența On. dni preoți: Nic. Cojo- 
cariu din Rueni-Turn și P. Rădoiu 
din Jupa. Responzoriile au fost cântate 
de corul vocal al elevilor dela școala 
comunală din Borlova, condus de diri- 
gentul învățător George N e a m țu; au 
mai cântat mai mulți candidați de 
preoți și câțiva învățători. Prea On. 
dn protopresbiter a rostit la priceasnă 
o predică fr imoasă. La finea liturghiei 
s’a început sfințirea apei, la care au 
cooperat dnii preoți: Eliseiu D r ă g ă- 
lina din Borlova și I. Jucos din 
Zervești. După sfințirea bisericei s’a 
cetit numele donatorilor, cari au con
tribuit cu peste 4000 cor. la înfrumse- 
țarea bisericei, aducându-li-se mulțu
mită. După terminarea actului religios 
a avut loc masă comună. Apoi s’a 
întins o horă animată, în care a întrat
Poiană — un mic luminiș în mijlocul 
brădetului fără de margini.

........La masa plină de bunătăți
— aduse'din vale — ne desfătăm ca 
boierii.

în toanele lui cele mai bune, Moș 
Pipu ne povestește întâmplări din vre- 
mile bune de demult; bătrânul lăutaș 
ne spune, că «mai ’nainte vreme voinicii

... ședeau pe buciumel 
Și mâncau carne de miel 
Și beau vin din burdușel...»;

iar mai încolo la foc întorcând carnea 
’n frigare un feciorandru din Almăj, 
argat la pădurarul din Poiană, cântă 
cântarea vremilor noastre :

«Vai și-amar de mine Doamne, 
Toate fetele-s cocoane, 
Cu mănuși și părăzoale, 
Părinții le mor de foame . . . 
... Și cu cârpă de mătasă 
Cu banii de lă — Sparcasăl. ..»

* * *
Dă în de seară când coborîm pe 

o vale pietroasă la Ciclova ... Simi- 
onul nu se mai vede din neguri, dar 
neștearsă rămâne icoana frumoasă vă
zută odată din vârfurile lui.
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inteligență și țărani deopotrivă. Ziua 
de 16 August v. a fost zi de mângăere 
și înălțare sufletească pentru evlaviosul 
popor din Borlova.

Turburârile din iapoma Iaponeză se 
cred păcăliți prin aceea, că stăpânirea 
japoneză n’a pretins dela Rusia des
păgubire de răsboiu și toată insula 
Sachalin. Din cauza aceasta s'au în
tâmplat In orașele mari ale Iapntuet 
turburâri grave. în orașul Tsiba po
porul revoltat a ars prefectura și ju
decătoria. Mai mulți deputați au ținut 
discursuri vehemente cătrâ popor, pro- 
vocându-1 să trimită generalului Oyama 
o telegramă, prin care să fie rugat a 
continuă râsboiul ș> a ■■ primi pa
cea rușinoasă. S'« decis la mat 
multe adunări, ca împăratul si fie ru
gat a nn ratifică contractul de pace. 
La Tokio au fost arestați 800 oameni.

Măcelul dela Chiș’nev in Basarabia. Tur- 
burănle din Chișinev au avut caracter 
revoluționar. Socialiștii au petre
cut cu steaguri revoluționare la mor
mânt pe o tinără damă ovreică ucisă. 
La înmormântare au luat parte 5000 
Ovrei, între cari mulți studenți și so
cialiști. Polițiști și gendarmi au incun- 
jurat mulțimea și au pușcat asupra ei. 
Socialiștii au răspuns cu focuri de re
volver. Măcelul a fost fioros. Foarte 
multe cadavre erau risipite pe pământ. 
Mulțimea a luat-o în fine la fugă și a 
lăsat cosciugul jos pe stradă. Abia 
peste 2 ore a fost transportată moarta 
în cimiter.

0 ordinațiune ministerială, ce a fost 
trimisă de curând tuturor municipiilor, 
zice, că feciorii născuți în 1882, cari 
ar fi trebuit să vină la asentare în 
primăvara anului prezent, cari însă 
din cauza stării de «Ex-lex» n’au pu
tut fi asentați, se pot căsători începând 
din 1 Ianuarie 1906 fără să mai ceară 
permisiune dela autoritățile militare.

