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în fine s’a sfetit ceeace atâta 
vreme s’a pregătit. Baron Fejervăry 
e numit după toata regula ministru 
president al Ungariei eu program 
propriu de guvernament, acceptat 
și aprobat de Coroană.

Va sâ zică nu mai este vorba 
de încercări de transiție. pană, va 
ajunge de acord Coroana și majo
ritatea dietală. ci e vorba despre 
un guvern, căruia nu-i revine nici 
mai mult și nici mai puțin, decât 
să facă ceeace nu a putut tace la 
timpul seu nici Bânffy, Szell, Khuen 
și nici Tisza, adecă să rezolve criza 
c u rn i j I o a c e c o n s t i t u ț i o n a 1 e.

Mare problemă, care ni-se pre
zentă în colori cu atât mai miste
rioase, cu cât programul lui Fejâr 
vâry încă nu este dat publicității 
și ar fi lucru inutil a ne pune la 
ghicite pentru a mai înmulți cu o 
versiune multele combinații puse 
în circulațiune.

Dar două momente merită a fi 
deja, acum fixate, căci concluziile 
logice ce urmează din aceste ne 
servesc întru câtva material pen
tru perspectiva viitorului apropiat, ce 
ne așteaptă.

Un moment este, că Maj. Sa a 
încheiat dosarul cu actuala coali
ție dietală și nu mai caută o înțe
legere cu șefii acesteia, ca să con- 
stit.ue un cabinet din sinul actualei 
majorități dietale, cum o spuse în 
scrisoarea adresată cătră Fejervăry 
și cotită de acesta în ședința dietei 
din 20 Septembrie a. o.

Al doilea moment este, că Maj. 
Sa nu consideră actuala majoritate 
dietală de adevărata expresiune a 
voinței țerii, declarând că armonia 
între purtătorul Coroanei sfinte și 
națiune este perfectă, ceeace nu 
ar puteâ face dacă ar consideră 
majoritatea dietală de constituțio
nala expresiune a voinței țerii.

FOITA „DRAPEMJLUT.

loaptea’n codru.
De

Milo Rodenco.

-----Foița originalii a «Drapelului*. --------

Codrul doarme. Prin te teii 
Grei de-a florilor povară 
Pe furiș, încet străbate 
Boarea vântului de sară, 
Și furând aroma dulce-a 
Arborilor înflori fi,
O împrăștie prin aer,
De tresaltă mierla’n cuibu-i, 
Și copacii adormiți.

Printre plopi, arini, jugaștri 
Și salcâmii somnuroși,
Singuri brazii mai veghiază’n 
Vraja nopții. Brazi stufoși, 
Subțirei la trunchiu și ramuri, 
Și’narmați cu frunze multe, 
Ascuțite, ce sinistru
Zizăie mișcate’n vânturi 
Ca șl corzi de inimi rupte.

Dupăce însă conflictul nu se 
poate rezolvă pe cale constituțio
nală — precum o cere aceasta 
expres Maj. Sa în autograful adre
sat lui Fejervăry fără conlucra
rea dietei și dupăce această conlu
crare mei imagină nu se poate 
fără ca majoritatea dietei să ac- 
cepteze programul lui Fejervăry, 
și, în fine, dupăce nu se poate pre
supune, < â în actuala dietă va ob- 
țineâ programul lui Fejârvâry ma
joritatea, nu mai remâne altă cale 
deschisă, decât dizolvarea actu
alei diete și publicarea alegerilor 
noui.

Va să zică pondul principal se 
pune pe rezultatul viitoarelor ale
geri și autograful regal, contra
semnat do baronul Fejervăry, paie 
a fi insuflat, de speranța că rezul
tatul viitoarelor alegeri va desa- 
vuâ poziția luată de actuala ma
joritate dietală față de Coroană.

Tradus în limbă vulgară. în
seamnă aceasta că baronul Fejer
văry, respective ministrul seu al 
internelor Kristdffy, va ști face 
alegerile mai bine decât 
Tisza, care s’a prea încrezut în 
funcționarea automatică a apara
tului oficial,

N’are haz a face acum combi- 
națiuni despre rezultatul acestor 
alegeri viitoare, doar ultimele ne-au 
deprins a fi pregătiți la surprinderi. 
Tocmai așâ precum anul trecut 
nici cel mai sangvinic opozițional 
nu s’a încumetat a speră căderea 
lui Tisza la alegeri și totuși s’a 
întâmplat minunea ca un guvern 
investit cu toate atribnțiuuile pa
terei să remână în minoritate, 
tocmai așă acum, când toată lumea 
prevestește creșterea puterii opo
ziției, se poate întâmplă minunea, 
ca Fejârvâry să pună mâna pe 
majoritatea dietală, pe care a scă
pat-o Tisza din mână.

Autograful regal pare a contă

Printre crengi plutesc neoate 
Și tâmpit duioase cânturi 
Pre când noaptea ’și ține nunta 
Prin a codrului adâncuri.
Al amurgului văl magic 
Mai abiâ’l impistrițează 
Caldul pur pur de garoafă, 
Vr’o chimonă aurie, 
Lustrul galben de spetează.

Și s’aude din departe 
Cum părăul urlă’n matcă, 
Și’n ascunsul lor greerii 
Pe'ntrecute se desfată. 
Resfirată’n mușchiul verdo’n 
Stropi do diamant sclipește 
Roau a nopții, cum în treacăt, 
Lunecând prin crâng a leno, 
Raza’ntrânsa se oprește.

Tropot mut., lipsit de sgoniot 
Al măruntelor picioare 
De stafii se simte’n aer 
Și avânt de-aripi ușoare.
Din idâncul plin do taine 
Se strecoară dulci ecouri, 
Val de farmec ’noată’n codru : 
Vecinicia ’și țeasă-aicea 
Tortul viselor de doruri !

-■ MU M - - 

la sigur, că «minunea» aceasta nu 
va întârzia a urmă.

Ei bine, crede doar baronul 
Fejervăry, că necunoscutul program 
de guvernament, dat publicității, 
va exerciâ așă o putere magică 
asupra țerii, încât învingerea asu
pra actualei coaliții să nu mai 
sufere îndoială?!

Vorbă să fie!
Toată încrederea lui Fejervăry 

și în deosebi a soțului seu dela 
interne pare a se bază pe manu
al- e a aparatului electoral.

Și în privința aceasta pare a fi 
Kristdffy omul la locul seu. E 
doară creațiunea lui Bânffy! Și de 
ce să nu fie discipolul astăzi 
mai mare decum a fost la timpul 
seu — acum nouă ani și jumătate 
— maestrul seu baronul Bănffy!

Se știe doar, că pe Kristoffy l-a 
scos la suprafață Bânffy cu oc.a- 
ziunea celebrelor alegeri făcute de 
Bânffy la 189G, cân^ au remas 
Ugron, Bartha și mulți alții fără 
mandat și când chiar și nobilul 
conte Apponyi a scăpat deabeă ca 
prin urechile acului !

