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Când scriem aceste șire u'avem 
încă un tablou complet despre cele 
întâmplate eri în dietă. Din toate 
câte ni-s’au comunicat pe telefon 
în decursul zilei numai atâta ve
dem, că Majestatea Sa persistă 
pe lângă căutarea unei soluțiuni 
pacinice, iar conducerea coaliției 
ține să honoreze această persis
tență eu o atitudine demon
strativă, care poate aduce numai 
noui piedeci în calea deslegării 
crizei.

Pozitiv este, că dieta este de 
nou ajurnată prin autograf regal 
până în 10 Octombrie. Termin de 
tot scurt. Și precum i^ese din 
scrisoaiea autografa a Maj. Sale 
cătră baronul Fejârvâry, are 
Maj. Sa speranță, că până la 10 
Octombrie va succede a înjghebă 
un compromis pe baza căruia 
să iee nu cabinet din sinul majori
tății dietale afacerile terii în mână.

Și eu ce honorează majoritatea 
dietalu aceste semne de bunăvoință 
din partea Maj. Sale? Cu un pro
test contra ajuruării dietei, pe mo
tiv că această ajurnare ar fi nele
gală !

Se vede, că teoriile șovi niște 
s’au mai înmulțit cu una. Până 
acum eră dreptul Maj. Sale de a 
ajurnâ dieta nelimitat. Numai în 
calea dizolvării dietei stau anumite 
piedici. Acum ține coaliția să atace 
și acest drept al Coroanei.

Ce a făcut dieta acum la pro
punerea lui Kossuth, este negreșit 
un «no vum». Până acum, deja 
condescendența parlamentară, care
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Din carnetul unui pesimist.
5) Iubirea.

— Poveste symbolic*. —

De

Emil Isac.
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Pe lumea asta plină de necazuri, 
trăise odată de mult.... de mult.... un 
poet sărac, a cărui unică bogăție îi 
fuse o lyră ruginită de lacrime. Lyra 
îi fuse unica bogăție. Ea îi dăduse 
tihnă după osteneli; ea îi făurise mân- 
găere în suferințe, bucurie în părăsire.

Zi și noaptea cântă poetul din lyră. 
Ziua ascuns în odaia-i sărăcăcioasă 

și umedă, el cântă despre soare.... cald 
soare.... Și zgriburiă de frig....

Noaptea, cântă din lyră, despre 
somnul, amăgire a morței liniștite — și 
nu putu dormi....

Nu părăsi nici o clipă lyra sa ru
ginită. Viața întreagă va cântă par’că 
din ea.... « 

stabilește formele de comunicaținne 
dintre factorii legislațiimei. a impus 
obiceiul ca autografele regale să 
se iee la cunoștință «cu supunere 
omagială» Dl Kossuth a Introdus 
acum novațiunea de «a luă la cu
noștință» autograful, dar cu «pro
test contra ilegalității ace
luia».

Dar în fine în situația prezentă 
du chestiunea teoretică este cea 
dătătoare de ton. Timpul ultim 
atâtea chestiuni controversate a 
scos la iveală, încât puțin are de a 
face că este cu una mai mult sau 
mai puțin pe tapet. Toate aceste 
probează că conivențele parlamen
tare încă nu sunt pe deplin stabi
lite în Ungaria. Și are să curgă 
încă multă apă pe Dunăre până se 
vor lămuri toate aceste chestiuni 
controversate.

Moment deciziv este că șeful 
coaliției în numele majorității die
tale ține să protesteze din cauze 
formale în acel ceas, când se dă 
cetire unui autograf regal, care 
deschide de nou coaliției ca
lea spre a luă puterea în 
mână.

Până eri alaltăeri atârnă asupra 
capului coaliției ca o sabie d’a Ini 
Damoele primejdia de a fi înăbu
șită întreaga politică de gravamene 
naționale prin punerea la ordinea 
zilei a chestiunei sufragiului uni
versal

Maj. Sa Regele, care nu a ade
rat la programul baronului Fejer- 
vârv. a depărtat acest pericol din 
calea politicei coaliționiste și tot 
Maj. Sa Regele caută sâ netezească 
calea coaliției pentru a ajunge la 
putere.

Venise ca fulgerul Maicii, în faptul 
serii, o ciocârlie pe geamul casei poe
tului. Și începuse să cânte ciocârlia. 
Cântecul ei fuse dulce ca mierea, du
ios ca plânsul unui copil, senin ca azu
rul ochilor de fecioară....

Mirat ascultă cântecul, poetul.
El, care se obicinuî să cânte me

reu... amuțise de cântecul ciocârliei. 
Cântecul ciocârliei îi pătrunse la ure
chea inimei, îi trezi moara crierilor, 
care începu să-și macine gândurile.

Cântecul ciocârliei îi fuse strein 
pentru poet, și totuși pare că îl auzise 
de mult.... de mult... își reaminti toate 
sunetele, câte le auzi în viață. Gla
sul dascălului, care-1 îndemnă să în
vețe. Vocea bunicei.... Plânsul mamei... 
Cântecul iubitei....

— Oh, da — zise poetul tare — 
îmi aduc aminte. Cântecul ce-1 cântă 
ciocârlia îl cunosc de pe buzele iubi
tei mele....

Ciocârlia pe geam își scutură pe
nele și începuse să cânte și mai duios. 
Cântecul ei deveni selbatec. El fuse 
aspru pentru ureche și plăpând pentru 
urechea inimei....

Și poetul începu să tremure.
Cântecul ciocârliei trezise vântul 

inimei pustie. începuse răsboiu în su- 
fletu-i gol și mare.

Lacrimile poetului curgeau necon
tenit, și lacrimile îi fuseră limpezi ca 
cristalul. în lacrimile lui se topi: jale, 
păcat, reamintire.... în lacrimile lui se 
topi jalea vieții spălăcite, păcatul bu- 

Autog râtul regal vorbește un 
liuibagiu clar. Ajuruarea dietei se 
face pe timp foarte scurt. După 
zăpăceala de atâte luni nu mai 
pot cădea în cumpănă aceste vre-o 
câteva săptămâni, cari sunt de tot 
necesaie pentru de a înodâ earăși 
firul tratativelor dintre Coroană și 
coaliție.

Așa pare însă, că în coaliție 
stăpânește spiritul ominos al lui 
Apponyi, care ahtiază după putere» 
dar își trântește de câte-ori este 
pe pragul realizării dorinței., ușa 
înaintea nasului.