La școalele medii din Budapesta s’au 
înscris la începutul acestui an școlar 
22.765 școlari și școlărițe și anume: la 
școalele civile 10.717, la gimnazii 7796, 
la școale reale 2572, la școale comer
ciale 1080 și la școale mai înalte de 
fete 600.

Au r în Nera. Cetim în «Foaia Popo
rului»: Alvia riulețului Nera din comi
tatul Caraș-Severin e bogată în praf 
de aur. Dreptul de a scoate aur din 
Nera l-a câștigat o societate germană, 
pe o linie de 142 kilometri. Lucrările 
pentru spălarea aurului s’au început.

Terorismul grecesc. 14 lăutari români, 
cari cântau la Pireu, aproape de 
Atena, au fost expulzați din Grecia, 
fiindcă au cântat într’o cafenea «Deș- 
teaptă-te Române». Funcționarul co
mercial român, Papa Costi din Pireu 
a fost condamnat în secret la moarte 
de Greci, cari însărcinaseră 4 bandiți 
din port să-l omoare. Din fericire Papa 
Costi a aflat din vreme ce gând au 
Grecii și s’a păzit bine. — Conform 
constatărilor oficiale bandele grecești 
au ucis în vilaietul Monastir dela 28 
Iulie 1904 pănă la 17 August 1905 
18 Aromâni și au rănit 3.

Colera în Prusia bântue încă. într’o 
singură zi s’au mai îmbolnăvit 19 oa
meni, ear 7 au murit. Pănă acum au 
obvenit în Prusia 123 îmbolnăviri de 
coleră și 39 decese. în Hamburg 
s’au îmbolnăvit de coleră încă 2 oa
meni, dintre cari 1 a murit. în Ga- 
liția s’a întâmplat o nouă îmbolnă
vire suspectă.

Căzut în prăpastie. Emil Locusteanu, 
bacalaureat al liceului «Matei Basarab» 
din București, făcând cu mai mulți 
studenți o excursie pe Buceci, voia să 
ajungă la piscul «Omu», dar pe drum 
a alunecat și a căzut în prăpastie, unde 
s’a prăpădit, fiind rănit de stânci în 
mai multe locuri. înmormântarea ace
stui tinăr de mari speranțe a avut loc 
Joi în săptămâna trecută la Râșnov 
cu mare pompă.

Munte care crește. în statul Guerrero 
din America un munte a început să 
crească rapid și devine din zi în zi tot 
mai înalt. în decursul creșterei stânci 
uriașe se rostogolesc pe coastele mun
telui la vale. Locuitorii au fugit din 
apropierea muntelui.

Știre ultimă.
Jejervăry la ffiegele.

Dura ne â a fost premierul 
Fejervâry la Majestatea Sa în au
diență și i-a tăcut raport despre 
situația politică a Ungariei. După 
audiență a avut loc consiliu de 
wmiaCri sub prezidenția Majest. 
" A . ■ < .- : -• Fejer-
vârv. Goluchowski și Gautsch. 
Maj. Sa a luat la cunoștință refe
rata lui Fejervâry. dar hotârîre 
ier. r. tivă n’a adus. Remarcăm, că 
azi. Marți, a fost premierul Fejâr- 
vâry din nou în audiență la Maj. 
Sa în > ercurile coaliționiste se 
colportează știrea, că chestiunea 
sufragiului universal întim- 
pină mari greutăți la Viena. în cer
curile politice din Budapesta se 
susține, că dacă Maj. Sa nu va 
aproba reforma sufragiului univer
sal, guvernul își va da demi
și u n e a.

