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In toiul agitațiunei politice, ce 
cuprinde întreaga țară din cauz i 
conflictului deschis dintre Coroană 
și majoritatea dietală. agitațiune, ce 
n’a putut lăsa nepăsătoare nici cer
curile conducătoare ale poporului 
român, s’a pierdut, așa zicând, mina 
indignațiunei ce a trebuit și trebue 
să provoace în toți Românii cele 
două ordonanțe ale noului ministru 
-al cultelor și instrucțiunei publice 
George Lukâcs, privitor la ma
ghiarizarea învățământului po
poral.

Afară de Românii din comitatul 
Sibiiului, cari s’au alăturat la po
ziția luată de Sași în comitetul ad
ministrativ comitatens, și afară de 
dl Brediceanu, care, din însărci
narea membrilor comitatenși din 
Caraș-Severin aparținători partidu
lui național român, a luat cuvântul 
în ultima congregațiune comitatensă 
contra acestor ordonanțe volnice, 
nu avem nici o cunoștință despre 
vre-o mișcare mai serioasă contra 
acestor ordonanțe de contra
bandă.

Vedem că ziarele noastre, mai 
mult sau mai puțin, se îndestulesc 
ru înregistrarea pașilor energici 
untreprinși de Sași, cari din con- 
sistoriul lor au lansat un Memo
rand energic contra acestor ordi- 
națiuni, pe când despre atitudinea 
forurilor competente românești — 
și avem chiar șepte dieceze româ
nești! — nu știu spune nici măcar 
un cuvințel.

Ce să însemne aceasta?!
Oare pe noi Românii nu ne 

ating cel puțin așa simțitor e?te 
ordonanțe ca și pe Sași, dacă nu 
chiar și mai mult!? Ori ue absoarbe 
pe noi cu totul chestia votului uni-
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Căprarul.
— Schiță -—

De Ion Agîrbiceanu.

— Specimen din volumul «De la Țară-*).  ~
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Pe revărsarea întinsă, bătută cu 
spini, a măgurii mari, furnică neas
tâmpărate caprele roșcate, albe, cu 
bărbile ascuțite, mândre de podoaba 
coarnelor arcuite. Mai la vale, în 
preajma pădurii de stejar, de un lus
tru verde întunecat, metalic, sub lu
mina învingătoare a soarelui ce se tot 
ridică, — pasc împrăștiate vitele albe, 
ca de zăpadă, ademenind dela dreapta 
și dela stânga cu limbile aspre firicelele 
de iarbă proaspetă. După o secetă de 
câteva săptămâni se revărsă în urmă 
o ploaie binefăcătoare, — și de trei 
zile, de când se arătă iar soarele, 
câmpul înverziâ ca primăvara. Cirezile 
de vaci și de boi erau într’altă parte 

versal, încât nu vedem cum ni-se 
taie rădăcina existenței noastre na
ționale. școala națională confesio
nală. ultimul refugiu al cultivării, 
limbei noastre materne?! Ce să în
semne aceasta?!

Când s’a dat știre în țeară des
pre reforma proiectată de fostul 
ministru Berzeviczy. au observat 
autoritățile noastre bisericești o 
atitudine prudentă și totodată ener
gică contra reformei proiectate. Și 
cuvântul Arhiereilor a repercutat 
sufletul tuturor Românilor. Mai rar 
ni-s’a oferit priveliștea impozantă 
a unității în convicții și sentimente 
a tuturor Românilor ea atunci! 
N’am mai fost divizați în tabere, ci 
toți am fost una.

Și o satisfacție generală ne-a 
cuprins când contele Tisza a retras 
acest proiect supărător. Adevărat, 
că nu din cauza opoziției uoastre, 
ci pentru a putea pune la ordinea 
zilei frângerea regulamentului inte
rior al dietei. Dar asta n’aveâ a 
face. Deocamdată am scăpat de 
pericolul iminent al nimicirei totale 
a școalei uoastre confesionale. Eră 
și acesta un câștig.

Deodată însă ca diu senin, pe 
când serbam la Sibiiu serbări paci- 
nice culturale, primim știrea că dl 
Lukâcs, atunci numai girant al 
afacerilor școlare și culturale, a 
lansat două ordonanțe, prin cari 
impune școalelor noastre confesio
nale toate dispozițiile draconice ale 
proectului lui Berzeviczy retras de 
pe biroul dietei.

Scopul dlui Lukâcs eră prea evi
dent In marea licitare șovinistic- 
f atriotică a căutat să se dovedească 
șovinist mai dihai decât Berzeviczy. 
EI a dovedit că lui nici lege nu-i 
mai trebue. ci îi ajung două ordo- 
uanțe. ca să întrupeze ceeaee a 

a pășunii. La capătul pădurii, lângă 
pârâul adânc, ripos, sub umbra unui 
stejar boltit, stă cu pipa strânsă intre 
dinți un om micuț, cu fața acoperită 
de barba tunsă scurt, albă, plină de 
pârâiașe, — cu ochi mici vicleni, as
cunși sub sprâncenele stufoase. în jur, 
o roată de băețași și băețandri, cu 
obrajii plini, rumeni, cu ochii negri, 
umezi, stau în genunchi ori pe brânci, 
cei mai mulți cu capetele goale. Bă- 
trânașul povestește două-trei cuvinte, 
se uită apoi, rând pe rând, în ochii 
tuturor, și se lasă pe coaste, pare că 
ar vrea să-l prindă somnul. Băeții pri
vesc întrebător unii la alții și în sfâr
șit cel mai curajos ia cuvântul.

«Moș Tănase, spune-ne povestea 
ai cu capra șută. Sunt aici vre-o cinci 
cari n’au auzit-o nici odată».

Tac cu toții, numai inimile lor bat 
mai repede. Dar moșul doarme dus. 
într’un târziu, începe să buciume ră
gușit pe nasul zdravăn. Căldura crește. 
In pânze de păianjen, strălucitoare, 
dese, saltă peste câmpul verde. Vitele 
pasc încă liniștite, dar caprele se îm
prăștie, unele trec măgura.

«Moș Tănase, de ne-o spui, apoi 
uită mergem trei inși și-ți aducem ca
prele cât ai numără pănă la zece».

Căprarul se trezește greu, se face 
că privește în pământ, dar printre gene 
vede ager și știe cum stau caprele. 
Scociorește din cureaua lată un lemnuș

contemplat Berzeviczy cu reforma 
legilor de învățământ.

Ear șoviniștii. cari negau legali
tatea funcționării lui Lukâcs ca mi
nistru. au luat la cunoștință aceste 
>rdouanțe ca ceva de sine înțeles.

Ca racteristic este tocmai res- 
. uns ii ce :. -l-a dat vicecomitele co
rn: tar îl ui Caraș-Severin la discursul 
energic al dlui Brediceanu. Ne-a spus, 
că ordonanțele lui Lukâcs se ba
zează pe lege și prin urmare va 
griji at aceste să se și execute pe 
teritoriul acestui comitat.

Acest respuns ni-l-a dat vice- 
comitele în acelaș ceas, în care a 
prezentat cougregațiunei faimoasa 
moțiune, prin care votează neîncre
dere guvernului și deneagă împlini
rea eventualelor ordonanțe, pe cari 
le consideră din punctul de vedere 
șovinistic ca nelegale.