Atipici sa contingentat majori
tatea dietală din elemente, pe cari 
le-a botezat Apponyi cu succes: 
Po p u I u s B a n f fy anus! Și floarea 
acestu i Popul us Banffyanus a fost 
tocmai... dl Kiistdffy, actualul mi
nistru al internelor.

Acum revine acestuia rolul să 
arete ce a învățat dela maestrul 
seu și cu cât îl întrece chiar pe 
acesta. Acum se va oferi lui Bânffy 
ocaziunea să-și admire discipolul. 
De va fi mulțumit sau nu cu pre- 
stațiunile acestuia, este altă căciulă!

Perspectiva în viitor este deci 
astăzi determinată prin niște ale
geri, cum n’au mai fost și cari vor 
avea să întreacă chiar și alegerile 
lui Bânffy din 1896 !

Dacă nu ar speră baronul Fe- 
jdrvâry dela viitoarele alegeri în-

Un trib semit in Africa.
Cbmumeal —

De Bmg.

(Urinare și fine.)

T r a (1 i ț i u n i 1 e religioase sunt, 
și mai interesante. Din aceste tradiții 
se poate mai lămurit deduce originea 
poporului massaic. Aceste tradițiuni, 
cari le cunoaștem numai în urma isto
risirilor bătrânilor, căci poporul ca 
atare este analfabet, au foarte mare 
asemănare cu unele pasage din Biblie, 
cum sunt d. e. raiul, potopul, revela
ți un ea etc.

....«La început — astfel sună tra
diția pământul eră un deșert pustiu 
și eră stăpânit de un smeu (balaur) pu
ternic. Atunci s’a cobori t Dumnezeu 
din ceriu, s’a luptat cu stnoul și l-a 
învins.

(Despre lupta aceasta cu bălaurul 
sau Loviathan-ul vorbesc do altcum șl 
scrierile babilonice precum și Biblia 
d. e. Isaia 51, Psalmii 74, 89 și lob. 
40, deși într’o formă obscură). Sângele 
acestui smeu a îngrășat pământul sterp 
și a produs paradisul. 

frângerea actualei majorități die
tale, atunci n’ar avea nici un haz 
sfatul ce l-a dat Coroanei. Dacă 
și din proximele alegeri ar reeși 
tot actuala coaliție învingătoare, 
atunci nu numai că au fost inutile 
alegerile, dar și situația se agra
vează înzecit, căci este evident, 
că o eventuală noua învingere re
purtată de coaliție numai apetitul 
acesteia l’ar mări.

Jocul hazard ia deci proporții 
și mai mari

Presiunea oficială, corupția și 
intimidarea masselor de alegători 
prin fel și fel de mijloace coercitive, 
va ajunge la o floare cum nu s’a 
mai visat în Ungaria dela regimul 
lui Szdll încoace, care și-a imagi
nat, că a curățit atmosfera elec
torală de miesmele otrăvitoare.

Istoria practicei constituționale 
în Ungaria va aveâ deci în curând 
ocaziu ne să dee alăturea cu Popu- 
lus Banffyanus loc de onoare unui 
nou monstru, caro se va chemă ad 
aualogiam: Popul tis Kristd- 
f f y a n u s !

Presemnele se arată! Doar nu 
de geaba a pus manșele socialiste 
în mișcare!

Acum mai remâne să vedem 
întru cât va fi programul lui Fe- 
jervâry apt pentru agitațiunea 
electorală. La ultimele alegeri au 
monopolizat coaliționiștii toate lo- 
zincele plăcute urechilor mulțimei. 
Dela darea progresivă începând 
până, la sufragiul universal toate 
loziucele electorale au fost în arse
nalul coal ițion ist.

Tratativele dintre Coroană și 
coaliție au adus însă cu sine, că 
coaliția simțindu-se pe pragul 
puterii — a renegat și desavuat o 
serie întreagă din loziucele, cărora 
avea să mulțâmească succesul elec
toral.

întrebarea este acum, că din 
aceste lozince, dovedite ca bune

După această luptă face Dumnezeu 
corpurile cerești, plantele, animalele și 
mai la urmă (ca în Biblie) pe om. Și 
anume, pe bărbat l-a trimis jos din 
ceriu, ear femeea a chemat-o la viață 
din pământ.

Acești doi oameni fac cunoștință 
în paradis.

Dumnezeu le permite, ca să guste 
fructele tuturor pomilor, afară de unul, 
dela care sunt opriți.

în toată ziua Domnul se pogoară 
la dânșii vorbind cu dânșii ca cu niște 
pretini buni; în una din zile însă 
Dumnezeu înzadar îi chiamă, oamenii 
s’au ascuns de dânsul. Cauza este 
călcarea poruncii, au mâncat adecă 
din fructele pomului oprit. Porunca 
Domnului a călcat-o întâiu femeea (ca 
și Eva) dând apoi și bărbatului să 
mănânce. Ademenitorul femeii a fost 
șarpele.

Dumnezeu se mânie și îi alungă 
din paradis ear pe șerpe îl blastămă 
să trăiască prin peșteri. (în Biblie: 
să se târăe și să mănânce pulbere). 
Cu paza paradisului Dumnezeu însăr
cinează 1 u ce a f ă r u 1 de d i m i n ea ță.

Oamenii însă se înmulțesc și din 
generațiune în generațiune devin tot 
mai răi, tot mai stricați, pănă ce la 
urmă se întâmplă chiar și omor și
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mijloace de agitație, câte vor trece 
în arsenalul guvernului și vor servi 
acum cauza guvernului tocmai pre
cum au servit anul trecut cauza 
opoziției !

Morala chestiunei e simplă de 
tot. De ce să nu poată trage pe 
sfoară acum guvernul massele cu 
aceleași lozince, cu cari au tras 
anul trecut coaliționiștii massele 
pe sfoară?! Cel puțin nu vor mai 
avei ce-și reproșâ reciproc!

Cuvintele despre «mijloace con
stituționale» în autograful regal 
sunt frumoase, dar practica consti
tuțională de trei decenii și mai 
bine, ne-a arătat cu îmbelșugare 
cum știu traduce guvernele șovi- 
niste teoria în praxă!