Și momentul psihologic al ace
stei atitudini pare a zăcea în fap
tul, că însăși coaliția nu are încre
dere în capabilitatea sa de a lua 
puterea în mână. A prea lucrat cu 
lozince goale, asmuțând instinctele 
masselor în mod brutal, car acum 
se teme că ajungerea sa la putere 
înseamnă căderea sa.

De aici atitudinea coaliției, care 
aduce mult cu vorba Românului 
despre Grecii ce se îmbulzesc la 
temniță.

. -.............. -

Coaliția și sufragiul universal Comi
tetul executiv al coaliției opoziționale 
a ținut Mercuri ședință și după o des- 
batere de 4 ore a adus hotărîri pri
vitoare la sufragiul universal și la 
punerea sub acuză a guvernului. «Co
mitetul executiv declară, că — îndată 
ce chestiunea sufragiului universal va 
fi pusă odată în mod serios la des- 
batere — toate partidele unite în coa
liție vor luâ poziție față de această 
chestiune, corespunzător punctului lor 
de vedere principial, fără însă ca jn 
schimb pentru această reformă să fie 
jertfită asigurarea principiilor con
stituției precum și a acelor aspirațiuni 
curiei neîmplinite și reamintirea traiu
lui pierdut.

Și cântă ciocârlia
Cântecul ei vibră în văzduh ca 

daina turbată a clopotelor ce vestesc 
moarte....

Cântecul ciocârliei se făcu urlet — 
glas de crivăț neîndurat. Plângeâ poetul.

Cântecul pătrunse în inima lui mică, 
in care fuseră atâtea lumi, și i-o umplu 
de zglobiu sunet de viață.

La cer își ridică brațele:
Oh taină, început și sfârșit al 

gândirei — de ce nu ai tăiat firul cân
tecului acestuia? De ce mă osândești să 
ascult cântecul plin de cruzime și tre
cute amintiri ? Sunt osânditul tău taină. 
Oh taină, fură din grumazii ciocârliei 
....glasul !

Ascultă pare că cerul ruga poetului, 
căci pe bolta lui se însenină un mare 
loc. Din acel loc senin țesut In zare 
aurie și briliante se auzise o voce 
dulce :

— Praf ticălos, ce te ridici ca sa 
cobori iar, ponosul teu nu este potrivit. 
Cântecul acelei ciocârlii este unica ta 
bucurie. Unicul scop al vieței tale. în
cearcă să prinzi în ryme ciudatul cân
tec, care te doare.... Doare cântecul 
ciocârliei, căci însăși durerea este fe
ricire.... Ascultă cântecul cu inimă de
schisă....

Și începuse din nou ciocârlia.
Cântarea ei se făcu curată, ca fața 

păcătosului după plâns.
Fuse mai blândă ca leagănul vân-

economiee, social-politice și națio
nale, pentru a căror executare coa
liția a primit mandat dela națiune». 
Deputatul Văzsonyi, care încă e 
membru al comitetului executiv al co
aliției, a declarat după ședință, că el, 
fără considerare la deriziunea prezentă 
a comitetului executiv al coaliției va 
face propunere în dietă referitor la re
forma electorală pe baza sufragiului 
universal. Referitor la punerea sub 
acuză a cabinetului Fejârvăry a 
prezentat deputatul Geza P o 1 6 n y i ra
portul și propunerea subcomitetului ex- 
mis în această afacere. «Comitetul exe
cutiv a acceptat propunerea subcomite
tului și a încredințat pe deputatul 
Poldnyi, ca să prezinte această pro
punere în ședința dietei».

Alegerea dela Cehul-Silvaniei. Curia 
a ordonat anchetă în privința alegerei 
ultime de deputat la Cehul-Silvaniei, 
unde a reușit bar. Bornemissza contra 
candidatului naționalist român G. Pop 
de Băsești, și eu săvârșirea investigației 
a încredințat tabla regească din Dobri- 
țin. Ancheta se va extinde asupra ur
mătoarelor acuze cuprinse în petiție: 
Drept e, că baronul Bornemissza 
a promis hani alegătorilor? Drept e, 
că pretorele Alex. Ujhelyi și baronul 
Bornemissza s’au înțeles să anga
jeze bătăuși cari să atace pe alegătorii 
români? Fost-au angajați 75 feciori 
maghiari și at,acat-au aceștia partidul 
lui George Pop de Băsești, rănind 
grav 339 alegători Români ? Drept e, 
că partizanii lui G. Pop de Băsești au 
cerut ajutor dela presidentul alegerii 
și că acesta a denegat ajutorul? De- 
negat-a presidentul alegerii să ia dis- 
pozițiuni pentru scutirea alegătorilor 
din partidul lui Pop de Băsești? Și în 
fine: Drept e, că presidentul alegerei 
a dat partidului lui Pop de Băsești 
numai 18 bilete de pas-partout, pe când 
partidului lui Bornemissza peste 100?

Demisiunea cabinetului. Foaia oficială 
publică următorul comunicat: «Maj. 
Sa cezară și apostolică regească prin 
tulul, fuse mângăerea fină a văzdu
hului....

încântat, cu privire aprinsă ascultă 
poetul.

Cântecul — ce odinioară îi păreă 
crud — acuma îi unse inima rănită 
pare că cu oleu...

Dornic își ridică din nou poetul 
brațele:

— Oh taină, sfârșit al gândirei 
mele - laude-se numele tău în sfânta 
clipă! Ai lungit firul cântecului, ce-mi 
părea crud.... și iată cântecul îmi vin
decă buba adâncă a inimei. Cântecul 
acesta — simțesc — curățește sângele 
meu, curățește creerii mei de praful 
gândurilor negre, înseninează ochii 
mei pătați de suferințe. Laude-se nu
mele tău, pănă ascult cântecul cio
cârliei...

Și se auzi o voce de argint din 
cer :

— Omule, mărire acelui care te-a 
creeat! Laudă puternicia ta, dar prea
mărește puternicia acelui, din a cărui 
milă ți-ai răslețit sămânța ta eternă.... 
n fiecare clipă înnalță gândirea ta, 

căci această gândire va coborî odată 
cu trup cu tot în pământ. Ridică ochii 
a cer. . Și ascultă cântecul vecinie al 

sfintei pasăre, care este «iubirea».