Prin urmare consideră viceco
mitele ordonanțele lui Lukâcs ca 
legale pentrucă sunt pe placul 
șovinismului, deși aceste ordonanțe 
frâng direct legea, pe când even
tualele ordonanțe prin cari s’ar 
chemâ sub arme rezerviștii le con
sideră ca nelegale, pentrucă ace
ste, deși s’ar bază pe lege sancți
onată, totuși ar însemnă o eludare 
a dreptului dietei de a oferi apă
rării țerii contingentul necesar de 
recruți.

Evident, că pe acești domni 
nu-i conduce respectul legii, ci in
teresul șovinismului. Numai așâ ne 
putem explică că vicecomitele, care 
s’a simțit chemat a sări întru «apă
rarea constituțiunei periclitate», de
clară ca legale ordonanțe cari sunt 
contrare legilor și declară înainte 
ca nelegale eventuale ordonanțe, 
pentru a căror lansare oferă legea 
pozitivă cea mai largă bază

Motivul?! E aproape de mintea 

zmoiit și-l freacă de ciorapii ingălbiniți, 
plini de dungi de cătran. Pipa își des
chide ochiul de jar luminos, înviorat, 
și moșul, fluerând alene pintre dinți, 
se îndreaptă gânditor cătră băeți.

Apoi bine, măi șoldanilor, acum 
tot v’o mai spun odată, dar mai mult 
nu. Mai întăiu să-mi aduceți însă ca
prele».

Băeții iar se privesc, își vorbesc 
fără să grăiască, și fără nici o isbândă.

«Măi, să fiți voi hoți, — zice cel mai 
mare din ceată, — adecă tot eu să mă 
duc? Nu se mișcă nici unul, par’c’au 
înlemnit. Dar bine, măi, să știți că 
acum eu unul nu mă duc, să crape 
fierea în voi de năcaz».

Și privirile, prietine toate mai îna
inte când îl rugaseră pe moșu de po
veste, acum se încurcă și caută să se 
convingă iar, fără cuvânt. în urmă, 
izbucnesc iarăși vre-o câțiva mai în 
putere. Ei au fost eri, alaltăeri, toată 
săptămâna, ba șî azi, după caprele 
lui Moș Tănase, acum nu se duc, mai 
bine își aleg vitele și pornesc într’altă 
parte. Căprarul ride pe sub mustățile 
groase, tunse, și cu ochii vicleni pri
vește când la unii, când la ceilalți. 
Dar caprele se resfiră și pot să dee în 
oprituri.

«Ei băeți, dacă nu mergeți, apoi 
mă duc eu și vă închin aci!»

Cei cari își spuseră mai înnainte 
cuvântul din urmă, răsturnați pe spate,

omului. Ordonanțele lui Lukâcs, 
deși nelegale, sunt pe placul șovi
nismului, pecând eventualele ordo
nanțe pentru chemarea rezerviști
lor sub arme, deși legale, nu sunt 
pe placul șovinismului.

Vedem deci că la acești domni 
este șovinismul «suprema lex».

Ce ne-a spus vicecomitele este 
efluxul direct al opiniunii publice 
șoviniste din toată țeara. In pri
vința aceasta nu există deosebiri. 
Toți șoviniștii sunt una, căci .pen
tru toți este interesul șovinismului 
superior legii.

Vedem doar cum urmăresc., or
ganele șoviniste cu ochi de Argus 
toți pașii guvernului actual, ca să-i 
găsească pricină pentru a-1 pre
zentă țerii nu numai ca neparla
mentar, ci și ca neconstituțional și 
nelegal. Și cu toate aceste nici un 
singur șovinist n’a scris la răbojul 
păcatelor acestui guvern ordonan
țele lui Lukâcs, deși poate din 
toate actele de pănă acum ale gu
vernului nici unul nu poartă așâ 
stigma nelegalității, ca tocmai ace
ste două ordonanțe ale lui Lukâcs.

Ba, dacă între împrejurările de 
astăzi, nu s’ar consideră ca un fel 
de «tradare de patrie» a aplaudă 
vre-unei dispoziții a guvernului, 
apoi negreșit că toți șoviniștii cu 
mic cu mare i-ar fi cântat im ni de 
laudă lui Lukâcs, care a găsit mod 
și cale de a da ființă «brevi mânu» 
dispozițiilor draconice contemplate 
de Berzeviczy.

Și este lucru de neînțeles, că în 
opiniunea publică românească s’a 
primit aproape cu nepăsare știrea 
despre aceste ordonanțe. Afară de 
Sibiiu și de Lugoj nu am văzut 
pănă acum nici un semn de indig- 
națiune măcar! Și mai ales despre 
atitudinea organelor noastre bise- 

se leagănă, se întorc pe pântece, con
vinși că și-au făcut datorința, — ne 
mai ascultând pe moșneag. Și, rând 
pe rând, aproape toți ajung în ceata 
acestora. Numai doi bălani-bălani, cu 
ochii de cicoare spălăcită, nu știu ce 
să facă. Sunt dintre cei ce nu auziseră 
povestea caprei șute, și cari începân- 
du-și numai de câteva zile cariera 
nouă de a veni cu vitele la pășune, 
— întorceau totdeauna caprele lui Moș 
Tănase. Mai așteaptă ce mai așteaptă, 
apoi își iau bețișoarele și pălăriile și 
pornesc încet, apoi depărtați, picioarele 
încep să le scapere în fugă aprigă. 
Cei rămași, încetul cu încetul, ca șî 
când ar luneca pe nesimțite, se apro
pie iar roată în jurul bătrânașului 
și-și ațintesc ochii la pipa roșie de că
rămidă, ce răsuflă mereu, prin coperi- 
șul de tinichea înnegrită, ațe subțiri 
de fum. Cel mai mare lunecă tot mai 
aproape de căprar.

«O gură, moșule, dă-mi șî mie o 
gură de fum».

Moșul se face că nu-1 aude, trage 
adânc din țeava ce fierbe și zice, ră- 
tăcindu-și ochii cătră măgură: «Vezi, 
aceia-s oameni apoi odată. Uită, că-s 
mai aici cu caprele! Voi nici unul nu 
vă puteți pune cu ei!»

Cel ce ceruse un fum, așteaptă să 
prindă privirea bătrânului, dar Moș 
Tănase ride șiret cu ochii mici, galbini, 
și nu se dă. Dela o vreme caută în- 
tr’una spre râpile părăului. Tinărul
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ricești naționale nu avem pană 
acum nici o știre.

Nu știm ce au făcut aceste cu 
ordonanțele lui Lukăcs. Pusu-le-au 
la dosar, unde li-e locul, ori fac 
pregătiri ca să le pună în aplicare 
pe la mijlocul anului școlar — ca 
mai anii trecuți o ordonanță de-a 
lui Wlassics — ori cu începerea anu
lui viitor școlar?! Ori le-au pus deja 
în practică?!

Și e firesc să cerem lămuriri. 
E vorba doar de soartea noastră, 
de soartea copiilor noștri, de vii- 
toriul nostru.

Atitudinea energică și înțeleaptă 
a arhiereilor noștri în anul trecut 
ne-a dumerit și suntem în drept a 
așteptă ca și acum să ne dumi
rească.