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

Numirea de nou a ministeriului 
Fejervâry. în numărul de Mercuri al 
foaiei oficiale a apărut în tipar urmă
torul autograf regal:

«Iubite baron Fejervâry ! Deoarece 
n’a succes a formă guvern din parti
dele coaliate în majoritate ale dietei 
ungare, a trebuit să mă îngrijesc de 
altă astfel de provedere constitu
țională și responzabilă a aface
rilor publice, care e acomodată să asi
gure din nou conlucrarea constitu
țională a factorilor legislativi. Din 
înțelesul adevărat al declarațiunilor 
Mele făcute mai pe urmă înnaintea 
conducătorilor partidelor coaliate e clar, 
că în privința independenței Ungariei, 
asigurată prin constituția sa, domnește 
deplină armonie între purtătorul Coroa
nei sfinte și națiune și această armonie nu 
poate voi a o conturba nici unul dintre 
cei 2 factori. Pornind din aceste — și 
referitor la hotărîrea Mea din 12 Sept, 
a. c. — te numesc din nou pe 
D-Ta ministru president ungar 
al Meu, respective te întăresc iarăși 
în acest post al D-Tale purtat și pănă 
acum și așteptând propunerile D-Tale 
referitoare la formarea guvernului, te 
îndrumez pe D-Ta, ca pe baza pro
gramului înnaintat de D-Ta și 
primit de Mine să te nizuești a re
aliză cât mai curând pe cale consti
tuțională descurcarea din situația cri
tică prezentă. Viena, 16 Octombrie 1905. 
Francisc Iosif m. p. Baron Geza 
Fejervâry m. p.»

Adunări populare românești. La 27 
Octombrie n. se va ținea adunare po
pulară în Vințul de jos.

Alegerile pentru congresul național- 
bisericesc pe teritoriul arhidiecezei Si- 
biiului vor avea loc în 27 Octombrie 
v. pentru deputății din cler și în 30 
Octombrie v. pentru deputății mireni. 
Scrutiniul va aveâ loc în 6 Nov. v.

după acest fapt grozav Dumnezeu se 
hotărește a-i perde pe oameni. Numai 
un singur om, Tumbainot, află milă 
la Dumnezeu și apoi, la porunca 
Domnului, zidește corabie mare, în 
care întră cu familia sa și cu tot felul 
de animale. Atunci Dumnezeu trimite 
o ploaie mare pe pământ, în urma 
căreia se face diluviul, nimicind toate 
vietățile, rămase afară din corabie.

După multe zile petrecute pe apă 
Tumbainot dă drumul unui porumb, 
și venind acesta îndărăt, peste câteva 
zile unui corb, de a cărui coadă leagă 
șl o săgeată întocmită astfel, încât in
trând în pământ să nu mai poată eșî, 
numai în cazul, că corbul își va lăsă 
o peană din coadă cu dânsa.

Corbul s’a întors fără săgeată și 
fără pană; ear omul știind că apele 
au scăzut, a părăsit corabia.

Când a văzut curcubeul pe 
bolta ceriului (Noe!), l-a luat ca semn 
de împăcare între el și Dumnezeu.

Cei trei fii ai lui Tumbainot, devin 
apoi protopărinții celor trei neamuri, 
cari umplu și stăpânesc lumea».

Interesantă este tradițiunea despre 
revelațiunea dumnezeiască, respective 
tradițiunea decalogului. Și anume: 
întocmai ca șl poporului jidovesc, 
Dumnezeu se arată șl M a s s a i 1 o r, 
între fulgere și tunete, pe un vârf de 
munte, cu deosebirea, că pe când lui

Ministerial Fejervâry.
Foaia oficială publică în numărul 

seu de Joi autografele regale de nu
mire a noului ministeriu, respective 
întărirea miniștrilor în posturile lor.

Ministerial se compune astfel:
Presidiu, a latere, finanțe: baron 

Geza F e j 6 r v â r y.
Interne: Iosif Kristdffy.
Justiție: Bartolomeu Lânyi. 
Comerciu : Ladislau Voros. 
Instrucție : George L u k â c s. 
Honvezi: gen. Francisc Bihar. 
Agricultură: br. A. Feilitzsch. 
Pentru Croația : Stefan Ko vacse- 

vies.
Singura schimbare ce s’a făcut 

este, că în locul ministrului de agri
cultură A. Gyorgy a fost numit di
rectorul silvanal penzionat br. Arthur 
Feilitzsch.

Deodată cu numirea guvernului, 
Maj. Sa a conferit liber de taxă tutu
ror membrilor cabinetului dignitatea 
de adevărat consilier intim.

întregul cabinet merge astăzi la 
Maj. Sa în Viena și mâne va depune 
jurământul.

Prima lucrare a guvernului va fi 
redactarea definitivă și publicarea tex
tului programului seu. Aceasta va 
urmă scurt după prezentarea guver
nului in corpore înaintea Maj. Sale.

Conflictul între 
România și Grecia.
Corespondentul ziarului «Neue Fr. 

Presse» a vorbit la 17 Octombrie cu 
min. român de externe Lahovary 
și ministrul i-a spus despre conflictul 
româno-grec următoarele :

Dela denunțarea tractatului comer
cial încoace Grecia nu numai n’a luat 
o ținută mai păciuitoare, ci din contră 
prin ura ce transpiră din toate mani- 
festațiunile sale înăsprește șî mai 
mult cearta.

Activitatea bandelor grecești 
a fost potențată prin atragerea faimo
sului bandit îngrozitor A cri tas, care 
respândește groază în Macedonia. în 
deosebi preoțimea grecească des- 
voltă activitate potențată și îndeamnă 
la fărădelegi; astfel în decursul săp- 
tămânei trecute episcopul grec Florin 
din Sumnit s’a pus în fruntea unei 
bande și a lăsat-o să devasteze bise
rica română și școala română, 
în Cermarec episcopul grec din V o d e n a 
a intrat cu forța în biserica română ; 
cassa bisericei a fost spartă și conți
nutul ei a fost jefuit. în Genige trei 
români, iar în Greben unul din nota
bilii români au fost luați pe sus de 
banda lui Acritas, au fost duși de
parte și masacrați. La Bodena 24 
Bulgari au fost uciși de banda Iui 
Acritas. Toate aceste atrocități vor fi

Moise i-se arată în persoană, «Mas- 
sailor» se arată numai în chip de în
ger. Poruncile, pe cari le dă poporului 
sunt 10, și anume:

Porunca 1. Este un singur Dumnezeu, 
care se va chemă N g a i și nu E m a- 
ian, cum s’a chemat pănă aci.

Porunca 2. Pe străini e permis a-i 
Iovi numai cu bâta (de lemn), a-i îm
punge cu cuțitul ori săgeată (?) nu-i 
permis.

Porunca 3. Nimenea să nu pofteam ee 
este al altuia.

Porunca 4. Tinerii să nu guste vi
nul de miere, căci se îmbată și apoi 
se ceartă.

Porunca 5. Necăsătoritul să nu se atingă 
de femeea măritată.

Porunca 6. Cei amți să ajute pe cei 
lipsiți.

Porunca 7. Ordinea să o susțină o sin
gura căpetenie. (Monarhie).

Porunca 8. Fiecare om să țină o 
singură soție.

Porunca 9. Să nu ucizi animal de 
sex femenin.