Din ochii poetului curseră lacri- 
mele, ca spumele albe ale isvorului 
din negrele stânci.



hotărîrea sa p. î. din 12 Septembrie n. 
a binevoit a primi în grație deinisiunea 
din oficiu a întregului ininisteriu ungar 
și totodată a dispune ca singuraticii 
miniștri să-și continue activitatea ofi
cială pană la altă dispozițiune p. î.».

Pentru sufragiul universal. Cetim în 
«P. R. că Duminecă în 17 Sept. st. n. 
va fi la B oc ș a - r o m â n ă, ear Du
minecă în 24 Septembrie n. la Sacul 
și M e h ad ic a (toate trei comunele pe 
teritoriul comitatului Caraș - Severin) 
câte-o adunare populară pentru su
fragiul universal.

Sârbii și sufragiul universal.
Marți s’a ținut la Neoplanta un 

mare meeting sârbesc, convocat de 
partidul radical sârbesc, la care au 
luat parte cam 6000—7000 persoane. 
Din partea Românilor s’a prezentat la 
adunare deputatul Dr. Aurel Novacu și 
a ținut un discurs în limba română 
pentru buna înțelegere între Sârbi, Ro
mâni și Slovaci. în numele partidului 
național slovac a vorbit Dr. Miloș 
Krno. Ambele discursuri au fost pri
mite cu mare însuflețire. La ordinea 
zilei a vorbit lașa Tomid, redactorul 
«Zastavei», și Dr. Branco Hid. Acesta 
din urmă vorbind despre sufragiul «m- 
versat susține, că guvernul nu ta in 
serios proectul lui Kristoffy. Totodată a 
protestat contra faptului, ca dreptul 
electoral să fie legat de cunoștința 
scrierei și cetirei. Dacă cineva nu știe 
scrie și ceti, în primul rând statul e 
responsabil. Statul vinovat nu poate pe
depsi pentru aceasta pe cetățenii, cari 
nu știu scrie și ceti. S’a primit apoi o 
rezoluțiune, prin care se pretinde:

1. Adevăratul sufragiu universal.
2. Votare deplin secretă cu bile.
3. Votare după comune.
4. Votare după listele de partid.
Fiecare comitat să se formeze ca 

cerc electoral unitar și să aleagă atâ
ția deputați, câți îi compete după nu
mărul sufletelor, și totodată să se va- 
liditeze principiul despre reprezentarea 
minorităților.

Adunarea condamnă intenția minis
trului Kristdffy, ca numai ceice știu 
scrie și ceti să aibă drept de vot. Cel 
mai mare și mai sfânt drept al cetă
țeanului nu trebue făcut pendent de 
scriere și cetire, pentrucă scrierea și 
cetirea încă nu dovedește maturitatea 
politică. Afară de aceasta legislația 
nici nu poate stabili metodul, prin 
care s’ar puteă dovedi: cine știe ceti 
și scrie, și la stabilirea acestui lucru 
încă s’ar întâmplă cele mai mari abu
zuri.

Adunarea condamnă declarația mi
nistrului Kristoffy, că proectul lui ar 
asigura supremația naționalității ma
ghiare și că în viitor naționalitățile 
nemaghiare vor avea relativ șî mai 
puțini alegători decât până acum. Ast
fel de declarațiune e direct anticonsti
tuțională.

S’a decis în fine ca rezoluția acea
sta să fie înaintată atât Maj. Sale, cât 
și dietei.

72000 și 72001/1905 conțin măsuri ile
gale și anticonstituționale.

De exemplu :
Fixarea țintei învățământului pen

tru elevii primari ai școalelor poporale 
nemaghiare «ca ei să-și exprime cuge
tele corespunzător raporturilor lor de 
vieață, corect în limba maghiară, mai 
departe să poată ceti, scrie și socoti 
ungurește fluent», nu se întemeiază pe 
o lege, ci este împrumutată verbal din 
proiectul de lege prezentat și ea- 
răși revocat de guvernul anterior, 
proectul lui Berzeviczy, care voiă 
să stabilească prin legislație numita țintă 
de învățământ pentru școalele primare 
nemaghiare, pe când actualul min. r. 
u. al cultelor și instrucțiunei publice, 
o decretează pur și simplu prin ordina- 
țiune, lăsând la o parte legislațiunea; 
ordinațiunea aceasta este prin urmare 
o prevaricațiune în sfera de activitate 
a legislațiunei. a dietei și coroanei, un 
act absolutistic și prin urmare 
anticonstituțional;

Mai departe dirigiarea învăță
mântului în limba maghiară» in școa
lele poporale elementare confesionale 
cu limba de predare nemaghiară, în
credințată prin ordinațiunea Nr. 72000 
1905 inspectorului r. u., violează legea, 
care mărginește activitatea inspecto
rului la controla, pe când circulara îl 
însărcinează cu participarea aetivă la 
instrucție, făcându-1 învățător sau di- 
rigent pentru limba maghiară în școa
lele primare confesionale, prin ceeace 
se violează drep ul garantat prin lege 
al patronilor școalelor confesionale, de 
a numi înșiși învățătorii la școalele 
lor. Dispoziția aceasta a cir cu la ret 
este așâ dar ilegală-,

însărcinarea, ce se dă prin circulară 
inspectorului r. u. de a cere ca limba 
maghiară, începând din clasa a doua 
a școalei primare să se exercite șî cu 
ajutorul învățământului în aritmetică», 
tot așâ practicarea vorbirei maghiare 
la învățământul în geografia patriei, 
istorie și constituțiune nu se-înteme
iază pe lege și la o extindere a limbei 
maghiare in școalele primare nema
ghiare numai legislația, dieta și co
roana, sunt îndreptățite, nu însă mi
nistrul ; dispoziția de mai sus este 
așâ dară ilegală și anticonstitu
țională :

însărcinarea, ce se dă in circulara 
nr. 72000/905 inspectorului r. u. «de a 
iniția pe învățător în școalele nema
ghiare confesionale în metoda firea- A 
și singur corectă a învățământului ma
ghiar (așa numita metodă directă> 
violează o lege pozitivă, care (ar 
38 din 1868 § 11) garantează patronilor 
școalelor confesionale dreptul, de a-și 
determină în școalele lor metoda ;