Suntem prea geloși pe școalele 
noastre și cu mult prea mult ne 
iubim neamul decât să azistăm ne
păsători la actul de contrabandă al 
lui Lukâcs, care a apelat la bună
voința șovinismului cu aceste două 
ordonanțe nelegale și nedrepte.

-----------------------------------------------

Miniștrii la Maj, Sa. Sâmbătă s’a 
prezentat guvernul la Maj. Sa și mi
niștrii Lânyi, Vor os, Kristoffy, 
Bihar, Lukâcs și Ko vacs e vies 
au depus jurământul în calitate de 
adevărați consilieri intimi, ear baron 
Arthur Feilitzsch a depus jurămân
tul în calitate de ministru de agricul
tură. După terminarea acestui act, 
miniștrii Fejervăry și Kristdffy 
au fost primiți de Maj. Sa în au
diență. Miniștrii au făcut raport 
Majestății Sale despre chestiunile din 
resorturile lor și asupra tuturor 
chestiunilor au ajuns la deplin 
acord, deci și asupra reformei 
electorale a lui Kristoffy, ale cărei 
principii fundamentale n’au suferit nici 
o schimbare.

KoSSUth dat de gol. Francisc Kos
suth, conducătorul coaliției dietale, a 
publicat un articol în marele ziar 
«Figaro» din Paris și în ziarul italian 
«Corriere della sera», ca să atragă 
simpatia străinilor asupra luptei «nați
onale» a Maghiarilor. La articolul lui 
Kossuth răspunde acum marele ziar 
german «Kreuzzeitung», combătând pe 
Kossuth și zicând că Ungaria deocam
dată nu e stat suveran, ci numai o 
parte a Monarhiei habsburgice. «Kreuz
zeitung» dă de gol motivele «națio

nale» ale lui Kossuth prin «ari vrea să 
arate îndreptățirea pretenziunilor șovi- 
niste, căci dacă Kossuth privește în 
limba maghiară de comandă un drept 
național, atunci trebue să încuviințeze 
și pe seama celorlalte națiuni ale Un
gariei acelaș drept, adecă să aprobe 
limba română în armată pe seama 
celor 3 milioane Români, limba serbo- 
croată în armată celor 3 milioane 
Serbocroați, limba germană în armată 
pe seama celor 2 milioane Germani, 
limba slovacă în armată pe seama 
celor 2 milioane Slovaci, ș. a. m. d. 
Dreptul național, pe care-1 pretinde 
Kossuth pe seama Maghiarilor, îl de- 
neagă însă cu inzistență celorlalte na
țiuni și anume din aceleași motive, 
cari îl silesc pe împăratul și Regele 
să țină strâns la limba germană de 

| comandă pentru toată armata comună, 
spre a împedecâ spargerea în bucăți 
a puterei armate și pentru a susținea 
unitatea ei.

Norvegia regat independent Repre
zentanții poporului norvegian au decis 
ca Norvegia să fie regat. Prințul 
Carol de Danemarca a primit 
candidatura. Alegerea are loc — pro
babil — astăzi. Paragraful 1 al con
stituției norvegiene a fost modificat 
astfel: «Regatul Norvegiei este un 
imperiu nou independent, indivizibil și 
de sine stătător. Forma de guverna- 
ment a acestuia este monarhia ere
ditară».

Conflictul între 
Romania și Grecia

Guvernul român a denunțat tracta
tul comercial între România și Grecia 
precum șî protocolul, adnexat la trac
tatul comercial, cu privire la comunită
țile bisericești grecești din România, 
în urma denunțării protocolului men
ționat Grecii din România nu mai au 
voie să aibă comunități bisericești sepa
rate în România, cu limbă liturgică 
grecească.

Primul fapt după denunțarea pro
tocolului privitor la bisericele grecești 
din Țară, a fost că Metropolitul primat 
al României a dat ordin preoților ro
mâni din Giurgiu să între în biserica 
grecească de acolo și să oficieze ser
viciul divin în limba română. La înce
put Grecii s’au opus, închizând biserica 
și nelâsând pe preotul român Marin 
Popescu să între în biserica lor. Dar 
în fine Grecii au fost nevoiți să cedeze. 
Mercuri în săptămâna trecută preotul 
Marin Popescu a oficiat în biserica 
grecească din Giurgiu liturghia în limba 

argint, ce se ivesc și se fac nevăzute 
la toată clipa. Caprele însă trebuiau 
întoarse încă odată tot de cei doi vi
itori Feți-frumoși, și numai târziu se 
așezară șî ele în fundul părăului, 
sub doi stejari răzlățiți de pădurea 
mumă.

Căprarul acuma e tare. Povestea 
cu capra șută putea să aștepte pe altă 
dată, dar acum nici voinicii din roată 
nu-i mai prea au grija. Câte doi-trei 
vorbesc încet, arată părți de pădure 
și par îngrijorați și plini de mirare. 
De acele două fete de împărat furate 
de zmei nu le spuse nimic Moș Tănase 
pănă acum.

Cel ce a strecurat fumul pe nări, 
— mai vechiu prietin al lui, — îl în
treabă :

«Auzi, moșule, d’apoi trăesc șî 
acum fetele acele de împărat?»

— «Vezi bine că trăesc, măi Gheor
ghieș. Trăesc și vor trăî cât veacul. 
Și să le vedeți ce chipuri de mueri. 
Nici prin gând nu vă trece așâ ceva, 
nici prin gând».

— «De ce nu ies șî afară, ori cel 
puțin prin poeni, moșule, să le vedem 
șî noi ?»

Unul dela spate îi taie vorba.
«Să iasă ! D’apoi să vezi că li frică. 

Măriuța noastră nu iasă cât ce dă o 
geană de ’ntunerec nici din casă. Zice 
că sunt stahii! Tata zice că nu-i nici 
dracu și că «inimă de femee și pace». 
Cum să iasă, mă, dacă li frică?»

(Finea va urma). 

română, în prezența protopopului ora
șului și a persoanelor oficiale.

Joi a sosit la București Denis Ste
phanos, fostul ministru grecesc de ex
terne, și s’a respândit imediat vestea, 
că Stephanos a venit cu scopul să inma- 
nueze guvernului român protestul gu
vernului grecesc contra denunțării trac
tatului comercial și în special contra 
denunțării protocolului, privitor la co
munitățile grecești din România.

Acum se anunță, că dl Denis Ste
phanos a declarat corespondentului 
ziarului «Neue Freie Presse», că n’are 
nici o misiune oficială și că a venit în 
România numai în calitate de reprezen
tant al <societății olimpice» în afacerea 
de moștenire Zappa; că protestul con
tra denunțării protocolului, privitor la 
comunitățile grecești din România, 
a fost prezentat de primministrul gre
cesc Rallis direct secretarului amba
sadei române din Atena. Referitor la 
conflictul româno-grec a zis Stephanos 
că conflictul e adânc regretabil. Mini
strul grecesc la București a trebuit să 
plece din București, pentrucă poziția 
sa eră sdruncinată. Opiniunea sa pri
vată e, că tractatul comercial n’ar putea 
fi denunțat deodată cu protocolul des
pre comunitățile bisericești grecești, 
pentrucă protocolul e o învoială sepa
rată, definitivă între ambele țeri, fără 
termin de abzicere și în tractatul co
mercial nici nu se face mențiune de 
protocol. E de sperat, că cearta între 
ambele state va fi aplanată posibil 
prin intervenția unui al treilea stat sau 
suveran. Grecia nu poate face nimic 
contra formărilor de bande grecești. 
Macedonia e teritoriu turcesc, deci nu
mai Poarta are dreptul și datorința să 
susțină acolo liniștea și ordinea.