Porunca 10. Să jerfești și să țini 
sărbătorile

Acestea ar fi cele 10 porunci ale 
Massailor, dintre cari a 8-a e mai pu
țin respectată, deoarece întreg poporul 
trăește în bigamie. împărțirea timpului 
în ani și săptămâni l-a introdus 

comunicate de guvernul român amba
sadelor române din străinătate pentru 
a fi ounoscute în toată lumea. Guver
nul român în fața acestei activități 
încurajate — precum se vede — de 
guvernul grecesc, a bandelor grecești 
din Macedonia, va înăspri măsurile 
contra Greciei și se vede necesitat a 
luă în precumpănire chestiunea rupe
re i oficiale a raporturilor di
plomatice cu Grecia.

Știrea respândită de agenția tele
grafică bulgară despre raporturi în
cordate între România și Turcia, e 
absolut falsă. între România și Turcia 
există cele mai bune raporturi. Poarta 
ia la cunoștință toate atrocitățile sig- 
nalizate ei de ambasada română din 
Constantinopol și se nizuește ca prin 
ordine prompte să paralizeze acțiunea 
bandelor.

Referitor la călătoria princi
pelui Bulgariei la București 
pănă acum n’au avut loc pertractări.

Dela Comunitatea de avere 
a fcstulai ragimant grănițeresc româno-bănâ- 

țan nr. 13.

La 3 Octombrie st. n. Comunitatea 
de avere a fostului regiment grănițeresc 
româno-bănățan și-a ținut adunarea ge
nerală în Caransebeș sub presidenția 
dlui Constantin B u r d i a și fiind de 
față șî cornițele suprem Carol P o g â n y, 
comisarul guvernului.

S’a decis urcarea sumei pentru zi
direa drumului de fer Caransebeș- 
Hațeg dela 160.000 cor. la 200.000 cor. 
S’a decis mai departe zidirea unui nou 
edificiu în Teregova, în care edificiu 
va fi așezat oficiul silvanal și locuința 
primforestierului.

Din raportul înaintat de Comitetul 
Comunității de avere cătră adunarea 
generală vedem, că suma cheltuelilor 
pentru chivernisirea averii comune a 
grănițerilor s’a urcat la 310.368 coroane, 
cu 16.911 coroane mai mult decât în 
anul trecut. Pentru acoperirea cheltue
lilor mărite, comitetul s’a îngrijit ca șî 
venitele să fie mai mari, și anume: 
acoperirea s’a preliminat pe anul 1906 
în suma de 405.176 coroane, adecă cu 
10.341 coroane mai mult decât în anul 
curent. Subtrăgând spesele din venite, 
e speranță că în anul viitor prisosul 
din chivernisirea pădurilor grănițerești 
va fi cam de 95.000 coroane.

Comunitatea de avere a primit în 
anul acesta ca practicant silvanal pe 
dl Pavel Pa seu, ear pe d-nii 
Constantin Pepa și Petru Borțun, 
fiind deja de 12 ani în slujba comuni
tății de avere, i-a ridicat la rangul de 
primforestieri cu plată de 2200 cor. 
la an.

în anul acesta s’a întâmplat, că 
advocatul Comunității de avere dl Titu 
Ha ți eg din Lugoj și-a dat abzicerea 

un om de statură mică, un oarecare 
M u s a n a, care împărțire culminează 
în: «ziua a 7-a este o zi bună».

Afară de cele expuse aci, mai 
sunt o sumedenie de tradițiuni ana
loge celor biblice, bine înțeles cu multe 
și mari schimbări.

La întrebarea, că între ce împre
jurări au ajuns aceste tradițiuni de co
lorit pronunțat biblic la tribul «Mas- 
sai»-lor nomazi, autorul ne răspunde 
următoarele:

Din mai multe cauze trebue să 
presupunem, că tribul Massailor s’a 
așezat în patria lui de azi în timpuri 
atât de depărtate, din cari timpuri nu 
ni-au rămas nici măcar monumente 
egiptene.

*în aceste timpuri chiar cultura ba
bilonică nici pe departe n’a fost în 
acel stadiu de înflorire, ca să fi putut 
influințâ în această direcțiune asupra 
Massailor, cu atât mai vârtos nu, cu 
cât aceștia atunci încă nu se așezaseră 
definitiv nicăiri, ci se mutau din un 
loc în altul.

«Asemenea nu pot fi aceste tradiții 
infiltrate în popor nici de misionari; 
în contra acestei presupuneri remon- 
strează abaterea, în unele locuri vădită, 
dela biblie. De învățături creștine ori 
mohamedane apoi nici nu poate fi 
vorbă.

și i-s’a primit. Dl Hațieg a promis însă 
că șî pe viitor va fi cu durere de inimă 
pentru interesele grănițerilor și va da 
totdeauna ajutor în caz de lipsă cu 
sfatul seu chibzuit bazat pe învățătu
rile practice, ce și-le-a câștigat în timp 
de 25 ani, cât a stat în serviciul gră
nițerilor. Abzicerea dlui Titu Hațieg se 
ia cu părere de rău la cunoștință, de
oarece prin retragerea lui Comunitatea 
de avere perde o putere valoroasă, o 
proptă probată în curs de mulți ani. 
Dreptaceea adunarea îi exprimă mul- 
țămită pentru activitatea lui neobosită 
și exprimarea mulțămitei se introduce 
șî în protocolul adunării.

Comitetul comunității de avere a 
trimis la ministru o rugare bine moti
vată, ca împăduriții adăpostiți în casa 
grănicerească dela Băile-Erculane să 
folosească gratis băile poporale publice 
de acolo. S’a arătat pe larg în petiție, 
că împăduriții adăpostiți în casa gră
nicerească sunt mai toți plugari săraci, 
cari nu pot plăti taxele pentru băi, 
și că dacă ar fi lipsiți de acest drept 
al lor, li-s’ar face o mare nedreptate, 
pentrucă băile au fost întemeiate și 
susținute din sudoarea strămoșilor lor. 
Ministrul — durere! — a respins cere
rea, zicând că poporul din fosta gra
niță n’are nici un drept legal da a se 
folosi gratis de băile lui Hercules. 
Deci vor putea folosi gratis băile nu
mai aceia, cari vor dovedi prin ate
state de sărăcie că sunt lipsiți de mij
loace. în urma acestei respingeri, Co
mitetul a rugat pe dl comisar al gu
vernului cornițele suprem C. Pogâny 
să întrevină ca preturile din Caranse
beș, Teregova, Orșova și Bozoviciu 
să pună în fiecare au Ia dispoziția co
munității de avere atestatele de pa
upertate din toate comunele grănițe
rești, ca să poată exoperâ cu grăbire 
pe seama împăduriților adăpostiți în 
casa grănicerească dreptul de a folosi 
gratis băile poporale din Hercules.

Mai amintim, că la forestieriile din 
Caransebeș, Teregova și Orșova s’a 
înființat în primăvara anului acestuia 
câte o grădină de pomi, iar la fores- 
tieria din Bozovici se va înființa în 
primăvara viitoare. în grădinile dela 
Caransebeș și Orșova s’au plantat 
110.000 pădureți de meri, peri și pruni 
de câte 1,2 și 3 ani. Atât plantatul, 
cât șl altoitul a avut succes destul de 
bun.