Mai departe dispoziția circularei 
nr. 72000 905, prin care inspectorul r. u 
se autorizează a porni neamânat pro- 
cederea reglementară pe baza art. 32 
din 1875 contra învățătorului -care nu 
și-a însușit limba maghiară în măsura, 
ca să o poată predă în școala primară, 
sub titlul că din cauza unui defect spi
ritual nu e capabil a conduce învăță
mântul», precum șî însărcinarea ce se 
mai dă inspectorului r. u. de a cere 
dela autoritatea superioară bisericească, 
competentă, ca să dispenzeze numai 
decât pe acel învățător de a predă în 
școală și să numească în locul lui un 
învățător auxiliar, care să știe bine 
ungurește și care să fi absolvat cel 
puțin pre larandia», nu este înteme
iată în lege ;

Dispozițiunea circularei nr. 72000905, 
că școala confesională, «la care au fost 
suspendați doi învățători dup’olaltă, 
pentru neglijarea învățământului ma
ghiar, pe baza §-lui 15 a art. 26 de 
lege din 1893 să fie închisă și în locul 
ei să se înființeze o școală de stat», 
este ilegală, căci după §-ul 15 din art. 
26 de lege din 1893 ministrul cu sen
tință disciplinară adusă pe baza §-lui 
13 alinia 4 poate să închidă școala 
confesională, în care au fost suspendați 
doi învățători dup’olaltă și să înființeze 
în locul ei o școală de stat, dar §. 13 
alinea 4 a articolului citat indică expres 
ca motiv al închiderii direcția contrară 
statului: <Ca direcție contrară statului 
este a-se consideră ori-ce acțiune îndrep
tată împotriva constituției statului, carac
terul lui național, unitatea lui, indepen
dența sau integritatea lui teritorială, mai

Comitatul Sibiiu
contra ordonanțelor lui Lukâcs.

Am amintit în unul din N-rii tre- 
cuți despre atitudinea energică ce au 
observat-o Sașii sprijiniți de Români 
în ședința comitetului administrativ al 
comitatului Sibiiu contra ordonanțelor 
ilegale și neconstituționale ale mini
strului de culte Lukâcs, prin cari în 
mod clandestin voește acesta să aducă 
la vigoare dispozițiile draconice din 
proectul retras al lui B e r z e v i c y.

Fiind moțiunea de protest elabo
rată cu multă competență de dl Dr. 
Carol Wolff ținem să o reproducem 
șî noi în întregime, după cum o găsim 
în nr-ul de Joi al «Gaz. Trans.» din 
Brașov, care a tradus-o după origi
nalul german.

Eată acest protest:
«Circularele ministrului de culte și 

instrucțiune publică asupra învățămân
tului de limba maghiară în școalele pri
mare nemaghiare și preparandii, Nr. 

departe împotriva întrebuințării fixate 
în lege a limbei de stat»; «neglijarea- 
învățământului maghiar» constatată 
după apreciarea ispectorului școlar r. u. 
supus și el erorilor omenești, săvârșită 
poate fără vina învățătorului și numai 
prin împrejurările invincibile ale vieții 
și ale contactului, nu este o direcție 
îndreptată împotriva statului, nu este 
delict disciplinar și nu poate fi înfie
rată decât prin legislație, nici decât 
însă prin ministru, care n’are atri
buția extensiunei legilor ;

Mai departe amenințarea din cir
culara nr. 72000/905 contra unei școale 
confesionale (pentru neglijarea învăță
mântului limbei maghiare) de a intro
duce procedura de admonestare fixată 
în §-ul 15 din art. 38 dela 1868, /zu 
este întemeiată în lege, căci proce
dura de admonestare a §-lui 15 din 
art. 38 dela 1868 este limitată la con- 
dițiunile amintite în §-ii 11, 12 și 13 în 
cari paragrafi nu se amintește nimic 
de neglijarea învățământului maghiar ; 

însărcinarea dată în circularul nr.
72000905 inspectorului r. u. de a cere 
la examenele preparandiilor dela can
del it răspuns în limba maghiară, șî 
din alt obiect (afară de gramatica și 
istoria iiteraturei maghiare) este ile
gală și numai prin o nouă lege s’ar 
putea decretă, nici-decât însă prin or- 
dinațiune:

Tot așâ de puțin este autorizat 
inspectorul r. u. să dea candidatului 
în preparandiile confesionale o temă 
în -eris de limba maghiară (24 ore îna
inte de examen), asupra căreia să țină 
lecție practică (circulara ministerială 
Nr. 72001905).

Din exemplele de mai sus fiind 
evident, că circularele nr. 72000 
72001 905 violează parte legi, în vi
goare, parte își arogă dispoziții 
din sfera, legislației:

On. comitet administrativ este rugat 
să ceară dela Excelența Sa, dl ministru 
r. u. al cultelor și instrucțiunei publice, 
să suprime executarea circularelor nr. 
72000 și 72001,905».

Această moțiune-protest a fost luată 
în considerare de comitetul administra
tiv și este probabil că șî congrega- 
țiunea comitatului o va primi.

Congresul contra alcoliolismiiliii.
La congresul antialcoholic al X-lea, 

ce se ține acum la Budapesta, au venit 
cam 1000 delegați din străinătate și din 
Ungaria. Până și din Japonia au venit 

| delegați.
Congresul a fost deschis prin mi

nistrul de instrucție Lukâcs. în dis
cursul seu remarcă faptul, că în Ungaria 
încă a început lupta contra tuber
culozei, care decimează poporul. Dar 
lupta aceasta numai atunci are efect, 
dacă merge în mână mână cu lupta 
contra alcoholismului.

A urmat apoi discursul de deschi
dere al presidentului congresului, con
silierul min. Cornel Khyzer și salu
tările obicinuite. în numele delegaților 
României a salutat pe membrii con
gresului Dr. Tyron din București.

In prima ședință Taav Laitinen 
din Helsingfors (Finlanda) a ținut o 
prelegere despre influința alcoholului 
asupra capacității de rezistență a orga
nismului omenesc. D-sa arată, că alco- 
holistul cu mult mai greu poate rezistă 
boalelor molipsitoare, decât omul să
nătos, că organismul alcoholistuiui e 
mult mai tare expus boalelor lipicioase. 
Cosumarea de alcohol e extrem de pe
riculoasă șl pentru urmași și cauzează 
degenerația întregei rasse. Copiii be
țivilor sunt de cele mai multe ori 
hăbăuci, bolnavi la creeri, epileptici, 
ticăloșiți în privința spirituală și cor
porală. însăși beția se poate moșteni 
și astfel nu-i mirare, dacă ea poate 
cauză degenerarea unor națiuni întregi.