în cercurile diplomatice se dis
cută posibilitatea ca să fie subșternut 
conflictul româno-grec judecătoriei de 
arbitragiu dela Haga. Se susține, că 
sentința acestui tribunal internațional 
ar fi în favorul aspirațiunilor tutu
ror națiunilor din Macedonia și în 
favorul desvoltării lor libere. Sentința 
tribunalului dela Haga ar influințâ nu 
numai rezolvarea ehestiunei 
m a c e d o - r o m â n e, ci ar accelera șî 
validitarea altor interese. Consecința 
imediată a unei astfel de sentințe ar fi, 
că șî Sârbii ar porni cu pretenziunea, 
ca naționalitatea lor să fie recunoscută 
de Poartă și bisericile lor din Mace
donia să se separe de patriarhatul ecu
menic din Constantinopol.

Convocare.
Subsemnații convocăm pe Duminecă 

în 16 29 Octombrie a. c. două

ADUNĂRI POPORALE
și anume 1) în comuna Vâră di a la 
9 ore a. m. înaintea ospătăriei mari, 
și 2) în comuna Coș tei la 3 ore p. 
m. înaintea bisericii ort. române, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Constituirea adunării.
2. Pronunțare asupra situației po

litice din țară.
3. Sufragiul universal.
4. Organizarea cercului electoral 

Moravița.
V e r ș e ț, .6 19 Octombrie 1905.

Avram Corcea, paroh. Dr. P. Zepeniag, 
advocat. Dr. Octavian Proștean, medic. 
Efrem Mioc, comerciant. Bartolomeiu 
Panciovan, propr. Alex. Guga, preot. 
Victor Trăilovici, preot. Sim. Șchiopu, 
comerciant. Ioan Pepa, protopresbiter 
și adm. protopresb. Vladimir Spătariu, 
adv. Aurel Alexandrescu, proprietar. 
Avram Mateta, proprietar. loan Mităr, 
preot. loan Tătucu, preot. I. Iorgovici, 
preot. Petru Adam, învățător. Mihail 
Andreiu, învățător. Dr. Nic. Popovici, 
adv. Mihail Simu, învățător. Nicolae 
Corcea, comerciant. Petru Popoviciu, 
econom. Alimpiu Mihai, econom. Nic. 
Ciuca, econom. S. Ureche, comerciant. 
Patriciu Rămnianțu, învățător. Stefan 
Otonoga, învățător. George Nedelcu, 
adv. Ioan Adam, învățător. I. Maleta, 
proprietar. Ioan Liuba, proprietar. Meilâ 
Ureche, econom. Constantin Miloia, 
econom. Petru Petrovici, măsar. Mihai 

P. Moise, comerciant.

Informatiuni.
9

Carmen Sylva, regina României, a^ 
scris o odă lui Vasile Alecsandri, 
care odă va fi cetită la inaugurare^ 
statuei marelui poet național la Iași^

Viriliștii români ai comitatului Caraș- 
Severin. în lista viriliștilor pe anul 1906 
ai comitatului Caraș-Severin aflăm șî 
pe următorii Români: Alex. M o c s o n y î 
(Căpâlnaș), Dr. Iuliu Pușcariu (Bu
dapesta), Dr. Vasile Hossu episcop 
(Lugoj), Paul T e o d o r e s cu (Oloșagj, 
Titu Ha ți eg (Lugoj), Dragutin Mil- 
covici (Buna-română), Iosif Stan- 
c o vi ci (Vasiova), Nicolae Popea 
episcop (Caransebeș), Mihail B e s â n 
(Lugoj), Nicolae Bireescu (Lugoj), 
Dr. George Dobrin (Lugoj), Ilie Ba
la n e s c u (Bocșa-mont.), Toma Stanca 
(Cacova), Nicolae Proștean (Lugoj), 
Lazar Barbu (Lugoj), Coriolan Bre- 
diceanu (Lugoj), loan Cad arin 
mare (Lugoj), Teodor Stancovici 
(Valeaboului),Ioan B u d i n ț i a n(Bocșa- 
montană), Vasile Theodor (Orșova), 
Dr. Izidor P o p (Lugoj), Adam Groza 
(Coșteiul-mare), Ioan S fer coci (Vi- 
sag), Dr. Iacob Parneu (Iersig), Ni-dl 
colae B ă i a ș (Orșova), Dr. George^ 
Popovici protopresbiter (Lugoj), Ioan I 
Petrovici (Ciclova-română), Dr. Pe- I 
tru H u b i a n (Cacova), Vichentie Ț ă - I 
ran (Căvăran), George Albulescu I 
(Nevrincea), Stefan Berce an (Lugoj), I 
Dr. Pompeius Marcu (Lugoj), Dr. Ia- I 
cob Major (Lugoj), Ioan R u j i (Lugoj), I 
Nicolae Cornean (Apadia), Teodori 
Crăciun (Lugoj), Demetriu Rusul 
(Ticvaniul-mare), Alex. Pavlovicil 
(Oravița-montană), George Nicolae- I 
viei (Recița-română), Mihaiu Popo-I 
viei, protopop (Orșova), Constantin] 
Morari u (Bocșa-română), loan Vuc | 
(Bocșa-Roinână), Ilie T r ă i 1 ă (Oravița- ] 
montană), Mitru S p o r e a (Caransebeș), ] 
Constantin V i ț i a n (Slatina), Paul La-] 
z a r (Mercina), Constantin Lazar (Ora- ] 
vița-montană), Nicolae Popescu ] 
(Ramna), Cristian Pateșan (Recița- ] 
montană), Ioan B a 1 e a (Moldova-veche) ] 
și Isaia Popovici (Silha). |

Fidanțare. Dl Romul A n c u ș a, când. ] 
de preot, originar din Ramna, s’a fi^Fi 
danțat cu dșoara Lia Drăgălina, ] 
fiica dlui director de pedagogie Patri- ] 
ciu Drăgălina din Caransebeș. Fe- ] 
licitările noastre! I

Numiri. Dl Dr. Nicolae Ionescu, ] 
advocat în Caransebeș, a fost numit ] 
jurisconsult al Comunității de avere din ] 
Caransebeș. — Ministrul de interne a ] 
numit pe practicantul administrativ ] 
Iuliu Takâcs ajutor de concipist mi- ] 
nisterial fără salar și secretar de comite ] 
suprem pe lângă cornițele suprem al ] 
comitatului nostru Caraș-Severin. ] 
— Bela Lăszldffy viceprocuror în ] 
Timișoara a fost numit jude la tribu- ] 
naiul din Lugoj. I

Document de pe vremea lui Stefan cel ] 
Mare. Dl advocat Ioan Antonescu ] 
din Bârlad a donat Academiei române ] 
un hrisov original, foarte prețios, scris ] 
în limba slavonă și iscălit de Stefan ] 
cel Mare, Domnul Moldovei. Hrisovul ] 
poartă datul 9 Octombrie 1487. I