în fine s’a decis ca să se descrie 
15.473 cor. 27 fileri daune silvanale, 
cari 3’au dovedit că nu se pot încassă.Informatiuni.

Regele Carol și Ștefan cel Mare. La 
banchetul regal oferit Ia Botoșani 
de Maj. Sa Regele Carol al României 
cu ocaziunea manevrelor regale române,

«Trebue să presupunem dar, că 
«Massaii» cândva au fost una cu po
porul lui Israil. Această presupunere 
pare a o întări șî tradițiunea, că po
porul Massailor a părăsit pe frații sei 
în urma unei foamete mari. Emigranții 
(Massaii) s’au numit pe sine «a m e r o i» 
(în biblie Emori). După o altă tra- 
dițiune, vânatul l-ar fi învățat Massaii 
dela un alt trib, emigrat înaintea lor, 
un trib cu numele «Eberet» (poate 
Ebreii??)». Autorul merge chiar atât 
de departe în presupunerile lui, încât 
crede a fi găsit la Massai șî cuvântul 
Iahve (Iehova) în sunetul «’n Ian» 
(în assiro-babilonică — I a u !) ceea ce 
însă este exagerare provenită din exces 
de zel.

Atât ne spune în cartea sa autorul 
despre poporul «Massailor» și intere
santele sale tradițiuni.

Ori cum ni-s’ar păreâ nouă aser
țiunile și expunerile harnicului german, 
un lucru stă, anume trebue să-i dăm toată 
atențiunea. Datele știențifice expuse - 
presupunând că sunt exacte — vor da 
nouă putere luptei încinse în jurul tra- 
dițiunilor biblice.

Lugoj, 1905.
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mit pentru încredere și a întins mâna 
de împăcare acelora, cari n’au votat 
cu el. în numele acestora a răspuns 
foarte înțelept C. Bucșa n, luând 
parte șî la obicinuita convenire la 
«Drexler , unde au luat parte 93 tineri. 
Aici s’a toastat foarte mult, ear dl C. 
Bucșan a promis, că el și toți aderenții 
dânsului vor conlucra șî ei în favorul 
societății. în 10 Octombrie n. a fost 
conveniresocială, r^reeUU in nu
măr mulțumitor. în 15 Oct. n ~'s e**i- 
stituit corul și orhestra ies nscdiiil ur
mător: Președinte V. Vj-^« referent 
Pfaruțiu. dirigent sl coralul și orhestrei 
loan Blidarul. Corul e unul dintre cele 
mai bune. Cei jeaî însemnați membri 
sunt I. Fbpeam, N. JLă-fc» N f^wwe. 
T. hrva. S. Bamauii. I. A** Ș’ lipi. e«r 
la orhestră A. Mm***. I. Oișator* I. 
Bh-larm și alții. Sunt semne, câ in anul 
acesta societatea < Petru Maior» va 
prosperă in toate privințele. Dumnezeu 
s’ajute *

f leama Petravid a. Hiac. văduvă de 
econom în Jabăr lângă Lugoj, mama 
d-lor advocați Dr. Ștefan și Dr. Nicolae 
Petro vid. a încetat din viață subit 
Vineri in 7 20 Octombrie a. c. în etate 
de 74 ani. Pe defuncta o deplâng trei 
fii și două fiice. înmormântarea va 
avea loc mâne. Duminecă, la orele 10 
n. a. în comuna Jabăr. Transmitem 
adânc întristatei familii, sincerile noa
stre condolențe. Dumnezeu să odih
nească în pace pe reposata, căci a fost 
femee vrednică.

f Nicolae Rartha, deputat dietal kos- 
suthist și publicist maghiar de renume, 
a încetat alaltăeri seara din viață la 
locuința sa din Budapesta. Moartea i-a 
venit din apoplexiede creeri. Bartha eră 
unul din cei mai mari șoviniști și nu 
arareori am cetit în rMagvarorszâg», 
unde scria regulat în fiecare săptămână 
de 2 ori, articoli agitatorici contra Ro
mânilor și în general contra națiunilor 
nemaghiare. A trăit 57 ani. Odihnească 
în pace!

Mintea Românului cea din urmă. Co
muna șvăbească din Banat Triebs- 
wetter s’a lăsat sedusă și acum 
câțiva ani a introdus limba maghiară 
de instrucție în școala sa comunală. 
Rezultatul a fost, că băeții de țerani 
au remas proști, căci nu mai pricepeau 
nimic din învățăturile predate în limba 
maghiară. în fine scaunul școlar a 
ajuns, preâ târziu, la «Mintea Românu
lui cea din urmă» și a decis să intro
ducă din nou limba germană ca limbă 
de propunere. Dar inspectorul școlar 
din Timișoara a nimicit hotărirea sca
unului școlar și înzadar a dat recurs 
scaunul școlar la comitetul administra
tiv al comitatului, căci și acesta a respins 
recursul. Acum voește să apeleze la 
ministru, pe motiv că în înțelesul legei 
despre naționalități comuna ca susți
nătoare de școală are dreptul să hotă
rască singura limba de propunere in 
școala ei. Nu e însă speranță, că mi
nistrul le va împlini cererea legală. 
Mai bine remâneâ comuna dela început 
pe lângă limba germană și să nu fi 
introdus limba maghiară. Exemplul 
dela Triebswetter să fie de învățătură 
altora. Să nu-ți tai singur creanga 
de sub picioare.

Bibliateci maghiare iapise Inspectorul 
școlar al comitatului Făgăraș a ordo
nat cu insistență, ca școala comunală 
românească din Tohanu-vechiu iă-ș; 
procure o bibliotecă maghiară, deși 
există în acea comună 2 biblioteci șco
lare. Comuna a cerut să fie dis- 
penzată a înființa și a 3-a bibliotecă... 
maghiară. Congregația comitatensâ însă 
a respins recursul. Curat dragoste cu 
sila !

Șcaală română Ia Coastantiaapal. Gu
vernul român a înființat în annl acesta 
o școală primară română la Constan- 
tinopol, unde trăesc peste 1000 familii 
macedo-române. Școala are acum 105 
elevi și 5 învățători. Director este 
lancu D. Hondrosson.