VARIETĂȚI.»
Cum sunt plătiți deputății. Toate 

statele, afară de Anglia, plătesc pe re
prezentanții națiunei. Francia și Austria 
dau deputaților lor câte 25 franci sau 
coroane pe zi. în Belgia fiecare mem
bru al camerei primește 430 lei pe lună. 
Membrii camerei din Danemarca sunt 
remunerați cu 17 lei 75 bani pe zi. în 
Portugalia senatorii și deputății sunt 
într’o formă plătiți cu 1675 lei anual, 
în Germania deputății au 11 lei 25 
bani pe zi. în Elveția membrii consi
liului federal primesc 12 lei 50 bani de 
ședință, ear cei ai consiliilor cantonale 
7 lei 10 bani pe zi. în Grecia senatorii 
primesc 500 lei pe lună și deputății 300. 
în Suedia membrii dietei primesc 1672 
lei pentru o sesiune de 4 luni, dar tre
bue să plătească 12 lei 50 bani pentru 
fiecare zi în care nu merg la ședință, 
în Statele-Unite reprezentanții națiunei 
au 5200 lei pe an. în Spania și în 
Italia deputății nu primesc nici o 
leafă, dar pot să călătorească gratuit 
pe toate căile ferate și pe toate va
poarele regatului. în România depu
tății și senatorii primeau câte 25 lei 
de ședință, dar de când s’a început 
economizarea pe toată linia primesc 
câte 20 lei pe zi în timpul sesiunei.

s «
IxzE arfa. 33 C0 ©

Grâu prima calitate 90 14 40
» de mijloc . . . . i 85 113 60

Săeară prima calitate . . . 1 80 i 12 —
» de mijloc . . " . 75 11 60

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

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

Cucuruz prima calitate . 85 16 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 —
SpirtI................................................ — 15

» II. ..... . — 14 -
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Publicațiune

Dela căpitanul polițial al orașului Lugoj.

i 
I

Pentru în cu ngi urarea 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 j 
în interesul bine priceput al fiecărui | 
locuitor șunt 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 să se țină legați.
2. Cânii pe stradă să se poarte 

legați de sfoară și provâzuți cu bot
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 
pisică sau câne străin, vaga- 
să anunțe deloc la poliție, 
se poată fără amânare nimici 
animale.

zd patentat

pentru combaterea incendiilor

probat și aprobat

de autoritățile publice

se poate căpătă

în cantități mici și mari

4

JLnton DZa.'bereliTXi
Nr. 10 x «

■" ■■ •• Lugojul-rom&n - ■

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

curte 
bund, 
ca să 
acele

5. Fiecare să’și țină pisica închisă, 
să o grijască 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 - 
va pedesi aspru. P- P- 28 .3—3

Prohâszka Antal,
căpitan de poliție.

Provocare si apel
eătrâ on. conducere a comitatuini Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conștiențios din nou aunn e n. 
public pravul de stins ai lui 
Bauer, înainte de a se întâmpla - 
tuale catastrofe. Pravui acesta ofe-- ș. a 
oferit cel mai favorabil, aprobat -fica e 
mijloc contra incendiilor bânunvare.

Se recomandă fiecăruia » cumpără 
acest prav. Despre mo>ini <î-- folosire se 
dau bucuros deslușiri in xmIqI de vânzare 
amintit mai sn~

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL44 sc află de vân
zare în librăriile Adolf Auspdz 

si Coloman Nemeș.i

WSTITUm MODEL
___ PETE .......... .. Import de Cafea și Tea 
di ii Turnu-Severin. = ROMUL PASCU, Fiume.

Directoare: d-na Maria P. Marinescu -------- ---------------------------------------------
nasc. Broșteanu, licențiata în filologie.

j Cerându-mi-se informațiiini clin mai 
Acest institui-model împreunat cu gră- multe părți, aduc Ia cunoștință publi- 

în anul al 3-lea de cului român, că cine voește a cumpăra 
pond pe sau a vinde cucuruz, grâu, mazere, 

limba română și dezvoltarea sentimentului etc. cu vagonul, să se adreseze mie, 
național în ținerile fete, cari își primesc alăturând în epistolă o marcă poștală 
educația în acest institut. Se pune mare pond de 10 fileri, și cu plăcere dau infor- 
și pe limbile: franceză și g e r m a n ă, ■ mațiuni gratuit, 
precum și pe desvoltarea senii men-* 
t u 1 U i religios.

Sunt 2 cursuri: cursul primar și 
liceal.

Elevele, cari se înscriu la institut, pot 
absolvă aici întreg liceul (8 clase) și 
atestatele, ce le vor primi, sunt echivalente 
cu atestatele liceelor de stat.

Se va mai învăță: lucru de mână, croitul, 
cusutul, brodăria,. etc., apoi pian, muzică, 
pic'ura. dans, gimnastică, gospodăria.

în grădina de copii se primesc 
elevi și eleve dela 3—7 ani. 0 profesoară 
diplomată din străinătate este angajată 
pentru supraveghierea și educația copiilor.