Școală confesională română cu limb#-] 
maghiară de propunere. O știre pe de c | 
parte îmbucurătoare, pe de altă parte în- ] 
tristătoare aduce «Siidung. Biirgerztg» I 
din Perjâmos (Torontal). Românii din I 
suburbiul Iosif al Timișoarei au hotărît | 
într’o conferență bine cercetată să în- | 
ființeze pentru cele 84 familii române | 
din acest suburbiu o nouă biserică ro- | 
mână și o școală confesională română. | 
Cheltuelile sunt preliminate la 100.000 ] 
coroane. Cea mai mare parte din | 
această sumă considerabilă a oferit-o ] 
cetățeanul român în stare bună loan ] 
Maria n. Dânsul a dat 70.000 coroane. ] 
Restul de 30.000 s’a strâns prin colectă. | 
în noua școală confesională, ce se ] 
va ridică pe bani românești, se va ] 
introduce limba maghiară de pro- | 
punere, ear limba română va figurâ ] 
numai ca obiect de învățământ cu 3-^f I 
ore pe săptămână. Nu știm întru cât e ] 
adevărată știrea aceasta a foaiei ger- | 
mane serioase «Siidung. Biirgerztg . | 
Dacă e adevărată știrea tristă, trebuesc I 
luate măsuri energice pentru impede- | 
carea condamnabilei falsificări a carac- | 
terului confesional român al școaleL |

pătimaș lunecă iar și i-se pune înainte. 
Ajuns însă aproape de râpă, după 
câteva svârcoliri, ce mai făcu, pornește 
tăvăliș cătră fundul părăului în rise- 
tele căprarului, ce-și luase pipa din 
gură, și în chiotele de bucurie ale so
ților, cari nu fuseseră așa de cutezători 
ca el. După multe opintiri pe brânci, 
viteazul iese iar deasupra și se răs
toarnă pe coaste, de o parte, grozav 
de mânios. Moș Tănase își poartă 
zimbind mustățile tunse pe la cei din 
jur, apoi zice cu glas adânc: «Mă 
Gheorghieș, vrei un fum?» — Acela, 
fără să zică ceva, într’o clipă e înain
tea moșului. Bătrânul ia luleaua din 
colțul gurii și i-o dă. Ochii umezi, ne
gri, strălucesc, cei doi obraji plini se 
îngroapă, — și de prin nări fumul al
bastru izvorește înieptat ca un șuvoiu.

Cei doi bălani mici sosesc șî ei cu 
caprele ce-și saltă pe coastă șuvițele 
lungi de păr. Asudați, cu obrajii 
aprinși, așteaptă acum dela bătrân un 
cuvânt de laudă.

«Să știți, măi, că din acești doi 
voinici vor eșî niște pui de români, 
cum nu s’a mai pomenit. Vor fi „doi 
Feți-frumoși mai altcum decât cei din 
povestea caprei șute. Și dacă nu vor 
scoate ei din pădurea asta, pe care o 
vedeți aci, pe celea două fete de îm
părat ce le-au furat zmeii, apoi știu 
că nime nu le scoate!»

Vacile cu ugerile aproape țapene, 
boii mari cu coarnele strălucitoare, 
răsfrânte, încet-încet se adăpostesc în 
marginea pădurii la umbră, între tufi
șuri. Soarele aprinde tot mai tare 
văzduhul și căldura joacă în unde de
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DI Dr. Dimitrie Cioloca a fost numit 
cu 1 Octombrie, v. din partea Oonzisto- 
riului diecezan din Caransebeș refe
rent școlar provizor la acest Con- 
zistoriu.

150 tunuri noui pentru România. Mini
strul român de răsboiu general Mânu 
va prezentă la deschiderea parlamen
tului român un proect de lege, prin 
care va cere suma de lipsă pentru 150 
tunuri noui cu tragere repede. După 
ce vor sosi nouile tunuri, Romania va 
avea 450 tunuri cu tragere repede.

Viriliștii români ai comitat;Ju. Brașov, 
între viriliștii comitatului Braș v pe 
anul 1906 se află și următorii Români: 
G. B. Pop, «Albina», «Fundațiunea 
Iuga», Petru Nemeș, I. Săbădeanu. N. 
Dima, G. Savu, Hie Savu, Sim. Damian, 
Dr. N. Mănoiu, Dr. Aurel Mureșian, 
Dr. G. Baiulescu. N. G. Furnică, Iosif 
Pușcariu și I. Dușoiu.

Sfințire de casă. Din Bozo vici pri
mim următoarea știre de natură perso
nală, care însă prin faptul că întreaga 
pătură cultă din Bozovici a luat parte 
la ea, a obținut un colorit mai general. 
Anume Luni în 16 Octombrie 1905 a 
avut loc sfințirea noului și frumosului 
edificiu al dlui Aurel Simtion comp- 
tabilul institutului românesc «Nera». 
La 11 ore antemeridiane s’a început 
sfințirea apei prin dnii preoți: loan 
Brinzeiu, Nicolae Bihoiu (Bozo- 
viciu), Dimitrie Bogoeviciu (Bănia) 
și Vasile Popoviciu (Patași), iar 
responzoriile au fost executate de corul 
vocal bisericesc sub dirigența dlui Ilie 
R u v a, fiind de față peste 40 persoane, 
fruntașii comunei Bozoviciu. După stro
pirea cu apă sfințită de cătră preotul 
Ioan Brinzeiu și după ce acesta a ară
tat în cuvinte alese însemnătatea sfin- 
țirei, a urmat masa comună în noua și 
frumoasa casă, la care toastele nu au 
lipsit. Preotul Vasile Popovici a toastat 
pentru proprietarii casei. Dimitrie Bo- 
goevici pentru bătrânul preot Simtion 
din Sibiiu tatăl comptabilului și pen
tru socrii acestuia, cari sunt în Gerbo- 
veți. Dl Dr. Coțofan pentru moștenitorii 
Nelu și Geni. Dorim șl pe această cale 
dlui Simtion și stimatei sale familii să 
aibă noroc de munca și truda adusă 
întru terminarea casei pompoase, la 
mulți și fericiți ani!

„Luceafărul, cea mai bună revistă 
a noastră, merită să împodobească 
masa fiecărui român, care știe carte. 
Nrul 19, apărut la 1 Octombrie v. 1905, 
se prezentă foarte elegant în toată 
privința. Coperta admirabilă reprezintă 
o scenă din «Fântâna Blanduziei prinsă 
cu ocaziunea reprezentării «Fântânii 
Blanduziei» la adunarea generală a 
«Asociațiunei» în Sibiiu. în text mai 
aflăm șl alte ilustrațiuni interesante] 
pentru toți ai noștri și anume: scene 
din «Fântâna Blanduziei» dela repre-l 
zentația dela Sibiiu, «Păpușe» (expo-| 
ziția dela Sibiiu), «Odaie țărănească» 
(expoziția dela Sibiiu), fotografia d-nei; 
Maria Cosma și portretul d-lui Matei u 
Voileanu. Sumarul este următorul: | 
«Clăcașii», poezie de Octavian Go ga. 
«Cântecul meu» poezie de A. Seca, 
«Serbările din Sibiiu III», Badea 
George», de V. Cioflec, «Pe același 
drum» poezie de Maria Cunțan, «La 
carte» de I. Agârbiceanu, ; Nu mai 
plânge» poezie de Fatma, «Eminescu 
și teatrul» de Dr. Ioan B orei a, Dări 
de seamă și notițe bibliografice, Posta 
Redacțiunei, etc. Abonamentul e de 12 
cor. pe an, ediția de lux 20 coroane. 
Redacția și administrația Budapesta IV, 
strada Zoldfa 7.