Tot la tema aceasta profesorul 
Weigand din Wiirtzburg a demon
strat, în mod teoretic și practic că chiar 
șl cantități mici de alcohol micșorează 
puterea de concepție, memoria și capa
citatea de judecată. A vorbit apoi 
despre desvoltarea boalelor de creeri 
sub influința alcoholului, precum: beția, 
delirium tremens și toate conturbați- 
unile alcoholice de creeri.

Dr. Ern. D e u tsch (Budapesta) a 
zis, că cele mai multe morburi de 
copii ohvin la copiii, ai căror părinți 
sunt alcoholiști.

în una din ședințele congresului 
profesorul Forel a arătat, că abuzul 
de alcohol atrage după sine degenera
rea neamului omenesc. Sub puterea 
alcoholului scad nașterile, scade pute
rea de lucru a oamenilor atât fizică 
cât șî spirituală, se sporesc boalele și 
crimele și degenerează lumea. Am ajuns 
așa de departe, că pe noi arianii ne 
întrec Mongolii, cari sunt treji, sârguin 
cioși și cuminte.

Dr. lacob Fischer din Pojon re
comandă, ca lucrătorii economici să 
bea, în loc de rachiu, lapte.

Dr. Iuliu Bor listei n din Lipsea 
dovedește, că alcoholul produce așa 
de multă căldură, încât nimicește omul. 
Vinul întărește numai pe cel ce-1 vinde, 
nu pe celce-1 bea.

Profesorul Bleuer din Ziirieh 
recomandă ca criminalii bețivi sâ fie 
opriți dela beuturi spirtuoase, ear al- 
coholiștii pătimași să fie internați în 
anumite institute, unde să fie vindecați 
de patima lor. Alcoholul trebue șters 
din articolii de consum. în situația de 
azi fiecare birtaș are permisiunea să 
despoaie pe oaspeți de averea lor, de 
sănătatea, ba chiar șî de viața lor, 
numai cât să facă aceasta încetul cu 
încetul.

Dr. Rusztem V â m b e r y din Buda
pesta recomandă, ca oamenii bețivi să 
fie aspru pedepsiți, pentrucă beția e 
imorală și periculoasă pentru societate. 
Ceice însă sunt alcoholiști pătimași nu 
pot fi pedepsiți, dar trebue să-i vinde
căm cu sila de patima lor.

Alt învățat a arătat ce mare peri
col pot aduce asupra călătorilor func
ționarii de tren bețivi.

DIE T a'

Dieta, ajurnată prin autograf re
galia 21 Iunie, s’a întrunit eri pentrucă 
să fie de nou ajurnată pe 10 Oc
tombrie a. c.

Presidentul Justh a deschis dieta 
la orele 10, -dând cetire autografului 
regesc prin care se convoacă dieta pe 
ziua aceasta.

Ministru) president baron Fejer- 
vâry ia cuvântul și aduce la cuno
ștința dietei că cabinetul a demisionat, 
că Maj. Sa a primit demisia și totodată 
prezentă autograful regesc prin care 
Maj. Sa însărcinează pe membrii ca
binetului demisionat cu girarea provi
zorie a afacerilor, exprimându’și spe
ranța că în curând se va putea 
stabili programul pe baza că
ruia va avea să se cons ti tue u n 
cabinet din sinul majorității 
diet ale. Pe acest motiv ajurnează 
Maj. Sa de nou dieta pană la 10 Oct. a. c.

Fr. Kos su th prezentă o moțiune, 
prin care se ia la cunoștință ajurna- 
rea dietei, dar protestează solemn 
contra acestei ajurnări, consi- 
derându-o ca nelegală și neconstitu
țională.

Contele Stefan Tisza se anunță 
la cuvânt, ceeace produce o gălăgie 
indescriptibilă. Cu mare greutate ajunge 
la cuvânt ca să declare, că nu este 
admisibil a luă în desbatere autogra
ful regesc.

Presidentul dietei admoniază pe 
Tisza pentrucă a voit să critice cazul 
analog din 21 Iunie.

Baronul Fejervâry declară că 
consideră de nelegală această desbatere. 
din care cauză se retrage dimpreur. -. 
cu toți membrii cabinetului.

Apponyi declară că atunci când 
constituția este în primejdie se poate 
luă în desbatere șî autograful re^al. 
Sprijinește moțiunea propusă de Kos
suth.

Tisza ia de nou cuvântul ca să 
declare că pentru actele Regelui este 
guvernul responzabil și că dietei îi stă 
în liberă voie a trage guvernul la răs
pundere în o proximă ședință.

Mezoffy propune că fiind nelegal 
autograful să nu -1 iee dieta în



considerare ci să continue cu des- 
baterile.

Disidentul nou Nagy recunoaște 
în teorie dreptul dietei de a discută 
asupra autografului regal, propune 
însă să se. iee la cunoștință fără ob
servare.

Polonyi recomandă spre primire 
moțiunea propusă de Kossuth, declară 
însă că pentru cazul că s’ar repeți 
acest fel de ajurnare va stă pe punctul 
lui Mezoffy.

Retrăgându-se tiszaiștii primește 
dieta cu unanimitate moțiunea pro
pusă de Kossuth.

Demonstrația socialistă care a avut 
loc înaintea dietei a decurs în mod 
impozant și liniștit, fără nici un incident. 
Au participat cam 60 mii socialiști.

Informatiuni.
Hymen. Dra Cornelia Dob re s cu 

și dl Dr. Câinii V. V e I ț i a n se vor 
cunună mâne în 17 Septembre n. 1905 
în biserica gr. cat. din Sebeșul săsesc 
la orele 4 d. m. Felicitările noastre!

Guvernul român a trimis 2 ofițeri, pe 
"sublocotenenții Vasilescu și Negu- 
lescu, la Pola, pentru a luă parte la 
cursurile despre artileria de marină și 
în special despre torpiloare.

Catedrală română in Bulgaria. în Sofia 
s’a clădit o catedrală românească. Lu
crările de construire s’au terminat zilele 
trecute. Sfințirea se va face în curând 
cu mare solemnitate.

Liceul român din Bitolia împlinește 
în anul acesta 25 ani de existență. 
Evenimentul acesta de mare însemnă
tate în istoria redeșteptării Românilor 
macedoneni se va serba cu mare so
lemnitate la 14 Septembrie a. c.