Ella Zolnay, o tineră artistă de mare 
renume, originară din Ardeal, care 
vorbește perfect românește, sosește 
mâne în orașul nostru Lugoj și va 
da mâne seară la 22 Octombrie n. în 
teatrul orășenesc o singură reprezen- 
tațiune artistică recitatorică, cu program 
bogat și ales. Dșoara Zolnay repre
zenta scene artistice teatrale, tragice

și comice, nu recitându-le după șablo
nul vechio. ci D-Sa urmează direcția 
artistică mai nouă. întemeiată de re
numita artistă >arah Bernhard. Reco
mandam călduros onoratului public să 
sprijin^.-că ț* dșoara Ella Zolnay 
prin jMrtieipare numeroasă la repre- 
zent ițu;;iiâ de mâne sară. Programul 
pste următorul: 1. De profundis, de 
Iosif K -- 2. Mama (monolog tragic)
de Gabănyi. 3. După bal (monolog 
vesel) de Fr. Szecsi. 4. Simon Judith 
(baladă tragică) de I. Kiss. 5. Martirii 
dela Szigetvâr (tragedie) de Mauriciu 
Joka: actul I. scena 5). 6. Tânguirea 
Rahiiei. de loan Arany. 7. Prima epi
stolă de amor (monolog comic) de A. 
Thewrevrk. Prețul locurilor: loje 3 fl., 
parchet șir I III 1 fl., șir IV-VI 80 
cr., celelalte șire 50 cr. (elevi și soldați 
20 cr.) Galerie loc de șezut 20 cr., loc 
de stat 10 cr. Bilete se pot procură la 
cofetăria Kosâr. începutul la orele 8 
seara.

Țaml bolnav. Țarul s’a bolnăvit de 
influență pe când se preumblă într’o 
dimineață prin parcul castelului. Medicii 
i-au dat sfatul să remână mai multe 
zile în odaie.

Dragoste nefericită. La Braunschweig 
s’a întâmplat un caz cum numai în 
romane poți află. Două surori Alma și 
Marta Haar, fiicele unui negustor 
bogat, luau instrucție în clavir dela 
un tinăr practicant de bancă Brunke. 
Nu peste mult Marta și Brunke s’au 
amorezat foc unul de altul, dar nepu- 
tându-se căsători din cauză că Brunke 
eră preâ tinăr și sărac, au hotărît să 
moară împreună. Sora Martei, Alma, 
aflând planul lor s’a hotărît să moară 
șî ea împreună cu ei, deoarece primise 
veste, că logodnicul ei, un tinăr din 
Rusia, nu mai voește s’o ia în căsă
torie. Cei 3 tineri, cari au hotărît să 
zică rămas bun vieții, și-au petrecut 
vre-o 2 zile împreună în restaurant, 
mâncâud și bând pe ales, apoi cumpă- 
rându-și un revolver fetele au pus pe 
tinărul să facă probă cu revolverul și 
după-ce s’au convins că tinărul lor 
profesor știe ținti de minune, s’au pus 
liniștite pe câte un scaun și tinărul 
Brunke le-a împușcat pe rând, mai 
întâiu pe Marta, apoi pe Alma. După-ce 
le-a văzut pe amândouă moarte, tină
rul a devenit laș și n’a mai îndrăsnit 
să se împuște șî pe sine. A mai umblat 
prin oraș, apoi s’a anunțat singur la 
judecătorie. Cazul a produs mare sen
zație.

Socialist condamnat. Calfa de zidar 
Stefan Gyorgy a fost pedepsit de 
curtea cu jurați din Budapesta la 
6' luni temniță de stat pentru un 
articol din ziarul socialist «Nepszava», 
prin care articol a agitat contra jude
cătoriei.

Ziar maghiar confiscat. Pentru a treia 
oară a fost confiscat Marți ziarul bu- 
dapestan <Fuggetlen Magyarorszâg- 
penlru articoli ofenzători la adresa 
Majestâții Sale. Cu totul au fost con
fiscate cam 4500 exemplare din nrul 
de Marți al acestui ziar kossuthist.

Fac mare. Marți a ars la Raab 
(Gyor) un mare magazin de bucate, în 
care »e aflau 240.000 măji metrice bu
cate. Afară de aceasta a ars edificiul 
uriaș, cu 7 rânduri. Paguba e de o ju
mătate de milion.

Cerțitor Milionar La Roma a murit 
deunăzi un cerșitor de 90 ani și spre 
surprinderea tuturor a lăsat prin testa
ment fiilor sei o avere de 925.000 cor., 
adecă aproape un milion. Toți banii 
i-a câștigat cu cerșitul.

■oșteoire de 100 milioane. Un medic 
german din Koburg a moștenit pe 
calea legei 100 mii. coroane dela o ru
denie de departe a sa, care emigrase 
acum 50 ani în America, unde a murit 
acum fără urmași și fără testament.
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POEZII, de Octavian Go ga. Buda
pesta 1906. Institutul tipografic și de edi
tură „Luceafărul"* str. Molnar Nr. 10. Un 
volum frumos de 126 pagini. Prețul 3 cor.

*
în zilele acestea a apărut în editura 

H. ZEIDNER din Brașov manualul di
dactic : Elemente din Constituția Patriei sau 

Drepturile și datorințele cetățenești pentru școa- 
lele poporale, de Vasilie Goldtș, profesor 
gimnazial în penziune, secretar consisto
rial in Arad.

Cărticica aceasta apare acum în edi- 
țiunea a doua, prelucrată. înainte de toate 
aumrui a introdus în ea ortografia cea mai 
nouă a Academiei române. I-a dat apoi o 

împărțire corespunzătoare cerințelor 
pedagogice și a făcut toate corecturile de 
hp-ă reclamate prin modificările legilor 

Uv- La finea fiecărui capitlu a’a 
adaus o recapitulare prin întrebări, ceeace va 
fi atât învățătorului, cât și școlarilor spre 
mare ușurare, cu deosebire la repețirea 
materialului. O iuovațiune fericită a auto
rului este, că în câteva note a indicat în
vățătorului izvoarele, adecă cărțile, din cari 
își poate îmbogăți cunoștințele referitoare 
la legile cele de mai mare însemnătate 
pentru dânsul și pentru locuitorii comunei. 
Cu deosebită căldură relevăm limbagiul ușor 
și curat românesc, de care se folosește au
torul și în acest opșor al său. Cărticica 
(de 50 pagini) e tipărită pe hârtie bună, 
cu tipar curat și ușor legibil pentru șco
lari, erorile de tipariu lipsesc cu desăvâr
șire. Prețul e foarte moderat, legată 40 de 
fileri.

Suntem convinși, că manualul de față 
va face cele mai bune servicii învățămân
tului în școalele noastre poporale.

*
Poezii, de Maria Cioban. Arad, 1905. 

Un volum de 80 pagini. Prețul 1 coroană.
Doina, poveste originală de E. Lungii- 

Puhallo. Timișoara, 1905. Prețul 10 bani.

VARIETĂȚI.t
Cel mai greu domnitor e regele 

Belgilor Leopold. Acum de curând s’a 
cântărit și a tras 98 kilograme și 700 
grame. După el urmează Regele An
gliei Eduard care e cu 3 kilograme 
mai ușor.

Din minunile tehnicei. încă și 
în timpurile mai vechi puteâ omul să 
creeze lucruri de tot mici, dar încă 
astăzi! în Drezda se păstrează un 
simbure de cireașă, pe care sunt să
pate peste 100 figuri, mai ales capete 
de oameni. Cu microscopul poți vedeă 
clar toate aceste figuri. Acum câțiva 
ani a construit un mecanic o mașină 
de scris așa de mică, încât cu ajutorul 
ei poți scrie de 22 ori biblia engleză 
pe o suprafață de un policar pătrat, 
adecă pe 625 milimetri pătrați. Se știe, 
că biblia engleză conține 31/» milioane 
litere. Pe un milimetru pătrat în
cap 125000 litere și astfel pe un 
policar pătrat (25 milimetri pătrați) 
peste 78 milioane litere. Cu un micro
scop bun poți ceti bine tot ce-i scris pe 
o suprafață așa de mică. Cât de mult a 
progresat tehnica, vedem șl de acolo, 
că azi se poate împărți distanța de un 
milimetru în 2000 de părți.

Cursul pieței Lugoj.
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Grâu prima calitate 90 13 80
• de mijloc .... 85 13 —

Săcarâ prima calitate 80 12 _
• de mijloc • 75 11 40

Orz prima calitate . . * . 80 12 40
• de mijloc.............................. 75 12

Ovăs prima calitate
» ae mijloc ....

45 13 —
40 12 —

Cucuruz prima calitate . 85 13 20
de mijloc .... 85 13 -> nou.............................. 10 -

Făină 0........................................... 85 22 27* prima.............................. 85 21 59
» II .... 85 20 91
» brună IV . 85 19 80

Orez............................................. 1- 40 48
Gris ....... 80 32 —
Arpăeaș ...".. 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 rapițâ .... — 80 96
Lumini de stearină — 80 84

» topite .... — — —
Săpun ...................................... — 80 72
Carne de vită I. calitate — 1 28

» » » II. » . — 1 20
Unsoare de porc — 1 76
Sămânță de chhnin — 84 —
Sare, bucăți.............................. — 22 —
Zăhar ...................................... — 92 —
Vin............................................. — 80 —
SpirtI............................................ — 15 —

• II......................................... — 14
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Noroc de tot enorm la Torok!
2ST eîntrecut.

este norocul, care favorizează colectura noastră princi
pala. Deja mai mult de 21 milioane cor. câștiguri am plătit in 
scurt timp on. noștri muierii; între aceste ceie mai mari 

câștiguri, și anume

■

de 2 ori marele premiu de

cel mai mare câștig «

600.000
400.000

coroane

<

4 â 100 000, 3 ă 90.000, 2 
mai multe â 50.000. 40.000, 
afară de aceste încă nenumărate câștiguri mari ă 10.009. 5.000. 

j 2.000, 1.000, 500 ș. a. m. d.
Recomandăm deci să luați parte la loteria de clase care 

îndată se începe și care este mai bogată în șanse din toată lumea, 
și să comandați la noi un loz de noroc. în viitoarea a 17-a lote
rie de clase ung. se vor trage earăși din

H(°JI)i) Lozuri 55.000
cu câștiguri în bani, și adecă se vor trage cu totul câștiguri în 
enorma sumă de 14 milioane 459.000 coroane.

Bani mulți fac viața frumoasă! Poate că sur- 
Cnnmlll^ltți lilimăPill lip prinde bărbatul pe femeia sa sau femeia pe cuiiumiuiim li unicii ui uu bărbatul seu eu un câștig principal prin cum- 

““' părarea numărului de lângă numele seu ! întâm
plarea joacă mare rol în viață și poate fi chiar 
o întâmplare că în numărul care stă lângă nu
mele respectiv vei află lozul, care’ți aduce un 

mare câștig.

â 80.000, 3 â 70.000, 3 â 60.000,
30 000 25.000 20.000. 15 000 și

CunumUtți numfu- uI Uu jX^Stcimf

lângă numele Dvoastră!

Alt tui. âdal i’2 . jJeSa J. «»• t:5S i iran, hi tn 23 3 Ofd Melania 2Î151 !
âdolâr, Agnes Eda. D z er ,04. Jakah. Josi 9.3322 Oson, a crisz
Adoll. A'O:a sir». D1 x ăt 1 41799 :aaos liidiih 35 >97 Pal. ssi 2737 j
Agasau, âinâlia (5 017 Etern r. PBra 107273 leno, Iu.iska .i4S;15 Peter O’ga oiot 1 t
Al^dâr . Aima 41777 Emil F. anciSia 324 43 I->zsef, darolln 17430 Pis a, Paula 101969 I
Albert, Anatolia 743u6 Entre, Frida 927 77 Kâl iîâa, Ka->i - ka «377.» Hi bird, Pelagie 34 55 1
Alircd, Apol!(^i^:la 20.92 Erno. Oenoveva 52551 Earoly, K talin 48741 Sire-» rtt-ast .a 7.787 ‘
A'tos, Arăuka 101001 Ferenc Gertrud 1211:. Kernel, K’.ara 11>:34i Hu -rtf, Piroska 12.533 '
Aațt^bfl8. Berla 50901 Fl^iiyes.G■tOr ella 93989 Kikhld .279 Salaoton. Bsgina 65 27 ;
An-tras, Blaaka 372C6 Filfoa, Gi^t^l^la 60037 Lajus K-^imelia 11!1707 Si n, no siia 1771 -, !
An.ai, oraala 2392 G:bor- Hedvig 20399 Laszl", Kr^szli a 

Lao. Knnigun la
■>. 919 Sântlo , Boz-alta 3810. l

Arnold, Boriska 9^J^i»72 Gâspâr H B ia 79747 'yOo^e 3imon, Sari 107: 97 j
Arpâd, B^tti 32>ll G^rgely, Henrie t 51631 Lipit. L^^-^ra . 1624 Tamas, Saroita 48'64 1
Arthur, Bella 195317 Geza, Hermina 38997 borine. Lanke 66il:2 Tibor, 74377 '
A rel. Brigitta 13223 Gus tav. Hila 2736 Mano. L^tinia «270 TI^n■j-. Thsosona 2727 :
Attila Csc.lia 52333 G^iji-gy, laolyka 55487 M?ar us, Lidia 

Marton, Lina
3 - 1-st fivadar, Terez 3495 :

Salats, Cornelia 7.397 Gyuli. idueka 35375 95297 Tdhitâs Terns 55477 !
Salint, Dora l4i 34 Henrik, Ilona 344.7 Maiyis. Ludmilla .-97 7 Vendei. Vai ria 2’ -<H0>
â rtaoâst Dorcttya 9001 Hermann, lima 92.9: MiaU . Lujza 24292 Vi ter. Vara: iki 101011 ;
B;la, Cecilia 38277 Hugo. I . a 46415 fcikios. Ma-tdolna t>o14t) Vi mos Vi tana aOftax »
Banedek Eufemia 108855 It-nic. Iren 12Uo Miks a, Maivin 48562 Vince, Viirma 12413 i
B - i nât. Emma 51377 Illes, lrma, 45273 Mor, Maruit 12306 ZeU-tiu Zsdba Go 6 > i
Daniel, Ernesztia U11911 Imre, Izabella 109333 Kândor, M^i^na 1096s9 Isiiotcnd, Zuii^uaM 5463 ■
Dă - id, Eva 16864 Istvân, lan - a 27174 Orban, Mărîhn 36781
Dines. Eve>in 92157 Izidto, Iohanna 513077 Oszkâr, Mati.il 1.7197 1

â 
ă

Cel mai mare câștig ev. 1,000.000 coroane 
Special 1 premiu de 600.000- 1 câștig de 400.000- 6 ă 
200.000- 2 ă 1OO.OOO- 1 â 90.000- 2 â 80.000- 1 â 
70.000- 2 â 60.000• 6 â 50.000- 40.000• & 
30.000- 3 ă 25.000- 8 â 20.000• 8 â 15.000. 36
10.000 și încă multe altele. Nr. 198 (8—2).

Misa conf. planului a lozurilor originale clasa I face:
Pentru 7» loz oriq. fl.— 75 sau cor. 1.50, pentru V, loz oria. fl. 1.50 sau cor. 3- — i/ q _ f _ V ** fj 196>» i »> >» »• >> »» • • »» ‘ »» »> i> -• i» »» ! -
și se trimit pe lângă rambursa sau trimiterea înainte a prețului. Planuri 
of. gratuit. Comande p. lozurile de noroc de mai sus rugăm a trimite pănă în

■■■■■■■ 29 OcCoomltrie a., c.
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec. 

A.Torok & Co. 
Cea mai mare afacere de loterie de clase în Ungaria.

b7^:^.^:pestm.
Secțiunile loteriei de clase ale colecturei noastre principale:

Centrala : Tharesienring 46} a. I. Sucursa^ : Waitznerring 4\a. 
II. Swtcnas^inA-us^c^iun^rri^^ 11\a. III. Sucursală: Eiisabethring 54[a.

Adresa telegrafia: Torokek Budapest.
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Premiată In Arad
• la

*Pi-fă î Tii 

Premiată în Timișoara

TIPOGRAFIA , 7-.-EL

CAROL TRAUNFELLNER
în Lugoj, vis-ă-vis de casa orașului

primește spre efeptuire m IM *..• w ** w w *- w -w

SALVATORIA W

întreprindere ds credit, Verșeț (Versecz) Strada Petofi Nr.
ImpiroW bipotecare

pe pământuri și edificii:

O 2 » > 4
pe lângă întabulare și pe 
durat a de 10—70 ani. Banca 
u'are dreptul a abzice nici 
când, până ce datorașul ori 
când poate plăti restul ne

amortizat al datoriei.

io

Immliiri . personale 
pentru oficianți, oficeri, co- 

rnercianți și industriaai:

6-7
| e lângă giranți, preno- 
tare pe salar sau deposit 
de valori. Durata 5—15 

ani
Nr. 202 (x--1).

69.

Convertiri favorabile de împrumuturi vechi și scumpe

p^r •ospecte și inforimaținiii se dau gratuit.

Reprezentanți căutăm în toate comunele.

V

9374. szâm 
kig. 1905.

Lugoi rend. Uu. tu. polguaeiiiKtoL Nr. 9279 
tul. 1905.

Publicațiun e.

Se aduce la cunoștință public 
stafuttul de eddlcare a întrat

Octombre st. u. a. c. în vigoa 
care poate primi un exei

Jfirdetmeny.
Krasso-Szorenyvârmegye torvenyîhv : 

tdsâgi blzottsâga a nemet lugosi vâlaszfoX 
keraLttan 1910 ev vegmg meglnzat.âsiițL'  Vta 
birt, de idokozben elkoltozes folytân megfi- ‘ b 
resedett egy vărmegyei torv. hatosâgi bizț^âb-/ .
sâgi tag helyenek betoltese czeljâbol taX ș1 fiește 
tando valasztâs harâridejet 1905 evi» plar dela casam 1 orășenesc- pe lâm 
oktober hd 28-iknapjâra Uhrte ț > r. ■ Wm de 50 fiki-i.
itt. E valasztâs a nemet, lugosi „Magyar- 
Kirâly“ szâllodânak tagyttrmtbt.t fog| 
megtartatni.

Vaiasztâsi elnok : Pataky Mksa - 
minoriăareudi hâzfdnokț helyettes elnok : 
Bercsân Istvan iparos.

Figytlmeztttntk a vâlasztok, hogy az I 
1886 evi XXI. tcz. 37. Ș-a ert.elmtOtn 
valasztâs szavazat lapok âltal tortenik,
hogy tigyanazon trrvtnyszikk 39-ik Ș-a. 
trttlmtOtn a valasztâs a fentelii) megje- 
loit helyen reggelt 9 brakor kezdodik e.' 
este 4 brakor vegzodik. A hatârldon tul i 
szavazatok el nem fogadtatnak.

Vegtil koztudoinâsra hozatlk, hogy 
vâlasztoi nevjtgyzekekt a vârosi 
hivatalban bârmikor Otttkitthttok es meg- | 
jegyezietik, hogy csakis az orszâggyulesi , 
kepvist|ovâlasztOk nevjegyzekeOet f<i- 

vehetnek a vâlasztăsban 
evi XXI. tcz. 31-ik

Lugoj, ț2 Octombre 1905.

P. P. 34 (3 -8)
Marsovszky,

primar.

a I 
es I

!

vett egyenek 
re<zt. (1886-ik

L u g o s o ii 1905 evi oktober ho

P 0MP0SI1NI miMLE 
Mh POT•milo!tescm
------  se află de veni^are la

a 1 u ED ACTIA ,,DRAPELUL îratiarr : ,
cu următoarele prețuri:

1 Imn de urare, pentru 2 voci șl plan. .
i Frunză verde mărgărit, p. voce șl plan
* Basme iășene, vals p. pian . .
' Uvertură la ,.Crai nou“, p. pian
' Baladă, pentru violon șl plan
0 roză vestejită, p. voce și pian

Marsovszky".
P. P. 35 (3 — 1) polgârmiester.

S-a).

18-ân

s. k.

i 
i 
i 
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50 ba
50 •
50 •
50 »
25 »

a se a

cor.

>
La comande prin postă este de 

tura 10 bani pentru costul postal de bucată.
Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lug o

A apărut Nr-ul 14 din

„Banatulec
Foaie pentru poporul român.
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CON ȚINUTUL:

Aratul — — — — — — — — — 
Dela Comunitatea de avere — 
Povestea neamului — — — — 
Chiruța — — - — - — — —

ii Noutăți — —
Păstrarea poameloi peste ă ■ r n 
Convocare — - —
Inserții A

tot țelul de tipărituri
-cu prețurile cele mai moderate.---------

Comandele din afa/r' se. efeptue.se in. timpul cel mai scurt

Redacția și Admiinstrația : Lugoj,
Prețul de

strada Timișorii Nr. 7.
abonament:

Hoi-I Posti

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

Crețul unui exemplar 2 cruceri, 4 țileri.
Tipografia Carol Trauntellner, — Lugoi,

Mati.il
efeptue.se