Școlar român eliminat adin gimnaziul de 
stat din Sibiiu. Școlarul român Vasile 
Stoica a fost eliminat dela gimnaziul 
de stat din Sibiiu sub pretext că ar face 
politică (!) periculoasă contra statului 
național maghiar. în anul trecut au fost 
eliminați din aceiași cauză șease elevi 
români.

Prelegeri poporale românești. Mai mulți 
domni români din Orăștie au mers 
Duminecă la 15 Octombrie n. în co
muna R o in o s și au ținut prelegeri 
poporului. Prelegători au fost d-nii 
preoți I. Popovici și I. Moța, fă
când prelegerea «Din viața; lui 
Isus», și dl Const. Baicu despre 
foloasele pomăritului. Aceiași d-ni 
au făcut Duminecă în 22 Octombrie n. 
prelegeri poporale în comuna T u r d a ș.

însemnătatea acestor prelegeri pentru 
deșteptarea și luminarea poporului este 
așâ de vedită, încât nu mai are lipsă 
de explicare. Ar fi bine ca astfel de 
prelegeri pentru popor să se țină cât 
mai multe și în toate satele românești.

.Păstoriul sufletesc11. La Șimleul-Sil- 
vaniei va apare cu 10—15 zile înainte 
de Crăciun o revistă bisericească cu 
numele Păstoriul sufletesc , în care 
vor fi diseutate afaceri bisericești, șco
lare și sociale române și vor fi publi
cate predici bune.

Numărul școafelor române din Mace
donia. în Macedonia funcționează 104 
școale românești cu 5741 elevi și 253 
învățători.

Ziar maghiar confiscat. La ordinul 
procurorului a fost confiscat nrul de 
Joi al ziarului kossuthist Egyetertes» 
din Budapesta, pentru că a calumniat 
pe căpitanul suprem de poliție din 
capitală. «Egyetertes» scrisese în nrul 
confiscat că căpitanul de poliție a în
demnat pe Baneth să mărturisească 
fals în afacerea senzațională a broșurei 
Zeysig.

Schimbare de nume Andreiu A le- 
cu și an comisar superior de finanțe, 
locuitor în Budapesta, și-a schimbat 
cu permisiunea ministrului numele în 
Albert.

Afacerea Zeysig. Un nou moment 
senzațional ne-a adus ziua de Sâmbătă 
în afacerea broșurei trădătoare Zeysig. 
Controlorul căilor ferate ungare, Iosif 
Denes, un bărbat de încredere al lui 
Bânffy, a fost arestat fiind acuzat că e 
complice în complotul de înaltă tră
dare, desvălit prin broșura Zeysig. 
Anume a mărturisit, că el a început 
să traducă la rugarea lui Zigâny bro
șura în nemțește, dar mai târziu în- 
timpinând greutăți cu traducerea a re
comandat lui Zigâny să încredințeze 
pe Baneth din Berlin cu continuarea 
traducerei. Contra arestării lui Denes 
s’a dat recurs. Un alt moment intere
sant în această afacere odioasă este, 
că ziarul tiszaist «Az Ujsâg» — cu 
toate desmințirile date pănă acum — 
susține cu tărie, că Bânffy a umblat 
în luna lui Iulie prin Berlin, unde s’a 
întâlnit cu Baneth, traducătorul bro
șurei.

Deputat ucis ziua la ameazi pe stradă. 
Deputatul ungar «liberal» Milan Mi- 
losavljevici, care eră totodată șî 
advocat, a fost ucis Sâmbătă la ameazi 
pe una din stradele orașului Maria 
Teresiopol (Szabadka) de un om din 
Bâcs-Almâs cu numele Ulrich. Ace
sta l-a bătut pe deputatul Milosavlje- 
vici cu un baston de fer pănă a murit. 
Craniul nefericitului a fost spart în 
mai multe locuri. Redactorul Braun, 
care a sărit în ajutorul deputatului, a 
fost grav rănit. Ucigașul s’a anunțat 
singur la procuratură și a fost arestat. 
Motivul crimei se crede a fi un proces 
civil, in care advocatul ar fi păgubit 
pe clientul seu Ulrich.

Săracii honvezi. în urma stărilor po
litice îngrijitoare, honvezii cari și-au 
împlinit acum anul al 2-lea de serviciu, 
nu vor fi lăsați să meargă acasă de 
cât la 8 Martie 1906.

Duel. Sâmbătă s’au duelat în săbii 
la Budapesta dep. Francisc Herczeg 
și Iosif Madarâsz jun. Herczeg a 
fost rănit ușor la cap și la nas.

Oftica La București au murit în 
Septembrie de oftică peste 150 persoane, 
ear dela 1 Ianuarie pănă la 30 Sept, 
peste 1600 persoane. Acesta e în 
ultimii 15 ani cel mai mare număr al 
victimelor tuberculozei în timp așâ de 
scurt. Cauza principală a acestei deva
stări dureroase e mizeria cumplită ce 
domnește în suburbiile Bucureștilor.

„Tipicul bisericesc44. Am primit urmă
torul apel:» Prea ven. Cler Român ! în 
anul 1886am edat „Tipicul biseri- 
c e s c“. Acel opșor a fost foarte bine pri
mit, căci cuprinde multe îndrumări folosi
toare atât pentru preoți, cât șî pentru 
cantori. în prefața opului mi-am expri
mat speranța, că cu timpul se va edâ 
un tipic bisericesc complet; însă edarea 
întârzie, iar Tipicul meu se cere din 
zi în zi; drept aceea m-am decis a scoate 
din acel op o edițiune nouă, pentru ca
re trimit coala aceasta de prenumera- 
țiune, rugându-mă mai ales de frații 
protopopi să binevoiască a recomandă

opul preoților, docenților și cantorilor. 
Prețul opului îl fixez la 2 coroane și 
20 fileri și-l voiu trimite francat. Pre- 
numerațiunile să fie anunțate la sub
scrisul sau la oficiile protopopești. Co- 
lectanților de la 10 exemplare voiu da 
unul rabat. Dacă voiu dobândi prenu- 
meranți destui opul va ,ieșî de -ub ti
par cât de curând. Prenumerațiunile 
mă rog să se trimită pănă la finea lui 
Octombre. Din opurile mele se mai află : 
„Tipicul preoțesc" cu 50 fileri 
exemplarul. Un opșor de mare foto» 
pentru teologi și preoți tineri. Apoi 
«Viața sfinților» cu prețul scăzut 
dela 6 cor. Ia trei coroane Cu adâncă 
stimă Sigetul Maramurășului (Mâra- 

i marossziget:) la 30 Septemvrie 1905.
Tît Blid, parohul Sigetuiui, Vicarul 
Maramureșului. O coală de prenume- 
rațiune se află și la redacția ziarului 
nostru.

Primejdia u»ei biserici reaâae. In 
Baia-mare, unde Românii numai in și 
prin bisericuța lor și-au putut păstră; 
limba strămoșească, se arangează o 
loterie de obiecte în favorul edificării 
unei noui biserici române. Fiind che
stie de interes general pentru existența 
limbei române, aproape în jumătatea 
comitatului Sătmar, edificarea acestei 
biserici, — cu cea mai mare căldură 
recomandăm șî noi, cari din experință 
cunoaștem starea tristă a fraților din 
Baia-mare, fiecărui Român de bine 
părtinirea loteriei amintite. Un los 
costă 1 cor. Premiul prim e 5000 cor. 
Se poate adresa la oficiul parohial ro
mân din Baia-mare (Nagybânya corn. 
Sătmar).

Scăpat dela moarte. In primăvara 
anului prezent curtea cu jurați din 
Lugoj condamnase pe Ilie Dara- 
banț din Vucovăț la moarte prin 
ștreang, pentrncă a îndemnat pe frate- 
seu Nicolae D ar aba nț să ucidă pe 
junele Petru Andrușescu din Bu- 
coveț. Ucigașul a fost condamnat la 
temniță pe viață. Zilele trecute Curia, 
în urma apărărei bune a d-lui advocat 
Coriolan Brediceanu din Lugoj, a 
nimicit sentința de moarte a lui Ilie 
și l-a osândit pe acesta numai la 15 
ani temniță grea. Ucigașul adevărat, 
Nicolae Darabanț a rămas însă cu pe
deapsa temniței pe viață.

Turburările din Rusia. La Kiev a fost 
ucisă de un comisar de poliție o fată 
tineră de 20 ani. Acest omor a produs 
cea mai mare iritație în oraș. S’a ținut 
imediat o mare adunare de protestare, 
la care au luat parte 4000 oameni, 
muncitori, studenți, femei și fete. Con
ducătorii partidului revoluționar au 
desfășurat un steag negru, pe care sta 
scris: Moarte călăilor!» Fiind stradele 
ocupate de armată, mulțimea nu s’a 
putut duce la mormântul nevinovatei 
fete ucise, ca să continue demonstra- 
țiunile. — în seminarul din W o 1 m a r 
de învățători s’au revoltat seminariștii, 
au demolat școala și au tăiat în bucăți 
portretul Țarului și l-au aruncat în 
rin.

Condamnare la moarte. La Constan- 
tinopol a fost condamnat la moarte pen
tru omor armeanul V artanian, ©ar 
armeanul A f a r i a n la 15 ani muncă 
silnică și armeanul S t e p a n la temniță 
pe viață.

Mulțâmită, publică.
Doamna Hermina Maniu din 

Lugoj, vizitându-și mai deunăzi reali
tățile, ce le posedă aici în Oravița, a 
dăruit șî ăst an 54 coroane pe seama 
copiilor săraci dela școala primară rom. 
din localitate. O mamă cu suflet mare, 
d-na Maniu niciodată nu trece pe lângă 
școala noastră, ca pe lângă o moară 
frântă, ba avea cele mai nobile inten- 
țiuni pentru acest sălaș al culturii 
naționale. Intențiuni, ce s’au resfrânt 
însă de micimea de suflet a unora și 
altora, cari nepăsători cum sunt, vor 
vedea cândva șî ei înșiși, unde duce 
prostia și răutatea... îi mulțămesc cu 
smerenie, în numele copiilor dăruiți. 

învățător G. Jianu.

Calendare.
A apărut: «Călindarul Poporului'» pe 

1.906 cu un cuprins bogat atât calenda- 
ristic-statistic, cât și literar. Afară de 

partea calendaristică, cuprinde statistica 
instituțiilor noastre culturale-bisericești- 
economice (biserici, școale, reuniuni etc.) 
Partea literară, bine îngrijită, cuprinde: 
Alegorie Un pom nobil), poezii 'serioase 

ir N. Gane), 
poveste (Femeia credincioasa de G. N.

- ’ -■ glume
ilustrate, iegUode. g&cituri, poezii popo
rale etc. și Rârașul nostru. în care se 
face istoricul anului eu toate întâmplările 
mai însemnate dela txu și din străinătate. 
Călindarul e împodobit eu frumoase ilus
trații, în număr de 19, in cari, în fruntea 
Călindarului, chipul executat artistic al 
Mmri și frumoasei catedrale ortodoxe ro
mâne din Sibiiu. Prețui 40 bani și 5 
buni porto. Se află de vinsare la librăria 
«Foii Poporului* Sibiiu (str. Măcelarilor 
Nr. 12) și la librăriile dela nou Revânză
torilor se dă rabat cuvenit.

VARIETĂȚI.
Cum poți ajunge la adânci bă

trânețe. Deunăzi a murit în Londra 
medicul vestit Sir Thomson Henry, 
care a avut 94 ani. El a scris 2 cărți, 
în cari spune cum poate omul să ajungă 
la etatea de 100 ani. între altele el 
spune, că omul bătrân nu trebue să 
mânce mult, ci puțin și rar. După ce 
omul a ajuns la etatea de 60 ani, e 
destul să mănânce de 3 ori pe zi; seara 
să mănânce de vreme și mai ales mân
cări zămoase, ușoare. Thomson scrie în 
cartea sa despre un om care a ajuns la 
etatea de 106 ani; dela acesta a învățat 
el multe; așâ de exemplu înainte de 
culcare e bine să ia omul bătrân baie 
caldă de picioare, prin aceasta sângele 
se coboară dela cap în picioare și asi
gură somn liniștit. Thomson mai reco
mandă baie de aer în fiecare zi. Anume: 
ferestrile dela odaia de durmit trebue 
deschise dimineața și omul să se pre
umble cam o jumătate de oară desbră- 
cat prin odae. în acest timp omul se 
poate rade, femeia se poate peptănă. 
Această baie are foarte bună influință 
asupra pielei.

Cea mai mare putere naturală. 
O doamnă tinără întrebă la un banchet 
pe George Stephensen, inventatorul lo
comotivei, ce crede el că e cea mai mare 
putere naturală. Renumitul bărbat eră 
bine dispus și deci răspunse: «Stimată 
doamnă, puterea cea mai mare naturală 
e privirea femeei pentru bărbatul ce’l 
iubește. Poate să meargă pănă la cel mai 
depărtat punct al pământului și o sim
plă amintire la o privire gingașe ce ea 
i-a aruncat odată, îl atrage înapoi. Nici 
o altă putere din natură n’ar fi în stare 
să facă așâ ceva.»

Cursul pistei LogoJ®

% % ------■ ------------ -------
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Grâu prima calitate 90

k
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 —
Ovâs prima calitate 45 13 —

» de mijloc 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 —
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 28

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

> II........................... — 14
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patentat-

de autoritățile publice

CONCURS.
în cantități mici și mari

la ferăria

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

„Lu^oșana”

_£x.xxtoxi ZZa.’bexelxxn
Nr. 10 (x—78)
-.....— Lugojul-român

<ps se poate căpăta

harnic, necăsătorit, se caută pentru o paro
hie foarte bună. Oferte cu descrierea 
amănunțită a stării candidatului și a stu
diilor lui, făcute nemijlocit și sub adresa 
proprie, se vor adresa la „Caliban Orșova, 
poate restante. Anonime și pseudonime nu 
se iau iu considerare. Nr. 200 (2—1)

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

Orele de conzultațiiine: 10—11 a. m. și 2—4 p. m.

la locuința sa din palatul institutului „Poporul

Piața Isabella.

Mijloc excelent și sigur sjg,

pentru combaterea incendiilor

Devenind vacant stipendiul de 80 cor. 
din fundațiunea „Dr. loan Moga și soția 
Ana n. Bologa“, Asociațiunea pentru lite» 
ratura română și cultura poporului român 
publică concurs pentru conferirea acestui 
stipendiu, Ia care pot concură fetițe româ
ne din Transilvania, fără deosebire de con
fesiune, cari cercetează vre-o școală de fete 
de caracter național respective confesional 
remânesc, în primul loc școala de fete a 
Asociațiunii, fiind însă preferite descenden
tele familitor Moga și Bologa.

Cererile pentru acest stipendiu au să ■ 
se înainteze Comitetului centrai al Aso-! 
ciațiunii, în Sibiiu (Nagy-Szeben strada 
Morii Nr. 6 cel mult până la 10 Noemvrie 
a. c. provăaute cu următoarele documente:

a) Atestat de botez;
b) Testimoniu de pe anul școlar 1904 5;
c) Atestat de paupertate;
d) Eventuale documente prin care să 

se constate descendența din familia Moga 
și Bologa.

Cererile intrate după 10 Noemvrie nu 
se consideră.

S i b i i u, din ședința Comitetului central 
al Asociațiunii, ținută în 5 Octomvrie 1905. 
I. St. Șuluțu Ioan I. Lăpedatu 

president. secretar II.

institut de credit .și economii
ca societate pe acții în Lugoj.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
ZOepixneri spre frin.ctiiica.xe

--------------------------- 1,500.000 Oox. -------- ------------------

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%,
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiuuilor cu 7 —8%, primește
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 °/0, cu anunț 5°/0 .

!
Darea după interese o solvesie însuși institutul.

Provocare si apel

Î
cătră on. conducere a comitatului Caraș- 

Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 
proprietarii de realități, etc. etc.

E supremă necesitate a aduce respec
tuos și conștiențios din nou aminte on. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even- 

w tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
© oferit cel niai favorabil, aprobat și eficace 

mijloc contra incendiilor bântuitoare.
W; Se recomandă fiecăruia a cumpără 
@ acest prav. Despre modul de folosire se 
© ' dau bucuros deslușiri în localul de vânzare 

amintit mai sus.W 
w — 
s

937^ t 
I

9374. szăm
1905.

Pun în vânzare
mii viță americană al
toită cu viță europeană 

cu rădăcină prima clasă, precum:
Mușcateler negru 

n alb
„ roȘU

Ceaslă roșie și roza
Ceaslă albă în 5 colori
Cei mai renuiniți struguri de masă.
Prețul: 85 florini mia.

Apoi scădarcă, oporto, burgundi, gar- 
benet pentru vinuri roșii, ear pentru vinuri 
albe:

Lămpău, furmint, risling, mezes, erdei, 
rujiță, dincă și ezerio, acestea cu 80 fi. mai 
de oltoi.

Atrag atențiunea on. proprietari de vii, 
că vinurile dela Menes sunt cele mai re
numite, și cei ce doresc a-și plantă via cu 
astfel de soiuri bune și veritabile să 
adreseze cu încredere la dl

Kovacevici George
notar comunal în

Rod. (x—8) (corn. Arad) Menes.

se

Nr. 8. (x—61)
I Direcțiunea. Stfirdetmeny.

hă în Ungaria de sud cel mai mare și mai complet 
hă depozit de fabrică pentru

jȘ 3îîo6ite și mașini de cusut |
_ _ , , . .r

Mare depozit de tot soiul
g Mobile tapetate, de fier și lemn,

| Sternlicht Mano, Lugos
g a

plBffll MUSICALE
M]. Porambesca
........  se află de vențlare la -
REDACȚIA „DRAPELUL11

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. .
Frunțlă verde mărgărit, p. voce și pian
Basme lășene, vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură la ,,Crai nou“, p. pian 1

1
O roză vestejită, p. voce și pian 1

La comande prin postă este de 
tura 10 bani pentru costul postai de bucată.

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lugoj.

Baladă, pentru violon și pian
»
»

50
50
50
50
25

bani.
»
»
»
»

a se ală-

Atelier propriu de masar si tapetier. 
--------------- Trusou complet. ----------------------

Arangeamente de birouri, vile și oteluri. Cărucioare de 
copii, tablouri, oglinzi, covoare de salon și cursore, 

biciclete și motoare.
Mare depozit în mașiui de cusut de cea mai bună 

calitate, cu garanție deplină de 10 ani.
Mașini de cusut SINGER dela 56 cor. în sus.
Mașini de cusut «Ringschiff, — Zentral, — Bob

bin, — Vibrating, — Zilinder, — Howe, — Phonix, — 
Minerva și Wheeler-Wilson.

Plățile în rate convenabile. "WI 

ie-Tt-ifr Atelier propriu ■ 
’&^<s^>pentru reparaturi de mașini de cusut și scns.^t&f5^ 

| Serviciul cel mai culant si solid, | 
^5 Nr. 182 (26 — 3)

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.

g g g *? g g g g g

Krasso-Szorenyvârmegye torvenyha- 
! tdsâgi bizottsâga a nemet lugosi vâlaszto 
keruletben 1910 ev vegeig megbizatâssal 
birt, de idokozben elkoltozes folytân megu- 
resedett egy vârmegyei torv. hatosâgi bizott- 
săgi tag helyenek betoltese czeljăbol tar- 
tandb vâlasztăs hatăridejet 1905 evi 
oktober ho 28-ik napjâra tiizte 
ki. E vâlasztăs a nemet lugosi „Magyar 
Kirăly“ szăllodănak nagytermeben log 
megtartatni.

Vâlasztâsi elnok: Pataky Miksa 
minoritarendi hâzfondk, helyettes elnok: 
Bercsăn Istvăn iparos.

Figyelmeztetnek a vâlasztok, hogy az 
1886 evi XXI. tcz. 37. §-a ercelmeben a 
vâlasztăs szavazat lapok âltal tortenik, es 
hogy ugyanazon tdrvenyczikk 39-ik §-a
ertelmeben a vâlasztăs a tentebb megje- 
lolt helyen reggeli 9 orakor kezdodik es 
este 4 orakor vegzodik. A hatâridon tul 
szavazatok el nem fogadtatnak.

Vegiil koztudomăsra hozatik, hogy a 
vălasztoi nevjegyzekek, a vârosi irattâri 
hivatalban bărmikor betekinthetdk es meg- 
jegyeztetik, hogy csakis az orszâggyulesi 
kep viselo vâlasztok ne vj egyzek eben 
vett egyenek 
reset. (1886-ik

fei-
vehetnek a vălasztasban 

evi XXI. tcz. 31-ik §-a .

L a go so n 1905 evi oktober ho 18-an

2v£a.rsox7’szlr3T. >. k.
P. P. 35 (3—2) polgârmester.

Numeri singuratici din ziarul

„DRAPELUL" se află de vân-

zare în librăriile Adolf Auspitz
și CoIoman Nemes.

jt