Ziarul „Poporul român“ Din Budapesta 
a fost improcesuat pentrucă ar fi scris 
mai nainte articoli politici fără să fi de
pus cauțiunea cerută dela ziare politice. 
49 articoli au fost incriminați. Tribu
nalul din Budapesta a pedepsit pe dl 
redactor Dim. Birăuțiu la 600 cor. 
amendă.

L Tulburări socialiste în Budapesta. în 
preseara zilei de 15 Septembrie, ziua 
«mare» a socialiștilor, au avut loc de- 
monstrațiuni și turburări socialiste de
stul de grave pe stradele capitalei. 
Grupe de socialiști au mers pe stradă 
cântând cântece revoluționare, ținând 
discursuri și îndemnând pe cetățeni 
să ia parte la demonstrația socialistă, 
organizată pe 15 Sept. înaintea dietei 
pentru a pretinde votarea momentană 
a sufragiului universal. Poliția a inter
venit pentru restabilirea ordine:. Un 
detectiv a voit să ia dela plebea socia
listă steagul roșu. Mulțimea însă a bă
tut strajnic pe detectivul, apoi pe 2 
ofițeri de poliție. Pe unul din aceștia. 
To th, l-au trântit la pământ, l-au căl
cat pe piept cu picioarele, i-au sdrobil 
picioarele, i-au luat sabia și i-au sfâr- 
ticat uniforma cu cuțitul. Toth a fost 
apoi transportat la spital. Mulțimea 
socialistă la vestea, că vin polițiștii că
lări, s’au împrăștiat.

< Palatul păcii. Se știe că miliardarul 
Garnegie a făcut o fundațiune de mai 
multe milioane pentru zidirea unui pa
lat al păcii în Haga. Acum directoriul 
fundațiunei a pus 5 premii în suma 
totală de 75000 coroane pentru cele 
mai bune planuri de zidire. La con
curs pot luâ parte arhitecți din toată 
lumea. Oheltuelile zidirei palatului au 
fost preliminate la 3 milioane coroane 
(640.000 dolari). în acest palat își vor 
țineâ permanent ședințele tribunalul 
internațional de pace și arbitragiu și 
tot în palat va fi așezată o bibliotecă 
de 200.000 volume, dăruite tot de dar
nicul miliardar.

Conjurație. La Belgrad și Sofia s’a 
dat de urma unei conjurațiuni, care a 
avut scopul să repună viața regelui 
Sârbiei și a principelui Bulgariei. Se 
CTfede că tot această bandă a comis șî 
atentatul contra Sultanului.

Colera. în Prusia s’au mai bolnăvit 
de coleră într’o singură zi 15 oameni, 
iar 4 au murit. Numărul total al îm
bolnăvirilor de coleră e de 179 și 65 
cazuri de moarte cauzate de coleră. 
în Galiția nu s’a mai îmbolnăvit ni

menea de coleră. Guvernul României 
a luat cele mai extinse măsuri contra 
invaziunei colerei din Galiția în Ro
mânia. Circulația de persoane între 
România și Galiția e permisă numai 
prin 4 locuri: Mamornița, Mihăileni, 
Burdujeni și Bunești, și călătorii din 
Galiția vor fi vizitați de medici și vor 
sta sub supr t veghere medicală 5 zile. 
Importul de mărfuri din Galiția în 
România e oprit.

Coleiâ in Ungar.a Mare spaimă a 
produs în nordul Ungariei faptul, că 
în comuna Musina un om s’a îmbol
năvit de coleră. Guvernul a luat măsuri 
pentru sufocarea epidemiei.

Lupte la granița sârbo-turcească La 
granița între Serbia și Turcia a avut 
loc zilele trecute lupte sângeroase între 
soldați turci și bande de revolnționari 
sârbi. Sârbii au învins și au luat 
în stăpânire tunurile turcești. In lupta 
sângeroasă Sârbii au perdut 12 oameni, 
ear Turcii au avut perderi mult mai 
mari. în zilele din urmă s’a întâmplat 
adeseori, că soldați turci au atacat 
satele sârbești dela graniță și au trecut 
pe teritoriul Sârbiei. Guvernul sârbesc 
a protestat energic la Poartă contra 
călcării hotarului sârbesc prin Turci și 
a cerut despăgubire pentru familiile 
Sârbilor uciși de turci.

Footiri mari. Marți la atneazi s’a 
iscat foc în comuna Bârcea-mică din 
corn. Hunedoara. Fiind vânt mare, 
toata comuna sa aprins. Scânteile 
au sburat cale de mai mulți kilometri 
și au dus focul până la Oră știe, 
unde au ars 4 case. — în comuna N a g y- 
Szalok din nordul Ungariei au ars 
Marți ZZ.9 case și 140 magazine cu 
bucate. O femee bătrână și mai 
mulți copii au murit în flăcări.. 
Paguba e de o jumătate de milion 
coroane. — La Mârtonvâsâr au 
ars 4-5 case împreună cu edificiile la
terale. Paguba e de 300.000 cor.

Substituire. Alexandru D r i m b a no
tarul cercual din Jupanec demisionând 
din postul seu, protopretorul cercului 
Orșova a pus în locul devenit vacant 
ca notar substitut pe Carol Izsâky 
vicenotarul din Ohababistra.

Certificate de trecere peste graniță vor 
fi eliberate, la cerere — în senzul unei 
ordonanțe ministeriale — și locuitorilor 
băștinași din satele și orașele vecine 
cu Serbia și România, dacă scopul că
lătoriei e distracție sau vre-o afacere 
urgentă. Pănă acum erau liberate ast
fel de certificate numai pe seama străi
nilor.

Turburări și jale in japonia. Pacea, în 
loc să umple de bucurie sufletele po
porului iaponez, a produs nemuițămire. 
Se zice că întreagă familia delegatului 
iaponez la conferența de pace K o m u r a 
a fost ucisă. Situația in Iaponia e 
foarte critică. Ministrul de interne și-a 
dat demisiunea, dar împăratul nu i-a 
primit-o. S’a ținut o adunare de popor, 
în care s’a cerut ruperea contractului 
de pace și demisionarea guvernului. Au 
avut loc cu ocazia adunării și turburări 
grave, în cari un om a fost grav rănit, 
ear 40 răniți mai ușor. Pe lângă nemul- 
țămirea generală, Iaponia a fost cercată 
șl de o gravă catastrofă. Anume: 
pe bordul naiei de răsboiu «Mikasa», 
naia gloriosului Togo, a isbucnit foc, 
apoi a explodat praful de pușca și 
naia «Mikasa» s’a scufundat îm
preună cu 581) oameni. Jale amară 
a cuprins poporul la vestea catastrofei. 
Din fericire admiralul Togo n’a fost pe 
naie în vremea catastrofei.

7300 metri de-asupra pământului. Dl 
Dr. Anton Schlein, cunoscutul aero
naut din Viena, a făcut deunăzi o nouă 
călătorie cu balonul și a ajuns earăși 
pănă la o înălțime de 7300 metri de
asupra pământului. Dânsul a fotogra
fiat orașul Pojon dela o înălțime de 
7000 metri.

Teribilul cutremur din Calabria a repus 
viața a lor peste 2000 oameni, ear nu
mărul rămților trece peste 10.000. 
în Palmi au trebuit să fie dărimate 
de oameni 300 case ruinate prin cu
tremur. în Sarghelia au murit peste 
30 oameni. în Melito a fost îngropată 
de viuă, între alții, o întreagă familie 
de 11 persoane. Trenuri de marfă tran- 
sportează dela locul catastrofei sute de 

morți. în Ioppolo numărul cadavrelor 
e de 200. în Martirano numărul morți- 
lor și răniților trece peste 2200 per
soane. în Castiglione s’au dărimat 66 
case. în Castrolibero s’au prăpădit 25 
oameni. în San Lucida paguba e 
enormă: castelul s’a surpat; numeroși 
oameni au fost îngropați sub ruine. 
Torzane e aproape totai distrus. Pe 
insula Stromboli cutremurul încă 
a fost foarte violent. Aproape toate 
casele s’au ruinat. Cablul e distrus. 
La 9 Sept., a doua zi după catastrofă, 
s’a simțit un nou cutremur, care din 
fericire a fost slab. Regele Victor 
Emanuel a mers la fața locului.

Noui cutremure mari în Italia. în Ca- 
i bii : pustiită grozav prin cutremu
rele mari din săptămâna trecută, s’au 
întâmplat Mercuri noui cutremure vio
lente. Noui dărimări de case, noui pa
gube mari. Din fericire de astă dată 
cutremurul n’a stins vieți de om. Re
gele italian Victor Emanuel se află 
la locul de jale în Calabria, ca să 
mângae și ajute pe poporul ajuns în 
mizerie Regina a dăruit 50000 lire pe 
seama sărmanilor din provincia Cala
bria. Papa încă a dăruit o sumă mare, 
asemenea șî orașul Viena. Pe lângă 
cutremur. încă o plagă grea s’a 
năpustit asupra Italiei. Vulcanul de 
pe insula Stromboli, lângă Sicilia, 
a erupt și varsă foc și groază din si
nul seu.

Komura dușmănit de poporul iaponez 
Supărarea Iaponezilor pentru pacea 
«rușinoasă- e așa de mare, încât 
Komura, când se va rentoarce acasă, 
e în pericol a-și perde viața. Poporul 
iaponez pretinde hotărît, ca Komura 
să comită harakiri, să se sinucidă, la 
caz contrar va fi ucis.

Turburările din Rusia. în Caucazia 
s’a continuat măcelul fioros. în orașul 
Tiflis a avut loc luptă violentă între 
Cazaci și muncitori. Cazacii au dat 
mai multe salve. 27 muncitori au fost 
uciși și 75 grav răniți. La Wladi- 
k a w k a s 30 revoluționari au făcut ca 
un tren să deraileze, apoi au pușcat 
asupra călătorilor. Un om a fost ucis, 
34 grav răniți. în Berdits'ew s’a 
descoperit un magazin secret de arme. 
La Varșovia (Polonia rusească) au 
fost condamnați la moarte și spânzu
rați 2 oameni, din cauza participării 
lor la mișcarea revoluționară.

Manevre grele. Ziarul «Budapesti 
Hirlap» spune, că regimentul 1 de 
honvezi din Budapesta a venit dela 
manevre într’o stare de plâns. Un 
sărman rezervist dela acest regiment 
a murit pe vremea manevrelor grele 
de arșița cutropitoare a soarelui, ear 
150 soldați s’au îmbolnăvit. Ear regi
mentul nr. 2 staționat în Iăszberâny 
s’a întors acasă dela manevre cu 3 
morți și 65 bolnavi. Ulterior se anunță, 
că știrea aceasta e exagerată. N’a mu
rit nime la manevre, ci numai câțiva 
soldați s’au îmbolnăvit de insolație.

ZZ Z.

Cel mai cuminte.

Colonelul N. treceă cu aghiutantul 
seu în vremea manevrelor, pe un drum 
îngust, care duceâ prin o livadă mocir
loasă. Deodată îi es în cale câteva 
vaci: Vaca din frunte se oprește și stă 
nemișcată în mijlocul drumului și nu 
vrea să meargă nici îndărăt, nici la 
dreapta, nici la stânga. Nici o vorbă, 
nici o amenințare nu ajută, nici un 
văcar nu-i în apropiere, ca să gonească 
vaca din drum. în fine colonelul, ne 
având ce face, zice resignat cătră 
aghiutantul seu: «Nu putem face nimic, 
trebue să facem stânga’mprejur și să 
ne căutăm alt drum, ca să străbatem 
înainte. Cel mai cuminte ce
dează!» în acest moment vaca se 
întoarce și se depărtează grabnic ur
mată de celelalte vaci.
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Fragmente privitoare la Istoria 

Bisericei române, de Nicolae D o br e s c u. 
Budapesta, 1905. Inst. tip. «Luceafărul». 
Prețul 1 cor. 20 bani. Pentru România 
1 leu 50 bani.

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

VARIETĂȚI.
»

Băi de săpun. în Canada (Americaț 
s’au aflat în locurile sărate, de cari 
sunt multe acolo, pământ de săpun. 
N’ai decât să scoți din fundul lacului 
și de pe țărmuri pământ, să-l cureți 
puțin și vei aveâ săpun tot așa de bun 
ca șî cel făcut în mod măestrit. S’a 
înființat o societate de capitaliști, cari 
au scos deja pănâ acum din lacuri 
275.000 kilograme săpun. Săpun natu
ral se află șî în Nikaragua (tot în 
America) și anume în lacul Nejapa. 
Aici omul n’are decât să bage mânile 
în apă, apoi să le frece și îndată se 
face spumă multă, ca și când te-ai 
spălă cu săpun din dughian. Locuitorii 
de acolo își spală nu numai trupul și 
hainele, ci șî casele cu apa de săpun 
a lacului.

Insolația și indispoziția cauzată 
prin căldură. Aceste 2 boale sunt 
diferite. Insolația provine numai sub 
influența razelor soarelui, pe când 
cealaltă boală provine în urma căldurei 
mari chiar șî dacă nu arde soarele. 
Indispoziția provenită din căldură se 
declară încetul cu încetul, pe când in
solația momentan. Mai adeseori apare 
insolația la muncitorii de câmp, cari 
lucră pe șes călduros, apoi la zidari, 
dulgheri, tinicheri și la toți oamenii 
cari lucrează în soare arzător. Șl mai 
mare e pericolul insolației la soldați 
pe timpul manevrelor. Insolația e îm
preunată cu durere de cap, amețeli, 
respirație grea, turburări de minte, 
ba chiar cu deliriu. în cazuri mai grave 
bolnavul leșină, corpul învinețește, se 
produc sgârciuri chinuitoare și atunci 
de regulă apare șî moartea. Indispo
ziția cauzată prin căldură apare mai 
ales atunci, când corpul nu poate emite 
destulă căldură sau dacă din lipsa de 
beptură corpul nu poate asudă. Această 
boală apare mai ales la soldați în 
timpul verei și e mai periculoasă, decât 
insolația, pentrucă apare mai des.

Cât costă un soldat. Din toate 
puterile mari, Anglia are cea mai mică 
armată. Cheltuește însă aproape 2325 
franci pentru fiecare soldat; Austria 
cheltuește 1125; Franța și Germania 
câte 1075 franci ; Italia 950 franci și 
Rusia 925 franci. Economiști au calculat 
că dacă milioanele cheltuite pentru în
treținerea armatelor s’ar folosî pentru 
lucrări de folos public, ar dispărea din 
lume mizeria.
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Grâu prima calitate 90 13 80
• de mijloc 85 13 60

Săcară prima calitate . • 80 12 —
» de mijloc 75 11 40

Orz prima calitate . 80 12 40
» de mijloc . 75 12 —

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 13 —
40 12 —

Cucuruz prima calitate . • 85 13 20
» de mijloc . 85 13 —
» 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................................ -j 80 —
Spirtl. . . . . • 15

» 11........................... . (- 14 —
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Foaie pentru poporul român.

C O N Ț I N U T U L:

Romania.
Noutăți.------
Din lume. —
Inserții.----- -

învățătorii la Bocșa. - — — 
Nuntă în codru. — — — — — 
Boalele vitelor. — — — — — — 
Recolta în Ungaria, Austria și
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casă, infalibii și 
să nu lipsească 
care se cetește

Red. (x 12.)

Cereți prospecte gratuite și franco, 
dela Reprezentantul general :

SReformschi'ifctellM'X

A apărut Nr-ul 10 din

„Banatul"
Proprietar și redactor responzabil: Dr. Valeriu Branisce.

Redacția și Administrația : Lugoj.
Prețul de abonament:

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

Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.

» -v nr- nr- 1 ----------—-- -----i------- —------

Cel mai excelent sfetnic în toate 
cazurile de boală pentru casă și familie. 
Cel mai bun medic de 
pract ic.- Cartea aceasta 
din nici’ o familie, în 
nemțește.

Prețul opului în ediția 
de 1 volum cor. 19-20 Irani

Prețul în ediția de 
volume cor. 30

Darea după interese o soiveșie însuși institutul. 'WBÎ

acordă. împrumuturi cambiale- cu acoperire hipot<-<-ară si pe lombard cu 8’.,
escomptează cambii cu 3 eventual < :ii 2 subscrieri pe timp de 3 până la
ti luni, de aie privaților și de al»- coi porațiuniior eu 7 s" IU pfi uiește
depuneri spre fructificare i’ara annmț eu 4 cu anunț ° .'U •

&r. Constantin 3gnea,
medic univ, specialist in boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

Orele (le eoiizil talilllie; 10—li a. m. și 2—4 p. m. 
. . X ■ ■

la locuința sa din palatul institutului „Poporul“,

institut de credit și economii
m socii ‘tate pe acții in Lugoj.

Anul fondării 1889. Capital social 300 000 Cor.

1I

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneii spre ^?u.cci±ica,r®

----------------- ±,500.000 Coi.------------------

Calendare.
Am primit:
Calendar pe anul dela Hristos 

1906, apărut în Arad la tipografia die
cezană gr.-or. română. Afară de partea 
calendaristică cuprinde: Ce să facă eco
nomul în fiecare lună, casele domnitoare, 
târgurile, taxele poștale și telegrafice, ș e- 
matismul metropoliei rom. gr.

or. din Ungaria și Transilvania în general Cine-i Nu ham, anecdotă poporală de 
și al diecezei Aradului in special. Th. D. Speranță, Boerașul de loan 
Partea literară conține: Date și o b i-; 
ceiuri la nuntă, Din bătrâni prolog 
în versuri de Maria Cioban, Din lap
te 1 e vieții de I. G- r o f ș o r e a n. R o- 
mânca dela G-rivița, de V. Alec- 
sandri, Cine a adus beția în lume, 
poveste poporală de Leo Tolstoi, Podul 
înalt (fragment) de Stefan 0. Iosif, 
Insula Șerpilor de Carmen Sylva,

Pop Reteganul, Cântec de Maria Cu 1 Septembrie 1905 st. V. 
P o p o v i c i, O zi de Duminecă la
sate, tablou de Petru Popa, Doino și a deschis nou abonament la 
hore, Povestiri de G. Tulbure, Piu-’
gării, poezie de Oct. G <> g a, Din viața ziarul ,,Drapelul" CU prețul 
n o a s t r a. de Petru E. P a p p, Artieoli;
economici, glume, varietăți, câteva ilustra- indicat în Capul foii. 
țiuni, etc. Prețul 40 bani.

A sosit IA sosit! A sosit!
———filare asortiment în ■

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

TOTUL LUCRAT CA DUPĂ MĂSURĂ ...—
Prăvălia de costume Preturi foarte eftine. — Serviciu solid.

Lugoj,
Nr. 181 (3—2)

KLEIN MIKSA
4

Strada Szechenyi 2>Tr 5.

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoi.