Converzația la toate cursurile se 
face numai în limba franceză și germană.

In institut se primesc eleve: exierne, 
seiniinteme și interne. Fiecare elevă tre- 
bu- să prezinte la înscriere: act de naștere, 
de vaccină și atestat de pe clasa prece
dentă. dacă a mai fost la școala.

Taxele sunt: 1) la cursul liceal inferior: 
pentru eleveie externe câte 250 lei pe an, 
semiinterne 350 lei, iuterne 600 lei; 2) la 
cursui liceal superior, externe: lei 400, se- 
miiuterne lei 500, interne lei 700. Pentru 
pian separat 100 lei pe an. 3) Pentru gi ă- 
dina de copii: externe 6—10 lei pe lună, 
semiinterne 25 lei pe lună, interne 400 lei 
anual. Red. (3 -3)

Lămuriri detailate dă directoarea in
stitutului

Maria P. Marinescu
năse. Broșteanu.

L T

dină da copii, intra 
existență. In <1 se pune mare

Fiindcă am legături cu cele mai re
numite firme de aici, prin mijlocirea 
mea foarte ușor se poate ajunge la 

i târg bun și repede.
i Epistolele a se adresă simplu așâ : 
‘Romul Puseu, Fiume. Gr. (x— 4) 

j 
iil
i T

» PomnbescQ
------  se află de vențlare la ----------------
REDACȚIA ,, DRAPELUL"

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voei și pian. . 
Hora Prahovei, pentru pian..................
A cățliit o rațlă lină, p. 2 voci și pian . 
Fluturaș de noapte, polcă p. pian . . 
Frundă verde mărgărit, p. voce și pian 
Pe câmpiile Stupcei, polcă p. pian . . 
Fata popii, p. voce și pian' 
Basme lășene, vals p. pian . .
Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian 
Baladă, pentru violon și pian 
O roză vestejită, p. voce și pian

1 <
1
1
1

Tupiluș prin năgăruș, polcă p. pian

La comande prin postă este de

cor.

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25

bani.

>

>

»

f

»
50

a se ală
tura 10 bani pentru costul postai de bucată.

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul44 — Lugoj.
S vietatea de lectură «Petru Maior» 
din Budapesta a hotărit sâ vi udă •) 

iu

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

și-a început praxa medicală in Lugoj.

Orele de conziiltatiune: 10—II a. m si 2—4 p. m.♦ • •

la locuința sa din palatul institutului ..Poporul ’.

BIBLIOGRAFIE.

de Petru Maior
cu preț redus de ± cor.

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

1 cor. + 20 bani porto.
Red. (x--44)

Religiunea pentru șeoalele poporale, de 
Ioan Be res cu și Nicolae Aron, preot- 
catihet. Trei volume: 1) pentru anul II, 
2) pentru anul al III-lea și 3) pentru 
anul IV de școală. Op premiat de „Reun. 
învățătorilor români gr. or. din districtul 
Făgăraș11 și luat la cunoștință de Prea 
Ven. Consistoriu arhidiecezan din Sibiiu. 
Brașov 1905. Editura librăriei Ciurcu. 
Brașov. Prețul fiecărui volum 30 bani, la 
olaltă 90 bani.

Nr. 3 (x-6).Piața Isabella.

O K -•-k.

BilzNaturheilbuch
Cel mai excelent sfetnic în toate 

cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de 
practic. Cartea aceasta 
din nici o familie, în 
nemțește.

Prețul opului în ediția 
de 1 volum cor. 19'20 bani

Prețul în ediția do 3 
volume cor. 30 —

casă, infalibil și 
să nu lipsească 
care se cetește 

Red. (x 11.)

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general: 

^ReformschriftstelleLjl

r “P

„SLugoșana”
institui de credit și economii

ca societate pe ucții în Lutroj.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor
Depuneri spre frAxcciiicare

1,500.000 Cor.
acorda împ> ttmn uri c»uibial<* cu acoperire hipotc-cară și pe lombard cqS‘,, 
eșcouijuează cambii eu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până i 
6 him, de aie privaților și de ale corporațiunilor cu 7 — H11/,,, primește 

depuneri spre fructificare tara anunț cu 4 "jn, cu anunț. b"!0 .

Darea după interese o solvere însuși institutul. "^0®

Nr. 8. (x- 48)

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugop


